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This paper is a study on the importance of ideologies in three Swedish 

political parties; considering binding international collaborations such as EU, 

UN and NATO. We have chosen this subject mostly because of our 

fascination for ideologies and their impact on politics, but also because it is a 

subject that we had heard very little of. After a closer look, we realized that 

so was the case; and therefore we believe that our study has something to 

add, but also that it is something to build extended studies on.  

We have chosen three Swedish parties: “Folkpartiet”, Socialdemokraterna” 

and “Kristdemokraterna”, and then compared their view on binding 

international collaborations with the view of their three ideological analogies 

which are liberalism, social democracy and conservatism, to see if they 

follow their heritage or not. Using a case study and a scheme of analysis 

based on the ideological view we can easily see the results, if the parties 

according to our theory is in line with their ideological heritage or if they 

differ in some way.  

Our analysis shows that one political party does not follow their ideological 

heritage at all, but that the other two most certainly do so. The conclusion of 

this is that one might see a vague connection, but also that more research is 

needed to make more substantial conclusions. 

 

Keywords: International collaborations, Swedish parties, ideologies, EU, 

UN, NATO. 
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1. Inledning 
 

Det finns både för- och nackdelar med att studera fenomen i sitt hemland, för att nämna något 

så är det lättare att få tag i material på ett språk man kan flytande, samtidigt som det kan 

kännas svårt att hitta något som inte analyserats många gånger innan. Vi tänker dock göra ett 

försök att öka förståelsen kring tre svenska politiska partiers inställning till internationellt 

bindande samarbete.  

 

Som de flesta vet är Sverige medlem i EU (Europeiska Unionen) och FN (Förenta 

Nationerna), men inte i Nato (North Atlantic Treaty Organisation). Här kan man skönja ett 

mönster, eller snarare bristen på detsamma, vilket kan vara en minst lika god anledning att 

försöka förstå varför. Nu ska vi inte studera Sverige i sig, utan tre svenska partier, men vi tror 

att samma tudelning kommer återfinnas även där. 

 

Under slutet av 2011 och början av 2012 kan man även se, främst i tidningar, att ideologier 

åter tager plats i det offentliga rummet. Författare och journalister av vitt skilda ideologier och 

partitillhörigheter skriver om dess inflytande. Exempel på artiklar är ”Alliansen och 

nyliberalismen”
1
, ”När ska det röda rinna av kulturens fana?”

2
 men också mer eller mindre 

uttalat ideologiska journalister som har fortsatt stort utrymme i ledare eller krönikor, till 

exempel Göran Greider och Johan Norberg för att bara nämna två ytterligheter på den 

ideologiska skalan. Man kan också se en liknande trend på internet där allt fler bloggar är 

starkt ideologiskt vinklade.  

 

Har då ideologierna något större genomslag i praktiken? Vår tanke är att försöka se om det 

kan finnas ett samband mellan partiernas inställning till bindande internationellt samarbete, 

och vad som (utifrån vår tolkning av de valda ideologierna) ”borde” vara deras inställning sett 

till ideologisk hemvist? 

 

                                                 
1
 Dahlner, B och Furuskog, C Dala-demokraten  2012-01-05 

2
 Ohlsson, B DN 2012-01-04 
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1.1 Uppsatsens syfte 
 

Syftet med den här uppsatsen är att försöka ge ökad förståelse för tre svenska partiers 

inställning till bindande internationellt samarbete, sett ur ett ideologiskt perspektiv. Detta för 

att se om det kan finnas ett samband mellan ideologier och politiska målbilder hos tre svenska 

partier. För att göra det så tänker vi se till tre politiska partiers ideologiska hemvist och utifrån 

det jämföra partiprogram samt andra politiska dokument. Vi har valt att se deras inställning 

till EU, FN och Nato som viktiga faktorer.  

 

Vår förhoppning är att, vid jämförelse av partiprogram och vår tolkning av ideologierna, se 

om partierna har handlat i enlighet med vad man borde kunna förvänta sig utifrån deras tänkta 

ideologiska hemvist. Vi menar, utifrån vår teori, att man kan säga att partierna ”borde” handla 

utifrån sina respektive ideologier. Det kan vara intressant att se, dels i en tid när ideologier 

verkar få ökat utrymme i debatter, och dels när internationella samarbeten blir allt fler, och 

allt starkare.  

 

1.2 Problemformulering och Frågeställning 
 

Hur ideologier påverkar människor och politiska partier är en ständigt aktuell fråga, och så 

även frågan om globalisering och internationalisering. Hur påverkar då dessa frågor varandra? 

Genom att försöka se till ett specifikt fall där båda frågorna finns representerade, kan man 

förhoppningsvis få en något tydligare bild av det. Om man låter politiska partier med tydlig 

ideologisk bakgrund representera frågan om ideologier, och bindande internationella 

samarbeten som fenomen representera den ökade globaliseringen, kan man se hur partier i 

praktiken har ställt sig till globaliseringen, och jämföra det med hur de borde ha ställt sig sett 

till sin ideologiska hemvist.  

