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Abstract 
The purpose of the essay is to make a comparative study between the Christian value 

parity and the Christian Democrats. To answer the purpose the following questions are 

asked: What are the similarities and differences between party programs? What are the 

similarities and differences in their origin? The theory used is based on Reidar Larlsson 

political ideologies, there were two ideologies used to apply on the result: conservatism 

and liberalism. The method was ideologies analysis. The result of the study shows that 

there were some similarities and some differences between the part programs. It showed 

that Christian Democrats have moved its ideology of conservatism to liberalism in some 

certain questions. It was only the Christian Democrats who had separated politics and 

religion. All three party program showed that they values was founded on a Christian 

tradition. They also agree that family is the most important, but the family should be 

established in a marriage between a man and women. There are the similarities and 

differences in their origin. Both were party of discontent, and the both think that 

establish party’s has departed from Christianity.  

 
Keywords 
Kristdemokraterna, Det kristna värdepartiet, Party programs, Ideologies, Ideologies 

analysis, Conservatism, Liberalism 

 



  
 

 

 
Innehåll 
Förord _______________________________________________________________ 1	  

1 Inledning och Bakgrund ______________________________________________ 2	  
1.1 Problemformulering ________________________________________________ 2	  
1.2 Syfte och frågeställningar ___________________________________________ 3	  
1.3 Det kristna värdepartiet _____________________________________________ 4	  
1.4 Kristdemokraterna _________________________________________________ 4	  
1.5 Tidigare forskning _________________________________________________ 5	  

2 Teori och Metod _____________________________________________________ 8	  
2.1 Ideologier ________________________________________________________ 8	  

2.1.1 Konservatism _________________________________________________ 8	  
2.1.2 Liberalism ____________________________________________________ 9	  
2.1.3 Missnöjespartier ______________________________________________ 10	  

2.2 Metod och material _______________________________________________ 11	  
2.2.1 Metodiska överväganden _______________________________________ 11	  
2.2.2 Ide- och ideologianalys _________________________________________ 11	  
2.2.3 Tabell över faktorer ___________________________________________ 12	  
2.2.4 Material och urval _____________________________________________ 13	  
2.2.5 Källkritiskt resonemang ________________________________________ 13	  
2.2.6 Avgränsning _________________________________________________ 14	  

3 Resultat ___________________________________________________________ 15	  
3.1 Grundvärderingar _________________________________________________ 15	  

3.1.1 Religion ____________________________________________________ 15	  
3.1.2 Värdegrund __________________________________________________ 16	  

3.2 Människosyn ____________________________________________________ 18	  
3.2.1 Utbildning ___________________________________________________ 18	  
3.2.2 Abort _______________________________________________________ 20	  

3.3 Enhet i samhället _________________________________________________ 21	  
3.3.1 Familj ______________________________________________________ 21	  
3.3.2 Säkerhetspolitik ______________________________________________ 23	  
3.3.3 Utrikespolitisk _______________________________________________ 24	  

3.4 Politisk styrelseform ______________________________________________ 25	  
3.4.1 Rättvisa _____________________________________________________ 25	  
3.4.2 EU _________________________________________________________ 27	  
3.4.3 Miljö _______________________________________________________ 28	  

4 Analys ____________________________________________________________ 29	  
4.1 Vilka likheter respektive skillnader finns i principprogrammen? ____________ 29	  
4.2 Vilka likheter respektive skillnader finns i deras ursprung? ________________ 32	  



  
 

 

5 Avslutade reflektioner _______________________________________________ 34	  
5.1 Slutsats _________________________________________________________ 34	  
5.2 Förslag till vidare forskning ________________________________________ 35	  
5.3 Metodisk diskussion ______________________________________________ 36	  
Sammanfattning _____________________________________________________ 37	  

Käll- och litteraturförteckning __________________________________________ 38	  
 
 



  
 

1 
 

Förord 
 
Nu är jag helt klar med min D-uppsats i samhällsvetenskap och jag har fått äran att 

bedriva en forskning på två av mina favoritämnen, politik och religion. Idag är det 2014 

och i september är det dags för riksdagsvalet och då är det även passande att se hur 

kristdemokraterna och det nya paritet: kristna värdepartiet kommer att slåss om väljarna.  

 

Jag skulle vilja rikta några tack till några underbara människor som har gjort det möjligt 

för mig att skriva denna uppsats. Först vill jag tacka min handledare Patric Lindgren för 

insiktsfulla diskussioner som har fört mig i rätt riktning. Jag vill rikta ett stort och varmt 

tack till mina älskade vänner Emma Kock och Jonna Bergström för korrekturläsningen 

och lugnat ner mig när paniken har kommit smygande. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
1 Inledning och Bakgrund 
 