 

Vi låter Folkpartiet Liberalerna (FP), Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (S) och 

Kristdemokraterna (KD) vara de tre fallen vi tänker studera. Folkpartiet räknas som liberaler, 

och kan på så sätt jämföras med liberalismen, Socialdemokraterna är inte socialister, utan 

socialdemokrater, och därför kommer vi jämföra dem mot demokratisk/reformistisk 

socialism, och avslutningsvis räknas Kristdemokraterna som konservativa, och därför jämför 

vi dem med konservatismen. Varför vi har valt just detta fall förklaras närmare under 

”Metod”. 
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Utifrån detta så blir vår frågeställning följande: 

 

Kan man se ett samband mellan politisk ideologi hos tre politiska partier i Sverige, och 

inställningen till bindande internationellt samarbete? 

 

1.3 Hypotes 
 

Vår teori är att det kan finnas ett samband mellan ett partis ideologiska hemvist och hur de 

argumenterar och säger sig vilja agera i praktiken. I vårt specifika fall ger vår teori då att de 

svenska partierna i frågor om bindande internationellt samarbete agerar utifrån principer som 

går att härleda till deras ideologiska bakgrund. Då det är en abstrakt fråga, ska vi försöka 

konkretisera det: 

 

Ett bindande internationellt samarbete är till exempel EU-medlemskap. Det är bara ett 

exempel, men det kan naturligtvis även vara avtal eller samarbeten inom alla möjliga områden 

som biståndsfrågor eller säkerhetspolitik. Det är bindande på så sätt att man inte när som helst 

kan välja att gå ur det, det finns vissa byråkratiska trögheter för att förhindra alltför snabba 

skiftningar, och det är internationellt eftersom det inte enbart gäller inom det egna landets 

gränser. Politiska partier har, om än i olika utsträckning, en idéhistorisk/ideologisk bakgrund 

utifrån vilken de härleder sitt partiprogram, och i förlängningen även de principer som de 

tänker agera utifrån. Dessa kan sedan skilja sig åt, både i fråga om vilken ideologi man tillhör, 

och i vilken utsträckning man påverkas av den ideologiska grunden. Sedan är de flesta 

medvetna om att vad politiker säger sig vilja göra, och vad de sedan gör i praktiken, tyvärr 

inte alltid är detsamma. Det gäller förstås inte bara enskilda politiker, utan det kan även gälla 

hela (eller stora delar av) partier. Vår teori är däremot att den ideologiska bakgrunden kan 

spela roll, så därför skall vi utifrån olika variabler, som exempelvis synen på globalisering och 

internationellt samarbete, jämföra tre stora ideologiers (liberalism, demokratisk socialism och 

konservatism) syn på detta med tre svenska partiers (Folkpartiets, Socialdemokraternas och 

Kristdemokraternas) syn på samma frågor och på så sätt se om man kan hitta likheter eller 

skillnader. 

 

Vår teori grundar sig i att ideologier ursprungligen var betydelsefulla för partiers grundande, 

deras partiprogram och hur hela den organisation som de utgör kom att struktureras. Det gör 

det i förlängningen svårt att gå utanför dessa strukturer, och det är ett välkänt fenomen att 
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”spiken som sticker ut skall slås in”. Det ligger inte inom ramen för denna uppsats att gå in på 

fenomen som ”partipiskor”, men att fenomenet finns får vi ständiga bevis för på den politiska 

arenan. På så sätt gör det att strukturerna blir fastare, även om vissa förändringar kommer 

över tid, främst genom att världen förändras och partierna tvingas att följa med i utvecklingen 

för att inte förlora sin aktualitet. Vi tror därför att ett samband mellan ideologi (teori) och det 

reella arbetet i form av ett förverkligande av målen i partiprogrammen (praktik) existerar, och 

vi skall i den här uppsatsen försöka se om man kan identifiera ett sådant samband i det fall vi 

har valt. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att vår teori är att partiernas teoretiska material återfinns i 

deras praktiska mål och arbete. 

 

1.4 Material 
 

Som material har vi i första hand utgått från Folkpartiets, Socialdemokraternas och 

Kristdemokraternas partiprogram/principprogram. I de fall som det inte har gett tillräcklig 

information så har vi även fått se till motioner och pressmeddelanden som har kunnat 

förtydliga bilden något. 

 

Vi har använt oss av tre böcker för att försöka göra en så sammanfattande och bred bild som 

möjligt. De vi har valt ut är: Övernationella idéer. EU som ideologiskt projekt. Av Kjell 

Goldmann, Political Ideologies: An Introduction. av Andrew Heywood samt Politiska 

ideologier i vår tid. av Reidar Larsson. 

 

Det finns en mängd samarbeten idag, utöver de klassiska som EU, FN och Nato, både i form 

av så kallade IGO:s (International Governmental Organisations) och INGO:s (International 

Non-Governmental Organisations). I den här uppsatsen har vi dock valt att se till IGO:s, och 

då enbart EU, FN och Nato eftersom det är svenska politiska partier och deras mest relevanta 

bindande internationella samarbeten som vi vill studera. 

 

1.5 Metod 
 

Vi har valt att göra en fallstudiestudie av tre svenska partier och deras inställning till ett flertal 

bindande internationella samarbeten. Det är en fallstudie, och vi valde den framför andra 

forskningsstrategier då vi anser att den bäst hjälper oss att urskilja ett eventuellt samband 
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mellan ideologi och praktik. Vi ser det berättigat att välja just svenska partier som fall, 

eftersom de på flera sätt är intressanta för oss och kan ses som kritiska fall: de har nämligen 

tre helt olika inställningar till bindande internationellt samarbete.  