I inledningen och bakgrunden presenteras en problemformulering till ämnet, syfte och 

frågeställningar samt avgränsning. Det redogörs också om det kristna värdepartiet, 

kristdemokraterna samt tidigare forskning för att skapa en förståelse för resultatet och 

analysen.  Jag har alltid varit intresserad av relationen mellan politik och religion, det är 

en av anledningarna till att jag läser till lärare i Samhällsvetenskap och 

Religionsvetenskap. I år 2014 är det riksdagsval och i samband med det har det 

uppkommit ett nytt parti, Kristna värdeparitet (KVP). Deras mål är att utmana 

kristdemokraterna (KD) och vill att de ska få en minskning i röster, vilket kan leda till 

att deras plats i riksdagen kan bli hotad. Det intressant att se ifall det kristna värdepartiet 

kommer att lyckas eller inte den 14 september.1 

1.1 Problemformulering 

Det kristna värdepartiet (KVP) har gått ut i media och meddelat att deras mål är att 

utmana kristdemokraterna i riksdagsvalet 2014, eftersom de har drivit ifrån 

kristendomen och valt bort deras centrala frågor som exempelvis abortfrågan samt 

samkönade äktenskap. I och med att kristdemokraterna har legat nära 

fyraprocentspärren bör de därmed anser vissa individer att de bör granska  ta sig en titt i 

sitt parti för att få väljargruppen att stanna. KD måste fastställa om de vill ha en liberal 

hållning eller utmana KVP i dessa frågor. Inom KD har det funnits en förbittring mot 

partiledningen eftersom paritet har anpassat och förhållit sig till regering de ingår i. En 

del människor i KD har fått uppfattningen om att KD har blivit åsidosatta i de 

värdekonservativa frågorna.2   

 

Enligt statsvetaren Magnus Hagevi har religionen en varierande roll i politiken, han 

menar att politik är mer än bara partipolitik. Det finns religiösa organisationer som 

agerar politiskt samt politiska partiers engagemang exempelvis i Svenska kyrkan, båda 

dessa är exempel på religionens roll i politiken.3 Statsvetaren Marie Demker menar att 

ett politiskt parti som utgår ifrån en gudomlig moral riskerar att hamna i ett dilemma 

mellan vad som är rätt och makt. På ena sidan är partiet i en konkurrens med andra 
                                                
1 Elisabeth Marmorstein, http://www.svt.se/nyheter/val2014/abortmotstandare-siktar-pa-riksdagen 
2 Josefin Svenberg, http://www.metro.se/nyheter/nytt-kristet-parti-kan-grusa-
alliansen/EVHnah!xUC3Ljz7y6Y/, 2014-04-07, klockan 12.01. 
3 Hagevi, Magnus (red.), Religion och politik, 1. uppl., Malmö, 2005, Sida. 8,9. 



  
 

 

partier i ett pluralistiskt system för att skapa inflytande och makt i ett samhällssystem, 

vilket inkluderar ett strategiskt agerande där partiet kan behöva kompromisser. På den 

andra sidan har religionen i det politiska partiet ett anspråk som inte kan ifrågasättas 

eftersom den bygger på en gudomlig ingivelse.  

 

Religion är likväl som en ideologi och kan används som en karta för att orientera sig i 

sin tillvaro. Om människan inte har en ideologi i sin vardag skulle personer inte kunna 

förstå och tolka händelser samt inte kunna skapa en förståelse för sin roll i en större 

kontext.  Genom detta blir religionen delaktig i de politiska frågorna för enskilda 

personer. För att religionen ska få en politisk kraft måste den se till hela 

samhällsystemet och inte enbart individen, eller åtminstone kunna tolkas att den 

religiösa politiken gäller det politiska i ett land eller i en region.4 Det finns ett fenomen 

som kallas sekularisering, vilket innebär att religion minskar i sin betydelse i flera 

områden som politik, kultur, familj, ekonomin samt enskilda individer.5 För politiken 

innebär detta att om sekulariseringen ökar så minskar religionens påverkan i politiken 

alternativt att politiken integreras mindre i religionen.6 Det finns en form av 

sekularisering som kallas privatiserad, detta innebär att i samband med modernismen 

och individualismens genomslag i samhället har religionen blivit privatiserad. Religion 

har fått en förnyad kraft i ett globaliserat samhälle och därmed har den inte upphört att 

ligga som grund i politiken. Religionen har flyttat sig till två olika sfärer: privat eller 

offentlig i samhället och religionsutövning sker i en personlig verksamhet eller rituellt. 

Politiska partier står i personligt och offentligt, där det har blivit en ökning. Politiska 

partier med en religiös inriktning försöker lösa samhälleliga problem och det religiösa 

uttrycket kommer fram genom religiöst legitimerade svar på problem.7 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att göra en komparativ studie mellan det kristna värdeparitet och 

kristdemokraterna, dessa partier valdes eftersom det inte har gjorts någon jämförande 

studie mellan dessa två partier eftersom det kristna värdepartiet är ett nyskapat parti.  

 

                                                
4 Demker, Marie, Religion och politik: den europeiska kristdemokratins dilemma, 1. uppl., SNS 
(Studieförb. Näringsliv och samhälle), Stockholm, 1998, Sida. 9,10,11. 
5 Magnus Hagevis definition av begreppet sekularisering kommer att användas i uppsatsen. 
6 Hagevi, 2005, s. 15.  
7 Demker, 1998, s. 16,17.  