 

För att ta reda på om man kan se ett samband mellan ideologier och svenska politiska partiers 

inställning till bindande internationella samarbeten har vi valt att ta Folkpartiet, 

Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Vi valde dem eftersom vi anser att de bäst 

stämmer överens med de ideologier vi valde. Folkpartiet för att de är uttalat liberala, 

Socialdemokraterna före Vänsterpartiet eftersom vi anser att Vänsterpartiet ligger mellan 

demokratisk socialism och socialism, men Socialdemokraterna är uttalat demokratiskt 

socialistiska. Avslutningsvis valde vi Kristdemokraterna som vårt konservativa parti. Vi valde 

dem framför Moderaterna, trots att det är ett mindre parti, eftersom vi anser att Moderaterna 

har tydligt liberala influenser och vårt mål var att välja de partier som låg närmast respektive 

ideologi. Kristdemokraterna är inte uttalat konservativa på samma sätt som Folkpartiet är 

liberalt, eller Socialdemokraterna demokratiskt socialistiskt, men vi tycker att utifrån 

definitionen vi sammanställt av konservatism så är de det parti som ligger närmast. Kanske 

främst i moralfrågor, då kristna värderingar ofta återfinns i konservatismen och vice versa.  

 

Dessa har vi satt i relation till deras respektive ideologiska bakgrund; liberalism, demokratisk 

socialism samt konservatism. Det empiriska materialet i studien består till största del av EU-

dokument och svenska partiprogram. Sedan har vi granskat innehållet i dessa dokument och 

ställt dem mot vår valda teori, för att på bästa sätt analysera materialet och svara på våra 

frågeställningar. Det har vi främst gjort genom att göra ett analysschema med de faktorer vi 

tycker är viktiga (EU, FN och Nato) samt satt in de tre ideologierna i det. Därefter har vi gjort 

motsvarande med de tre svenska partierna, för att på så sätt jämföra likheter och skillnader 

mellan partierna och deras respektive ideologiska motsvarighet. Ideologiernas får på så sätt 

motsvara ett ”perfekt” ideologiskt parti. 

 

1.6 Metod- och materialproblem 
 

Om man skall se till materialproblem så finns det några, dock inga allvarliga. Ett av de första 

materialproblem vi upptäckte var att det inte fanns så mycket tidigare forskning inom detta 

område, men det kan man se både som något negativt och något positivt eftersom det visar att 

vår forskning kan tillföra något. Det finns visserligen forskning som rör ideologier och 
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svenska partier, men tyvärr inte sett till bindande internationellt samarbete, därför har vi fått 

göra det från grunden, utan tidigare forskning att bygga på. 

 

Ett annat problem vi hade var att få tag i de berörda partierna när frågor fanns. Det berodde 

dock till största delen på att det var många röda dagar som innebär ledighet den gången vi 

försökte. Lyckligtvis löste sig problemet på annat sätt, och det påverkade således inte 

uppsatsen. 

 

Det är också ett problem att kristdemokraterna inte hade något konkret i sitt principprogram 

om Nato, och att vi därför fick se till motioner och pressmeddelanden. Det kommer dock ifrån 

enstaka kristdemokrater, och risken finns att slutsatsen man drar enbart gäller ett fåtal och inte 

alls är representativt för partiet. 

 

1.7 Ideologier 
 

1.7.1 Liberalismen 

 

Statens roll skall vara att som en neutral skiljedomare verka bland konkurrerande intressen 

och grupper i samhället, en viktig enhet för att garantera social ordning.  Den moderna 

liberalismen ser statens roll som positiv för ökad frihet och i syfte att främja lika möjligheter i 

samhället.
3
 Den viktigaste enhet i samhället för liberalismen är individen, att individen har 

frihet och rättigheter. Liberalismen anser att detta skydd är främst emot statligt förtryck, och 

det är en tankegång som består än idag. Detta skydd ska uppnås genom konstitutionella 

medel.
4
 Man kan säga att internationella relationer (EU och andra internationella samarbeten) 

är ett symptom på liberalism. Liberalismen är en av de stora drivkrafterna för EU, och för 

globalisering överhuvudtaget. Om man skall ta upp någon risk med bindande internationella 

samarbeten, som exempelvis EU, utifrån liberalismens synsätt är det typen av demokrati som 

kan uppstå, eftersom stora internationella samarbeten tenderar att bli odemokratiska; något 

som går emot liberalismens idé om demokrati. Dock har de liberala partierna och dess 

efterföljare tacklat problemet genom att skapa konstitutioner (inom EU bland annat) för att 

korrigera dilemmat.
5
  

 

 

                                                 
3
 Heywood, A 2003:192 

4
 Larsson, R 2006:33 

5
 Goldmann, K 2003:91f 
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1.7.2 Den demokratiska socialismen 

 

Socialismen betraktar statens roll som ett uttryck för det gemensamma bästa och godkänner 

därmed interventionism, antingen i dess socialdemokratiska eller statligt kollektivistiska 

form.
6
 Den viktigaste enheten i samhället för socialismen är arbetarklassen, men den har inte 

samma innebörd som för marxismen eller kommunismen. Socialismen syftar mer på löntagare 

eller folket. En stark lojalitet mot den egna nationen är även det centralt. Fast nationalstaten 

har varit den centrala politiska arbetsenheten, är internationalistiska traditioner starka. Man 

ser på EU som att många idéer från den reformistiska socialismen blir förverkligade. Inom 

socialismens traditionella inställningar till bindande internationella samarbeten finns det 

spänningar mellan den transnationella solidariteten och identifieringen med nationalstaten. 