  
 

 

Frågeställningarna är enligt följande:  

1. Vilka likheter respektive skillnader finns i principprogrammen? 

2. Vilka likheter respektive skillnader finns i deras ursprung?  

1.3 Det kristna värdepartiet 

Det kristna värdepartiet (KVP) skapades den fjärde januari 2014 i Jönköping. Deras 

första mål var att samla in 1500 namn för att kunna registrera sig som ett parti hos 

valmyndigheten. För att samla in röster stod KVP utanför kyrkor och andra offentliga 

platser för att få sympatisörer för att kunna registrera sig.8  Den 25 februari 2014 

lämnade grundarna Per Kronlid och Mats Selander in dokument med 1508 

namnunderskrifter till valmyndigheten, då hade det gått en och en halv månad sedan 

partiet grundades.9 Per Kronlid som är partiets ordförande gick ut med ett uttalande i ett 

pressmeddelande den 14 februari att partiet hade över 1700 medlemmar.10 Grunden till 

att partiet startades är att väljare som har kristna värderingar har börjat känna att dem 

inte tillhör någon politik som finns i den svenska politiken. KVP menar att dem står för 

en tro på människovärdet och oavsett om en är gammal, ung, kvinna, man, född samt 

ofödd ska varje människa räknas som värdefull.11  

1.4 Kristdemokraterna 

År 1956 skapades en rörelse vid namn Kristet Samhällsansvar, målet var att försöka 

påverka befintliga partier i en kristen riktning, dock hade Kristet Samhällsansvar en 

mindre framgång. De etablerade partierna valde att inte ta någon hänsyn till kristen 

moral och tro, partiledarna ansåg att de kunde manövrera ut de kristna utan att förlora 

röstberättigade personer. I början på 1960-talet gjorde socialdemokraterna ett förslag att 

avlägsna kristendomsundervisningen på gymnasiet, vilket ledde till stora invändningar. 

Resultatet av detta blev Sveriges största och mest omfattade namninsamling med två 

miljoner medborgare som ville ha kvar kristendomsundervisningen. En del av rörelsen 

kring namninsamlingen omskapades till det politiska partiet, Kristen Demokratisk 

Samling (KDS).  1964 deltog KDS i sitt första riksdagsval men klarade inte fyra procent 

spärren. KDS hade svårt att slå igenom politiskt eftersom partiet hade dolda idéer och 

                                                
 
9 http://www.dagen.se/nyheter/kristna-vardepartiet-har-lamnat-in-namnlistan/, 2014-04-07, klockan 
10.02. 
10 Johannes Ottestig, http://www.dagen.se/nyheter/kristna-vardepartiet-kan-ansoka-om-registrering/, 
2014-04-07, klockan 10.07. 
11 http://www.kristnavardepartiet.se, 2014-04-05, klockan 15.00. 



  
 

 

principer i bland annat trygghetsfrågorna som de bedrev enligt Johansson. Ett annat 

problem var målgruppen, deras målgrupp var kristna, vilket var en liten grupp. Vid 

denna tidpunkt var Sverige en av de sekulariserade länderna i världen. Nästa reform av 

partiet skedde 1987 då de antog ett nytt partiprogram och bytte namn till 

Kristdemokraterna Samhällspartiet (KDS). Därmed gjordes en tydlig och klar 

markering i en ideologisk gemenskap med den internationella kristdemokratin. Ordet 

samling hade inte identifieras med politik utan istället församlingar och kyrkor. Genom 

ett namnskifte fick KDS en kristdemokrati med en politisk ideologi som förande dom 

med många systerpartier i världen. Partiet behöll även förkortningen (KDS), vilket 

ledde till att skeptiska medlemmar fortfarande kunde känna en solidaritet till partiet. 

Paritet slog igenom år 1991 den 15 september med 7,1 procent och för första gången 

kom partiet över fyraprocentspärren och de blev ett regeringsparti med tre stadsråd.12 

KDS bytte namn år 1996 till nuvarande namnet kristdemokraterna och blev medlem i 

European People´s Party13.14 Under riksdagsvalet 1998 fick kristdemokraterna ett 

uppsving med 11,7 procent, vilket är en stor ökning till skillnad från år 1994 då de 

nästan åkte ut ur riksdagen. Under valet 2002 fick de 9,1 procent och sedan år 2006 

fortsatte nedgången till 6,6 procent.15 Under det senaste riksdagsvalet 2010 fick 

kristdemokraterna 5,6 procent, vilket är en minskning med 0.99 procent.16 

1.5 Tidigare forskning 

Forskningsläget kring det kristna värdepartiet och kristdemokraterna tillsammans är 

outforskat. Det finns ingen enskild forskning kring det kristna värdepartiet, detta på 

grund av att partiet skapades i januari 2014. Forskningen kring kristdemokraterna är 

mer omfattande. Det ha skrivs en avhandling om kristdemokraterna, vilket kommer att 

presenteras nedanför. Vetenskapliga studier kring kristdemokraterna beskrivs ofta i 

samband med politik och religion. Området politik och religion är väl studerat både i 

nationell- och internationell forskning.  

 

                                                
12 Arbøl, Niels, Ett nytt Europa: kristdemokrater visar vägen, Samhällsgemenskap, Stockholm, 1992. 
Sida. 220, 221, 222, 223, 224, 225. 
13 En sammanslutning av kristdemokratiska partier i Europa.  
14 https://www.kristdemokraterna.se/Om-oss/Historia/. 2014-04-05, klockan 16.53. 
15 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/ME0104_2008A01_BR_ME09BR0802.pdf. S. 19. 2014-04-
05, klockan 19.38. 
16http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html. 2014-04-05, klockan 18.03.  



  
 

 

Göran V Johanssons avhandling Kristendemokrati på svenska – studier om KDS 

tillkomst och utveckling 1964-1982 från 1985 syftar till tre företeelser. Den första är att 

undersöka vad kristendemokrati är och samtidigt undersöka hur KDS placeras i detta 

sammanhang. Den andra är att studera kring vilka omgivningar kristna partier är 

gynnsamma i, exempelvis vilka faktorer avgör stryka och spridning. Den tredje är att 

undersöka ideologins historia och hur den har förändrats under historiens gång. För att 

besvara sitt syfte delar författaren in avhandlingen i olika delar, kristdemokratiska 

partier och kristen demokrati, tidigare diskussioner om och försök med kristna partier i 

Sverige, partiorganisationens utveckling, programutveckling, KDS och riksdagsvalen. 

Författarens slutsats var att partiernas styrka och spridning bestämdes av den politiska 

faktorn, den religiösa faktorn, den antifascistiska faktorn, den historiska faktorn samt 

samhällsstrukturfaktorn. I Norge var det en bättre framgång av kristna partier än i 

Sverige. Partiorganisations utveckling är uppbyggd i tre delar, lokal, distrikt och riks 

men det har inte varit avgörande i skillnad med de andra riksdagspartierna. 

Huvudfrågorna som kristen demokratisk samling bedrev passade in i den 

kristdemokratiska familjen i Europa. De utmärkte sig att vara det parit som är mest 

radikal i miljöpolitisk samt vänster – och högerfrågor. Den sista slutsats som gjordes var 

att KDS har en rörlig väljarkår och vid ett antal tillfällen har väljarna varit helt nya, 

detta tyder på att KDS hade svårt att få alla sympatisörer att rösta samtidigt på partiet. 

KDS har fått mest stöd av nyare frikyrkosamfund men på senare år har stödet ökat kring 

äldre, dock är det fortfarande relativt svagt.17 

 

I boken Ett nytt Europa: kristdemokraterna visar vägen av Niels Arbøl från 1992, syftar 

författaren att lyfta fram det som kännetecknar kristdemokratin samt undersöka 

skillnader från andra politiska rörelser. Författaren delar upp boken i ett sju delar, (1) 

vilka är kristdemokraterna: där boken tar upp historien om kristdemokrater, (2) idéernas 

kamp: olika ideologier beskrivs, (3) kristdemokratin: beskrivs den ideologiska 

gemenskapen, (4) kristdemokratins organisation: kristdemokratin som en global 

organisation presenteras, (5) kristdemokratins tillkomst: redogöras olika framgångsrika 

länder inom kristdemokratin samt dess uppkomst, (6) kristdemokratin i Europa: 

beskrivs olika länders kristdemokrati, (7) kristdemokraterna och Europa-Unionen: 

redogörs kristdemokraternas och europagemenskapens utveckling.  I östra och västra 

                                                
17 Johansson, Göran V., Kristen demokrati på svenska: studier om KDS tillkomst och utveckling 1964-
1982 = [Christian democratic parties and Christian democracy], LiberFörlag/Gleerup, Diss. Lund : 
Univ.,Malmö, 1985, Sida. 284, 286,288, 298,290. 



  
 

 

Europa finns det en politisk styrka som i norden är nästan okänd menar författaren och 

därmed vill han öka kunskapen kring kristdemokratin.18 

 

I Kalyvas, Stathis avhandling, The rise of Christian Democracy in Europe, från 1996, 

ämnar till att utveckla teorier till kristna demokratier samt ett analytiskt sätt att 

undersöka utvecklingen och organisationen i religiösa partier. Han ställer även frågan 

varför religion blir en bas för formationen av en kollektiv politiska identiteter. 

Författaren menar att i Europa utvecklas konfessionella partier men i vissa länder så 

utvecklas inte några konfessionella partier. Metoden i denna avhandling är komparativ 

metod och författaren använder sig av sex stycken fall för att analysera historiskt. 

Författarens slutsats är att partierna uppkom av kyrkans som en reaktion av den liberala 

antiklerikalismen19. Formationen påvisade att partierna blev en blandning av kyrkan och 

den konservativa politikens elit. De blev även till av den religiösa rörligheten och 

utvecklade en social heterogen. Partierna skapade även en egen identitet med en 

blandning av katolicism och sekulariseringen, med detta menar författaren att de 

sekulariserade katolicismen för att kunna anpassa den liberala demokratin.20 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
18 Arbøl, Niels, Ett nytt Europa: kristdemokraterna visar vägen, Samhällsgemenskap, Stockholm, 1992, 
Sida. 9, 20, 43, 95, 110, 136, 269. 
19 Rörelser som försöker minska prästerskapens inflytande i det offentliga livet.  
20 Kalyvas, Stathis N., The rise of Christian Democracy in Europe, Cornell University Press, Ithaca, 

N.Y., 1996, Sida, 257-264. 

 



  
 

 

2 Teori och Metod 
 
I detta presenteras det teoretiska perspektivet som ligger till grund för studiens 

resultatanalys. Teorin som används är två ideologier och studien utgår ifrån Reidar 

Larssons bok om politiska ideologier som kommer att användas som ett analytiskt 

verktyg. De ideologier som presenteras nedanför är: konservatismen och liberalismen, 

eftersom religiösa partier härstammar från konservatismen. Liberalismen är även 

konservatismens motsats. Det kommer även ske en liten redogörelse om 

missnöjespartier som kommer att appliceras på resultatet. Även metod och material 

kommer att redogöras i detta kapitel.  