Den transnationella solidariteten är för socialisterna medlet för att uppnå solidaritet på 

transnationell nivå (fred på internationellt plan), medan nationalstaten är den institutionen 

som socialismen skall bygga sitt samhälle (välfärdsstaten) på. Detta kan skapa ett dilemma 

eftersom de kan gå emot varandra när det kommer till internationella relationer. Frågan som 

socialister måste ställa sig är om de skall bygga solidaritet inom nationalstaten eller om 

solidaritet är gränslös. Mycket av socialismens inställning till internationella relationer, och i 

synnerhet till EU, handlar om innebörden det får för välfärdsstaten och den transnationella 

solidariteten. Man kan säga att slutsatsen som socialismen drar är att om man skall engagera 

sig i internationella relationer är det för att främja fred och solidaritetens mål, utan att 

kompromissa om välfärdsstaten.
7
  

 

1.7.3 Konservatismen  

 

 

Statens roll är enligt konservatismen att den skall vara en stark statsmakt som är centrerad och 

som har stor auktoritet.
8
 Ett sätt att formulera det är att konservatismen ser staten som en 

nödvändighet för att skapa auktoritet och ordning, för att skydda samhället från totalt kaos, 

därför en stark stat.
9
 Den viktigaste enheten i samhället för konservatismen är nationen, den 

egna nationens självständighet och försvar. Man är alltså emot övernationella organisationer 

som till exempel EU, som anses vara ett hot mot den egna nationens suveränitet. En annan 

central punkt för konservatismen är historien, den egna nationella politiken och kulturella 

traditionen. En viktig normkälla för konservatismen är den officiella och etablerade 

                                                 
6
 Heywood, A 2003:192 

7
 Goldmann, K 2003:105-108 

8
 Larsson, R 2006:48 

9
 Heywood, A 2003:192 
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religionen. Det betyder att konservatismen brukar vara starkt influerad av den dominerande 

religionen i landet. Konservatismen accepterar att internationalisering är ett nyskapande 

projekt, men den avvisar föreställningen om att det skulle vara något positivt för 

nationalstaten. Både den traditionella konservatismen och den moderna konservatismen har 

ställt sig negativt till bindande internationellt samarbete som till exempel EU.
10

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Goldmann, K 2003:71f 
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2. Partiprogram 

 
I det här kapitlet skall vi utifrån respektive partiprogram förklara partiernas syn på bindande 

internationellt samarbete sett till EU, FN och Nato. 

 
2.1 Folkpartiet 
 

EU: För Folkpartiet är Europiska Unionen den viktigaste enheten för att uppnå frihet, fred, 

demokrati, ekonomisk utveckling och god miljö mellan nationer inom Europa. De anser att 

det är viktigt att öppna marknaden och att ha ett brett utvecklingssamarbete mellan länderna 

som skall främja demokrati och marknadsekonomi. Folkpartiet anser att de nordiska länderna 

har ett särskilt ansar för att utveckla Östersjöområdet och Barentsregionen. Man anser att EU 

måste förändras och reformeras i och med utvidgningen av stater. Detta för att skapa ett större 

förtroende för EU; man förespråkar närhet, öppenhet, mångfald och ansvarstagande för all 

maktutövning. Alltså ska maktutövare i EU vara ansvariga inför unionens medborgare, och 

därför bör det direktvalda EU-parlamentet få mer makt. Folkpartiet vill att medlemsländerna 

ska ta mer ansvar för att EU:s regler tillämpas fullt ut i respektive land.  

 

De förespråkar ett federalt system i EU. Det innebär att den centrala makten begränsas till de 

gränsöverstigande frågorna, och att huvuddelen av alla politiska frågor ligger kvar hos 

medlemsländerna. Man vill ha något som man kallar för närhetsprincipen, som innebär att EU 

enbart skall ägna sig åt frågor där de lokala, regionala och nationella nivåerna inte räcker till. 

EU bör även få ökad möjlighet att fatta beslut genom kvalificerad majoritet, istället för 

enhällighet när det kommer till utrikes- och säkerhetspolitik, asyl- och invandringspolitik, och 

så vidare. De anser också att Sverige skall gå med i den Europeiska valutaunionen (EMU). 

Folkpartiet är även för mångfaldsprincipen som skall underlätta för människor att lösa 

gemensamma problem över nationsgränserna, och minoriteter skall ha rätt att hitta egna 

lösningar så läge de inte inkräktar på andra människor. 

 

FN och Nato: Folkpartiet anser att FN skall ingripa i konflikter som hotar freden, och att 

aktioner skall fattas av säkerhetsrådet men verkställas av regionala organisationer eller Nato. 