2.1 Ideologier 

Enligt Reidar Larsson, när forskare ska analysera politiska texter genom ideologier bör 

man kartlägga hur värden vägs emot varandra. ”En värdering är ett uttalande om ett 

visst värde bör sättas högre än ett annat värde, t.ex. att ekonomisk tillväxt är viktigare 

än ekonomisk utjämning”21. Utifrån detta citat går det även att utläsa att en allmän 

rekommendation hur den ekonomiska politiken ska föras. Detta kallas även att 

normativt uttalande och anger hur en riktlinje bör följas.22  

2.1.1 Konservatism   

Konservatismens grundvärderingar vilar i den egna nationens kulturella och politiska 

tradition, vilket innebär att konservatismens normkälla är historien. Traditioner förnyas 

och förändras långsamt och för konservatismen blir historien ett filter som sorterar bort 

det som inte går att använda. Det som blir kvar efter sorteringen är det värdefulla och 

som Edmund Bruke23 kallade generationernas samlande visdom. Konservatismen är 

ofta ense om att politiken inte är det viktigaste värdet och kan vara skeptiska till att 

politiken kan forma samt planera samhället. Den andra normkällan inom 

konservatismen är religionen. För de konservativa har landsbygd och jordbruk varit ett 

värde, eftersom det går att betraktas som nationella samt historiska tillgångar. 

Konservatismens människosyn har godtagit juridisk jämlikhet, likhet inför lagen och 

politisk jämlikhet, allmän rösträtt.  Larsson menar att den konservativa åskådningen 

utgår ifrån att människor är olika och att ojämlikheten utgår ifrån omdömesförmåga 
                                                
21 Larsson, Reidar, Politiska ideologier i vår tid, 6., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 1997, 
Sida. 21. 
22 Larsson, 1997, s. 21.  
23 Edmund Bruke är en av konservatismens lärofader.  



  
 

 

samt intelligens. Förmögenhet och inkomstskillnader beskrivs som människors 

prestationsförmåga. Därmed är konservatismen emot en socialpolitik och skattepolitik i 

ett utjämnade ändamål. Konservatismen menar även att ”människan är både ond och 

god, hon är verken fullkomlig eller möjlig att göra fullkomlig”24. Konservatismen går i 

och med det i motsatt håll mot radikalers trossatser som de än idag försöker 

upprätthålla. Begreppet människans natur25 som den definieras i antik och kristen 

tradition bestämmer gränserna för politikens reformarbete. I en konservativ ideologi är 

nationen den sociala enheten, därmed blir nationens försvar och självständighet centrala 

värden. En annan grundläggande enhet i samhället är familjen och med familjen anses 

det vara kärnfamiljen. Konservatismens fokuserar på att bevarar familjen och 

huvudansvaret är utbildning samt uppfostran. Konservativa anser att staten ska vara 

strak, främst inom försvaret och rättsväsendet.26 Konservatismens politiska styrelseform 

innefattar som en strävan kring olika konservativa värden som politiken ska inneha. 

Några av dessa konservativa värden är: stabilitet, rättsordning, privat ägande rätt, 

kontinuitet och grupper och individers autonomi i samband med staten.27 

2.1.2 Liberalism  

Under 1800-talet introducerades liberalismens grundvärdering: ”Största möjliga lycka 

för största antal”28. Denna grundvärdering utgör fortfarande liberalismens kärna och 

innebär att lycka eller nytta är det som varje enskild person eftersträvar. Gränsen för 

eftersträvandet baseras på andra enskilda personers strävande. Individens egen lycka 

eller nytta får inte inskränka på en annans individs lycka eller nytta. I politiken och 

samhället måste det ske en avvägning av olika anspråk och normen blir liberalismens 

grundvärdering. I praktiken kan detta innebära att nyttan avgörs av majoriteten av 

befolkningen utan att visa hänsyn mot minoriteterna eller minoriteten. Lyckan och 

nyttan kan dels vara materiella tillgångar men också vara en andlig utveckling. Från 

början menade liberalismen att individer uppnår främsta möjliga materiella välstånd om 

personen enskild ansvarar för sin egen välfärd. I politiken innebar detta att beslutens 

gjorde beroende på majoriteten av befolkningens önskemål. Några nyckelargument i 

liberalismen är yttrandefrihet, handlingsfrihet och tankefrihet, genom friheten utvecklas 
                                                
24 Larsson, 1997, s. 47. 
25 Människans natur definerat utifrån Stevenson, Leslie Forster. & Haberman, David bok Ten theories of 
human nature,  2009. Männsikans natur utgår ifrån en att männsikan är skapad av Gud. I samband med 
detta har människan fått en fri vilja att göra sina handligar goda eller  onda.  Sida. 116,117.  
26 Larsson, 1997, s. 45-48. 
27 Larsson, 1997, s. 50. 
28 Larsson, 1997, s. 29. 



  
 

 

individernas karaktär. Bredvid friheten bör det finnas kulturella och materiella 

utvecklingar och om inte dessa två existerar blir individen förvrängd och kan inte 

utvecklas. Liberalismen anser att staten existerar för att skydda individernas naturliga 

rättigheter, egendom, frihet och liv. Liberalismen hävdar även att alla människor ska få 

samma grundläggande fri- och rättigheter samt det ska inte ske en diskriminering mot 

någon grupp. Ekonomiska och sociala olikheter bör endast förekomma om det är till 

fördel för de individer som har det sämre ställt.29 Liberalismens människosyn innebär 

att alla människor har en kompetens att påverka politiken. Inom politiken och ekonomin 

finns det en stor tilltro till individernas kunnande för att kunna bedöma sina egna 

intressen och kunna väga in konsekvenser kring olika handlingar. Varje individ ska 

bemötas med respekt och hänsyn som alla andra individer. Alla individer ska behandlas 

som jämlika men också olika. Liberalismen anser att individer ska bemötas som jämlika 

dock betyder inte det att individerna ska behandlas jämbördiga. Liberalismen menar att 

om alla individer skulle behandlas lika skulle det skapas ett kontrollsamhälle, där ingen 

individ kan styra sitt eget liv. Liberalismen hävdar också att utifrån varje valsituation 

bör man välja den väg som förbättrar de individer som har det sämre ställt i samhället. 

Liberalismens viktigaste enhet i samhället är individen, under 1800-talet och en del av 

1900-talet ansågs staten vara det största hotet mot individens frihet.30 Liberalismens 

politiska styrelseform idag innebär att de har försökt att göra en förändring av den 

demokratiska beslutsmekanismen genom mindre politiska enheter, decentraliseringen 

samt skapar fler möjligheter till kontakt mellan väljare och representanter i 

folkomröstningar. En annan politisk styrelseform är att det har uppkommit ett minskat 

förtroende till den offentliga sektorn för att tillgodose befolkningens tjänster de önskar. 

Därav har det uppkommit en konkurrens mellan privata och offentliga producenter och 

genom detta så kan individens valfrihet öka.31  

2.1.3 Missnöjespartier  
När individer upplever ett missnöje med det etablerade partiet och de missnöjda 

personerna i paritet har börjat ställa krav för att få det etablerade paritet att ändra sig. 

Därefter har det etablerade partiet ignorerat kraven som uppstått samt fortsatt på sin 

handlingslinje, vilket kan leda till att individerna har tre nya handlingsval att göra. Den 

                                                
29 Larsson, 1997, s. 29,30,31.  
30 Larsson, 1997, s. 32,33. 
31 Larsson, 1997, s. 37,38. 



  
 

 

första är att vara lojal och hålla tyst, den andra är att hoppa av partiet och hålla tyst och 

den sista är att skapa ett nytt parti som motsvarar kraven och värderingar.32 

2.2  Metod och material 

I detta kapitel presenteras metodiska övervägande, idé- och ideologianalys, 

argumentanalys, material och urval samt källkritisk resonemang. Detta görs för att 

skapa en hög vetenskaplighet i studien samt att läsaren ska kunna få en förståelse för de 

val som gjorts i uppsatsen.  

2.2.1 Metodiska överväganden 

I min studie har jag att använt en ide- och ideologianalys, eftersom uppsatsen syftar till 

att tolka och synliggöra politiska idéer och ståndpunkter. Därav passade det att använda 

en ide- och ideologianalys. En mera utvecklande förklaring av de olika metoderna 

kommer nedanför. Även om ide- och ideologianalys är huvudmetoderna så sker det 

samtidigt en komparativ metod, en jämförelse. Den typ av komparativ metod denna 

uppsats kommer att utgå ifrån är den beskrivande delen.33 

2.2.2 Ide- och ideologianalys 

En av metoderna som ligger till grunden av bearbetning och analysen av materialet är en 

idéanalys. Ludvig Backman definierar begreppet i följande citat ”Med idéanalys avses 

helt enkelt det vetenskapliga studiet av politiska budskap”34. Idéanalys har i huvudsak 

tre syften, ta ställning, beskriva eller förklara det som studeras.35 Det beskrivande syftet 

i idéanalysen utfår forskaren ifrån att analysera idéer eller ideologier i politikområde, 

debatter eller i allmänhet.36 Uppsatsen är en jämförande studie mellan 

kristdemokraterna och det kristna värdepartiet, därmed blev det en beskrivande 

idéanalys.  

 
                                                

32  Gissur Ó. Erlingsson, http://gissurerlingsson.files.wordpress.com/2011/10/varfc3b6r-bildas-nya-
partier.pdf, 2014-04-24, klockan 09.42, Sida. 203  
32 Jacob Zetterman, http://www.dagen.se/nyheter/kristna-vardepartiet-nadde-inte-sitt-mal/ 2014-04-07, 
klockan 09.56. 

33 Denk, Thomas, Komparativ metod: förståelse genom jämförelse, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 7,8. 
34 Beckman, Ludvig, Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer, Santérus, 
Stockholm, 2005, s. 11. 
35 Beckman, 2005, s. 14.  
36 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 146.  



  
 

 

Ideologier kan inte enbart återskapas genom att göra den tydlig och synlig utan det 

måste ske en analys av materialet. Analysen kan inte enbart gå in på texten utan det 

måste ske en undersökning av verkligheten utanför för att kunna placera texten i en 

kontext. En idéanalys uppbyggd av två delar, den första är att göra texten tydlig i 

språket. Den andra delen är att göra texten synlig, vilket görs genom att forskaren ställer 

frågor till materialet och i mitt fall ställer jag frågor utifrån mina två ideologier. 