Man anser att Nato garanterar de europeiska demokratiernas säkerhet, och att samarbetet 
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mellan Europa och USA är viktigt för framtiden. Enligt Folkpartiet ska Sverige omgående gå 

med i Nato för att skapa och stärka den europeiska demokratin.
11

     

 

2.2 Socialdemokraterna 
 

EU: Socialdemokraterna anser att det europeiska samarbetet är en utlöpare av det nationella 

politiska arbetet i kommuner, regionala organ och riksdagen. Detta samarbete skall öka 

möjligheterna att hävda centrala politiska mål, och även ge möjligheter för medborgarna till 

ökad frihet inom unionen. Det centrala med det europeiska samarbetet är för 

Socialdemokraterna fredssamarbete. De vill uppnå ett EU med full sysselsättning som bygger 

på respekt för lönetagarnas rättigheter. De anser att arbetsmarknadens parter skall utvecklas 

och att de fackliga organisationerna skall få agera över gränserna. Kort kan man säga att man 

vill att unionen skall verka för demokrati och blandekonomi. Socialdemokraterna är för att 

EU:s miljöpolitik skall utvecklas, speciellt för de rika länderna. De vill att EU skall förbättra 

förmågan att hantera och förebygga kriser genom samarbete med FN. Biståndspolitiken till 

fattiga länder skall förbättras och handelshinder mot fattiga länder skall avskaffas. De anser 

att medlemsstaterna skall ta ett gemensamt ansar för flyktingpolitiken och asyl- och 

immigrationsfrågorna. EU skall ta en större roll (vara pådrivare) i frågor om social förbättring 

(t.ex. jämställdhet eller barns rättigheter), och även öka samarbetet för att förebygga 

organiserad brottslighet. När det kommer till hur EU skall styras och vara uppbyggt, anser 

Socialdemokraterna att man inte kan kopiera andra nationalstater eller internationella 

organisationer. EU måste byggas för att kunna möta kraven på demokratisk förankring i 

medlemsländerna. Detta anser Socialdemokraterna är mycket viktigt, så att medborgarna får 

insyn i beslutsprocessen och den politiska slagkraften i de gemensamma åtgärderna. Dock 

tycker de att de enskilda medlemsstaterna skall vara grunden för demokratin i EU och det är 

där EU:s legitimitet skall grundas. De vill att EU:s medlemsländer utvecklas efter sina egna 

förutsättningar, samtidigt som de samarbetar kring gemensamma frågor. För att detta skall 

uppnås måste man ha en flexibel organisation. Man skall besluta om gemensamma mål, men 

medlemsländerna måste ha friheten att välja sina egna vägar för att nå målen.  

 

FN och Nato: Enligt Socialdemokraterna skall Sverige vara militärt alliansfritt för att kunna 

driva sin egen utrikespolitik vid kris- eller krigssituationer, och det skall göras inom ramen för 

FN. Detta innebär att de inte är för Nato. Dock anser de att FN måste reformeras för att på 
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bättre villkor ingripa i fredsbevarande syften. Denna reformation måste komma inifrån 

organisationen.
12

        

 

2.3 Kristdemokraterna 
 

EU: Kristdemokraterna är för ett europeiskt samarbete och ser det som en nödvändighet, dock 

skall det ske utan att de enskilda länderna tappar sin särart, kultur och tradition. De anser att 

unionen skall skydda medborgarnas rättigheter.  Beslutfattande i EU skall ske på lägsta 

möjliga, men fortfarande effektiva nivå, något som kallas för subsidiaritetsprincipen. De 

menar att vissa beslut är mer lämpade att fattas på lokal nivå, medan andra skall fattas av EU. 

Enligt Kristdemokraterna skall EU bland annat hantera miljöfrågor, världsfattigdomen och 

stärka demokratin i världen.
13

   

 

Enligt Kristdemokraterna är EU:s viktigaste uppgift att garantera fred och underlätta dialoger 

mellan de europeiska folken. EU skall även vara öppet för människor som söker skydd från 

förtryck och våld, och en gemensam asylpolitik anses önskvärd så man delar på ansvaret 

mellan EU-länderna.  

Kortfattat kan man säga att Kristdemokraterna är för att EU skall verka för en bättre och 

effektivare miljöpolitik, energipolitik, asylpolitik med mera. Unionen bör ha en konstitution 

som är tydlig, och som visar maktfördelningen mellan EU och medlemsstaterna samt 

beslutsordningen. Inom EU skall öppenhet och ansvarstagande gälla för makthavarna så att 

det skapas solidaritet med medborgarna.
14

 

 

FN och Nato: Kristdemokraterna anser att FN behövs för att främja världsfreden och minska 

de globala klyftorna. De anser emellertid att FN även måste effektiviseras och reformeras för 

att bättre klara av sin komplexa och omfattande uppgift. Kristdemokraterna anser att 

utrikespolitiken måste verka för mänskliga rättigheter och upprätthållandet av 

människovärdet. De vill öka och effektivisera biståndspolitiken, och se att Sveriges 

utrikespolitik breddas så att den effektiviseras.
15

 Kristdemokraterna har en något kluven 

inställning till Nato, något man märker genom att de inte har gett någon tydlig åsikt i frågan. 