Bergström och Boréus föreslår när det ska ske ett urval i texterna så bör forskaren gå 

efter tre element i texten. Den första är värdepremisser, alltså textens syn på 

verkligenheten i en specifik fråga. Den andra är verklighetsomdömet, vad är målet med 

en viss fråga. Den tredje är konkreta rekommendationer, som innebär ett 

handlingsförslag för att nå målet. Denna rekommendation användes i urvalet av 

informationen i principprogrammen, eftersom i principprogrammen finns överflödig 

information utöver sakfrågan.37 I en idéanalys finns det olika analysverktyg för 

forskaren beroende på syfte med undersökningen. I denna studie användes 

analysverktyget: faktorer. I faktorer gör forskaren en koppling med faktorerna till det 

som ska analyseras, i denna studie var det de olika ideologierna konservatism och 

liberalismen som presenterades i teorikapitlet.38 Här nedanför presenteras faktorerna i 

en form av tabell för att analysera resultatet i studien.   

2.2.3 Tabell över faktorer 
 KONSERVATISMEN LIBERALISMEN 

Grundvärderingar 

 

Nationens kulturella 

tradition, religion, 

jordbruk, landsbygd,   

Största möjliga lycka för störst 

antal, materiella tillgångar, andlig 

utveckling, enskilt ansvar, frihet, 

rättigheter, egendom, ej stark stat. 

Människosyn 

 

Juridisk jämlikhet, politisk 

jämlikhet, människor är 

olika, människan är både 

god och ond, människans 

natur.  

Påverka politik, kunskap, respekt 

och hänsyn, jämlikhet,  

Enhet i samhället 

 

Nationen, försvar, 

självständighet, 

Individen 

                                                
37 Bergström & Boréus, 2012, s. 141. 
38 Bergström & Boréus, 2012, s. 149, 157. 



  
 

 

kärnfamiljen, stark stat. 

Politisk 

styrelseform 

 

 

Stabilitet, privatägande 

rätt, kontinuitet autonom 

med staten, rättsordning.  

Mindre politiska enheter, 

decentraliseringen, personlig 

kontakt.  

 

2.2.4 Material och urval 

Huvudmaterialet i denna uppsats är principprogram som är hämtade från 

kristdemokraterna samt det kristna värdepartiet. Det första principprogrammet är från 

kristdemokraternas första partiprogram från år 1964 och det andra är det senaste ifrån år 

2000. Det kristna värdepartiet principprogram kommer ifrån 2014 och det är fortfarande 

under uppbyggnad, vilket jag måste vara medveten om men även göra läsarna medvetna 

om. Detta innebär att principprogrammet kan kommer ändras i framtiden eller under 

bearbetning av det. Urvalen av principprogrammen gjordes utifrån syfte och 

frågeställningarna. Genom att använda det senaste och äldsta principprogrammen är min 

förhoppning av att upptäcka varför partierna uppkom samt deras ursprungsorsak. Vad 

det gäller validiteten i uppsatsen, valdes ett mera enhetligt material dels för att 

förebygga uppkomsten av att göra systematiska fel när resultatets bearbetades. Det 

kristna värdepartiet och kristdemokraterna vilar på en kristendomens grundvärderingar, 

vilket måste ta hänsyn till då det kan finnas hänvisningar till de i principprogrammen. 

Även om syftet inte är att undersöka kristendomens uttryck i principprogrammen bör 

det finnas en kännedom, eftersom en av ideologierna i teorin är konservatismen och den 

utgår ifrån kristendomen. Det empiriska materialet(principprogrammen) är hämtade från 

respektive partiers officiella hemsida.  

2.2.5 Källkritiskt resonemang  

I analysen av det empiriska materialet måste jag vara medveten att mina tidigare 

erfarenheter kan påverka mitt resultat men på likande sätt har mina tidigare erfarenheter 

också avspeglat mitt val av forskningsområde. Det går alltså inte helt att bortse mina 

värderingar när det sker en studie, dock måste forskaren ha en stor klar insikt om detta. 

Detta innebär att man ska vara kritisk mot sig själv under hela tolkningsprocessen av det 



  
 

 

empiriska materialet.39 Detta för oss in på den hermeneutiska tolkningen, vilket innebär 

läran om tolkning och läsning. Forskaren måste inneha en viss förförståelse annars går 

det inte att ske en tolkning. Det går därmed aldrig att ta bort sig själv i 

tolkningsprocessen eftersom tolkaren använder sig av sina tidigare erfarenheter och 

kunskaper för att skapa en ny text, dock självklart ska man bortse från sig själv så 

mycket det går under studien.40 När forskare arbetar med texter börs det följa en 

källkritik i materialet. I texter går det att utgå ifrån olika kriterier. Autenticitet handlar 

om äkthet, dels om dokumentet kan betraktas som äkta. Trovärdigheten innebär ifall 

dokumentet är riktigt, vem har skrivit det och vad är syftet till det. Representativitet 

handlar om dokumentet är fullständigt och om det har redigares. Innebörd ämnar till att 