Vad som däremot går att läsa sig till utifrån deras hemsida är att det har lagts fram såväl 
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motioner som pressmeddelanden angående Nato, och av det vi har läst så är alla dessa 

försiktigt positiva till ett eventuellt medlemskap. 
16
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3. Analys 
 

Som tidigare nämnts har vi gjort ett analysschema med några olika bindande internationella 

samarbeten där vi sedan har satt in våra valda ideologier och partier för att få en snabb 

överblick över deras inställning till detsamma. I tabellen har vi kortfattat beskrivit partiernas 

och ideologiernas inställning, för att sedan utveckla analysen längre fram i uppsatsen. 

 

Tabell 3:1. Ideologiers och svenska partiers inställning till bindande 

internationellt samarbete 
 

 

 

 

Tabellen visar att det skiljer sig en hel del mellan kristdemokraterna och konservatismen, men 

att man kan se ett samband hos de andra partierna/ideologierna. Nedan skall vi analysera 

respektive parti och ideologi för sig. 
 

 

 

 EU FN Nato 

Liberalismen 

 

Ja, nödvändigt för 

ekonomisk utveckling 

och fred.  

Ja, ett samarbete för 

att uppnå fred på 

världsnivå.  

Ja, militära samarbeten 

kan öka säkerheten och 

skydda demokratin. 

Folkpartiet 

 

Ja, viktig enhet för att 

uppnå demokrati och 

frihet.  

Ja, konflikthanterare 

som skall bevara och 

säkra fred. 

Ja, garantetrar de 

europeiska demokratiernas 

säkerhet. 

Den demokratiska 

socialismen 

Ja, ett medel för att 

sprida välfärdsstaten. 

Ja, för att främja fred 

och solidaritetens 

mål. 

Nej, samarbeten skall vara 

för fred och solidaritetens 

mål. 

 

Socialdemokraterna Ja, en utlöpare av det 

nationella politiska 

arbetet. 

Ja, hanterare av kris- 

och krigssituationer. 

Nej, Sverige skall vara 

militärt alliansfritt. 

Konservatismen Nej, en negativ 

inverkan som gör att 

nationerna tappar sin 

suveränitet. 

 

Nej, en negativ 

inverkan som gör att 

nationerna tappar sin 

suveränitet. 

Nej, en negativ inverkan 

som gör att nationerna 

tappar sin suveränitet. 

Kristdemokraterna Ja, en nödvändighet för 

att skydda 

medborgarnas 

rättigheter. 

 

Ja, främjare av 

världsfreden.   

 

Kanske, det är ingen 

officiell linje men det finns 

de inom partiet som är för 

samarbetet. 
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Folkpartiet och liberalismen 

När man jämför liberalismens och Folkpartiets syn på bindande internationella samarbeten 

kan man mycket snabbt se att Folkpartiet har hämtat mycket från liberalismen. Deras 

ställningstaganden i frågor om bindande internationella avtal skiljer sig i stort sett inte åt. När 

det kommer till EU ställer sig Folkpartiet väldigt positiva till detta samarbete, och ser det som 

ett viktigt medel för att uppnå demokrati och frihet. Om man ser till den liberala ideologins 

ställningstagande till EU (utifrån vår tolkning av den) är det av samma natur, även om det 

kanske framför allt betonar den ekonomiska friheten i form av frihandel. Man kan kort 

sammanfattat säga att den liberala ideologin helt och hållet är positiv till bindande 

internationellt samarbete som till exempel EU, FN och Nato, och det är Folkpartiet också.  

De dilemman vi kan tänka oss att liberalismen kan få med bindande internationella 

samarbeten är om dessa blir odemokratiska, något som strider mot liberalismens värdegrund. 

Demokratin går så att säga före bindande internationella samarbeten om man tänker sig en 

prioritetsordning. Folkpartiet är av samma åsikt, och försöker att lösa detta med konstitutioner 

och regelverk för att på så sätt hindra odemokratiska tendenser i bindande internationella 

samarbeten. I Folkpartiets partiprogram lyfter man fram och poängterar det vitala med 

demokratins betydelse i internationella samarbeten, speciellt inom EU. Ett exempel på det är 

att man vill reformera EU så att medborgarna får ett större förtroende för unionen, främst 

genom öppenhet, mångfald och ett ansvarstagande för all maktutövning. Detta vill man uppnå 

genom att ge mer makt åt EU-parlamentet. I och med att de är direkt valda av, och 

representerar, folket så tror man att man genom det kan skapa denna närhet och det 

förtroendet man vill uppnå.  

Man ser liknande tankar hos Folkpartiet när de betonar Natos betydelse för att trygga de 

europeiska demokratiernas säkerhet, och av dessa skäl bör Sverige enligt dem bli medlemmar 

i det militära samarbetet. De ser det som en nödvändighet för Sverige att ingå i detta 

samarbete för att stärka den europeiska demokratin. Än en gång ser man likheter med den 

liberala ideologin: ett starkt bindande internationellt samarbete med demokrati och frihet som 

grundpelare. I FN:s fall är det samma tankegångar som med EU och Nato. Folkpartiet ser FN 

som en konflikthanterare för bevarandet och skapandet av fred och demokrati, och det går 

även i ton med liberalismens inställning. Sammanfattningsvis kan man säga att när det 

kommer till bindande internationella samarbeten som EU, FN och Nato har liberalismen varit, 
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och är fortfarande, den grundläggande drivkraften för Folkpartiet. På så sätt kan man se ett 

samband mellan ideologi och parti, på ett sätt som vi förväntade oss utifrån vår teori.  

Socialdemokraterna och den demokratiska socialismen  

Om man jämför den demokratiska socialismens och Socialdemokraternas inställning och 

åsikter till bindande internationella samarbeten måste man börja med att påpeka att den 

demokratiska socialismens åsikt (utifrån vår tolkning av den) är delad när det kommer till 

internationella samarbeten. Det finns spänningar mellan den transnationella solidariteten och 

identifieringen med nationalstaten. Denna spänning kan man kortfattat förklara med 

socialismens mål för att uppnå fred på internationell nivå genom transnationell solidaritet, i 

det fallet är man är för internationella samarbeten. Dock är man mer skeptisk till 

internationella samarbeten när det handlar om det samhälle man vill bygga (identifieringen 

med nationalstaten), som är ett välfärdssamhälle. Slutsatsen blir att man ställer sig olika till 

bindande internationella samarbeten beroende på vilket syfte samarbetet har. Man är för 

internationella samarbeten när det kommer till fredskapande samarbeten på internationell 

nivå, och emot när det motarbetar välfärdsstaten. Kortfattat kan man säga att socialismen 

engagerar sig i internationella samarbeten så länge de främjar den transnationella 

solidariteten, utan att kompromissa i fråga om den nationella identifieringen. 

Socialdemokraterna har en hel del gemensamt med den demokratiskt socialistiska ideologin 

när det kommer till bindande internationella samarbeten. Såväl den demokratiska socialismen 

som Socialdemokraterna ser EU som ett bra medel för att utöka och sprida det nationella 

politiska arbetet för välfärdsstaten. Man kan säga att Socialdemokraterna ser EU som en 

utlöpare av det nationella arbetet och som en möjlighet för medborgare att erhålla frihet och 

bättre villkor. Socialdemokraterna anser också att man skall utveckla fackliga organisationer 

som skall få möjlighet att agera över nationsgränser. Det centrala för Socialdemokraterna med 

EU är att samarbeta för fred. När det kommer till den transnationella solidariteten som den 

demokratiska socialismen förespråkar har Socialdemokraterna samma åsikter, 

Socialdemokraterna är för att EU skall förbättra biståndspolitiken och avskaffa 

handelshindren mot fattiga länder, och man skall även taga ett gemensamt ansvar för asyl- och 

immigrationspolitiken. Enligt Socialdemokraterna skall EU spela en ännu större roll genom 

att förbättra sociala faktorer som till exempel jämlikhet, barns rättigheter och liknande. Dessa 

åsikter och mål har mycket gemensamt med den demokratiska socialismens syn på bindande 

internationellt samarbete, samt synen på hur och när man skall ingå i dessa samarbeten. 
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Socialdemokraterna har flera synpunkter om hur EU skall styras och vara uppbyggt för att det 

skall stämma överens med deras värdegrund. En viktig punkt är att EU skall vara uppbyggt så 

att medborgarna får en bra insyn i beslutprocessen, något som skapar ett förtroende och en 

genomslagskraft i politiken. Om detta skall ske vill Socialdemokraterna inte att EU skall vara 

uppbyggt som andra nationalstater, eller andra internationella organisationer, utan EU måste 

hitta sin egen väg för att möta den unika situationen som de som institution står för. Denna 

uppbyggnad skall ha sina rötter i de enskilda medlemsstaternas demokratier, en nödvändighet 

för att få en stabil grund. Här ser man ett försök till att stärka demokratin i EU, för att i sin tur 

stärka den transnationella solidariteten och gå den vägen för att sprida sitt demokratiskt 

socialistiska idéarv. 

Socialdemokraterna fortsätter att följa den demokratiska socialismens ideologi även när det 

kommer till andra internationella samarbeten som FN och Nato. Precis som den demokratiska 

socialismen anser de att FN är ett positivt internationellt samarbete eftersom det går ihop med 

den transnationella solidariteten. Man är alltså för att FN skall vara kris- och krigshanterare, 

och anser att Sverige skall fortsätta att medverka i FN:s samarbeten. Dock vill de att FN skall 

reformeras för att kunna bli bättre och effektivare på att ingripa i fredsbevarande syften. 

Såväl den demokratiska socialismen som Socialdemokraterna vill vara militärt alliansfria, och 

det utesluter ett medlemskap i Nato. Socialdemokraterna anser att FN skall vara hanterare av 

kris- och krigs situationer. På en mer ideologisk nivå är både socialismen och 

Socialdemokraterna mot militära allianser (Nato) eftersom man anser att det går emot den 

transnationella solidariteten. 

Kristdemokraterna och konservatismen 

När man jämför konservatismen och Kristdemokraternas ställningstagande till internationella 

samarbeten går de båda väldigt olika vägar till skillnad från i de tidigare exemplen. 

Konservatismen ställer sig väldigt negativ till internationella samarbeten eftersom den anser 

att den egna nationen förlorar sin suveränitet och legitimitet. Kristdemokraterna anser 

däremot att internationella samarbeten är nödvändigt, dock skall det ske utan att den egna 

nationen tappar sin särart, kultur och tradition. Man märker att Kristdemokraterna på så sätt 

inte följer den konservativa ideologin när det kommer till bindande internationellt samarbete. 

Kristdemokraterna ser EU som något nödvändigt som skall skydda medborgarnas rättigheter, 

eftersom man anser att medborgarnas rättigheter kan skyddas på ett effektivare sätt av EU än 
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av den egna staten allena. För att de enskilda staterna inte skall tappa sin särart, kultur och 

tradition menar Kristdemokraterna att beslutfattandet i EU skall vara på så låg nivå som 

möjligt, eller egentligen på lägsta ändamålsenliga nivå, den så kallade subsidiaritetsprincipen 

som också menar att makten kommer underifrån. Alltså skall EU hantera stora och 

omfattande frågor som miljön, världsfattigdomen, stärkandet av demokratin och liknande, 

men överlåta mindre frågor till de nationella, regionala och lokala nivåerna. 

Enligt Kristdemokraterna behövs FN för att främja fred och minska de globala klyftorna, och 

man anser att FN skall effektiviseras för att på bättre sätt kunna hantera svåra och omfattande 

situationer. Kristdemokraterna vill att Sveriges utrikespolitik skall effektiviseras och breddas 

för att kunna göra större nytta, inte minst inom biståndspolitiken. Konservatismen har samma 

ställning oberoende syfte, och ser internationella samarbeten som något negativt som utarmar 

nationalstaten. 

Kortfattat kan man säga att Kristdemokraterna inte alls följer det konservativa idéarvet när det 

kommer till bindande internationella samarbeten. Kristdemokraterna ställer sig positiva till 

EU, FN och Nato, medan konservatismen är emot alla dessa internationella samarbeten. 
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4. Slutsatser 

Vid analys av de tre ideologierna, de tre partiprogrammen och deras syn på bindande 

internationellt samarbete har vi fått ett väldigt intressant resultat. Vi har två partier; 

Folkpartiet och Socialdemokraterna, som inte skiljer sig nämnvärt från deras ideologiska 

idéarv. Sedan har vi Kristdemokraterna, som skiljer sig helt och hållet från den konservativa 

ideologins syn på det. 

Frågan som uppstår är då varför Folkpartiet och Socialdemokraterna inte skiljer sig från sina 

respektive ideologier i frågan, när Kristdemokraterna gör det? Vår förklaring är att 

Folkpartiet, eller snarare liberalismen, samt Socialdemokraterna, den demokratiska 

socialismen, har varit två väldigt dominerande ideologier under de senaste århundraden i 

Europa. Därför har världen och opinionen formats efter deras åsikter, något som gör det lätt, 

och kanske självklart, för dagens liberala och demokratiskt socialistiska partier att följa i 

samma riktning. En annan förklaring kan vara att liberalismen har varit en av de drivande 

krafterna i den ökande internationaliseringen, och det är en riktning som samhället och i stort 

sett hela världen har tagit. Därför är det kanske självklart att Folkpartiet, i egenskap av 

liberaler, följer detta idéarv.  

Konservatismen å andra sidan, har varit emot internationaliseringen och har därför fått finna 

sig i att se på när samhället och världen går i en helt annan riktning än den som deras 

värdegrund förespråkar. Kristdemokraterna har lämnat sitt konservativa idéarv när det 

kommer till internationella samarbeten, och frågan här är förstås hur kommer det sig? Det 

finns förmodligen ett flertal förklaringar till varför det är på detta sätt, men en av dem kan 

vara att opinionen (folket) förändras, och för att inte bli föråldrade och ”tyna bort” måste 

partier förändra sina åsikter för att möta det moderna samhället och dess väljare. I det här 

fallet är det en markant åsiktsförändring, i och med att Kristdemokraterna har valt rakt 

motsatta åsikter än vad deras konservativa ideologi har. En annan förklaring kan vara att 

konservatismen är mer av en inställning än en uttalad ideologi, och den har själv inga tydliga 

lösningar på dessa frågor/problem i och med att den till största del fokuserar på nationalstaten. 

För partier som har en bakgrund i den konservativa ideologin kan det därför bli svårt att 

överleva i dagens globala samhälle där fokus snarare ligger på i vilken omfattning vi skall ha 

internationella samarbeten, än huruvida vi skall ha dem alls. Slutligen kan man förstås se 

kristdemokrati som en egen ideologi, och att Kristdemokraterna hade stämt bättre överrens 

om man gjort den jämförelsen. 
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Vi är av åsikten att trots att man kan se ett visst samband mellan partiernas tänkta inställning 

till bindande internationellt samarbete utifrån deras respektive ideologi, och deras uttalade 

inställning i de faktiska partiprogrammen, så är det alldeles för svagt för att dra några 

konkreta slutsatser. Däremot ser vi det som något att bygga vidare på i framtida forskning, 

såväl i en fördjupning om bindande internationellt samarbete som i en breddning för att täcka 

in andra områden där ideologierna kan ha betydelse.  
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