ta reda på om dokumentet är tydlig. I denna studie går det att se de politiska 

programmen som autenticitet, då det är insatta personer som har skrivit 

principprogrammen och målet är att förmedla och uttrycka partiets ståndpunkter och 

politik till väljarna. En trovärdighet finns i principprogrammen, dock går det att 

ifrågasättas eftersom dokumentet kan ge ett uttryck av subjektiva ställningstaganden 

som ämnar till att sälja in olika löften. Representativitet är fullständigt, dock utgår 

dokumentet från idéer hur ett samhälle ska drivas och se ut. Det är ett principprogram 

som är under uppbyggnad enligt det kristna värdepartiet så det är möjligt att de inte är 

fullständigt. Kriteriet innehåll utgår studiens syfte och frågeställningar och det är 

förutsättningen för uppsatsen ska kunna genomföras.41 

2.2.6 Avgränsning 
Den avgränsning som gjordes var att enbart använda två av kristdemokraternas 

principprogram, det första 1964 och det senaste 2000. Det finns enbart ett 

principprogram från det kristna värdepartiet från 2014, detta principprogram är även 

under uppbyggnad. En annan avgränsning som gjordes var att enbart göra en 

komparativ studie mellan två partier och inte flera, därmed blir det en djupare studie om 

fokusen endast ligger på två partier.  

 
 
 

                                                
39 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s. 
222.  
40 Bergström & Boréus, s. 31,32 
41 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, Sida. 301,302 



  
 

 

3 Resultat 
 
I resultatkapitlet presenteras innehållet i principprogrammen. Resultatet är strukturerat 

genom modellen faktorers rubriker: grundvärderingar, människosyn, enhet i samhället 

samt politisk styrelseform. Under dessa rubriker kommer det att presenteras de olika 

frågorna som valdes ut för att kunna svara på frågeställningarna.  I resultat kommer 

kristdemokraternas första principprogram att förkortas till KDS eftersom när det skrevs 

hette de kristen demokratisk samling. Kristdemokraternas senaste principprogram 

kommer att förkortats KD och det kristna värdepartiet kommer att förkortas till KVP.  

3.1 Grundvärderingar 

3.1.1 Religion 

Kristen demokratisk samling 

I kristdemokraternas första principprogram från 1964 beskrivs det ett citat från 1 

Matteus evangeliet 4:4 ”människan skall leva icke allenast av bröd, utan av allt det som 

utgår av Guds mun”42. KDS menar att detta inte enbart är inom kyrkan utan det ska 

appliceras på människors arbete och även den samhälleliga nivån. De vill även skapa en 

gemenskap från alla kristna människor inom olika samfund för att driva Sverige framåt 

utifrån en kristen utgångspunkt. Ett kristet ödmjukt, målmedvetet och realistiskt 

engagemang i samhället ska införa en ny framtidstro för att kunna lösa ekonomiska och 

social svårigheter. KDS vill arbeta framåt för kristendomens grund som genom historien 

har väglett människor till framtiden. Kristendomens verksamhet och tro är grundvalen 

både för människorna och för samhället. Kristendomen ska vara levande så att den utgör 

kraften för samhällsliv, arbetsliv och vardagsliv. När det gäller religionsfriheten ska alla 

människor visa respekt för andra människors tro i olika religiösa frågor. Samfunden ska 

även få en frihet för att kunna utvecklas i sin egen takt.  KDS beskriver även vidare om 

religionsfriheten i följande citat: ”Religionsfriheten utesluter icke att vi som folk slår 

vakt om kristendomen och att vi upprätthåller respekten för det heliga inom vårt 

land”43.44 

 

 

 

                                                
42 Kristen Demokratisk Samling, Principprogram, 1964, Sida, 2.  
43 Principprogram, 1964, s. 3. 
44 Principprogram, 1964, s.2,3. 



  
 

 

Kristdemokraterna 

I kristdemokraternas senaste principprogram beskrivs det om religionen och 

människosynen att människans natur är förnuftig eller rationell, detta medför att 

människan kan göra val som antagligen är onda eller goda. Människan är även moralisk 

medveten, vilket innebär att hon eller han bestämmer över sina egna handlingar samt 

har skyldigheter och rättigheter. Människan är en person och ingen annan människa får 

kränka eller äga en annan person. Varje individ är oersättlig och unik oavsett ålder, 

etnisk, sexuell identitet, religiös tillhörighet eller social position. Människans värde är 

inte sammankopplat till, förmågor, egenskaper, olika situationer eller olika stadier i livet 

utan det är knytet till existensen. Medvetenheten om att människans är ofullkomlig 

skapar en hämning emot drivkrafter och föreställningar mot utopi, som kan beskrivas 

som det ultimata och perfekta politiska systemet. KD anser om politik och religion i 

följande citat:   
Religion är inte politik. Politik är heller inte religion. I många kulturer är emellertid 

religionen bärare av den människosyn och etik, som genomsyrar samhället. I det avseendet 

är i vår del av världen kristendomen den tongivande förmedlaren av den människosyn och 

de grundläggande värden, som motiverar mänskliga rättigheter och skyldigheter. Det är 

emellertid möjligt att motivera människosyn och grundvärden med sam- ma innebörd utan 

att referera till Gud eller den kristna traditionen.45 

I citatet ovan går det att utläsa att politiken obunden till religion eller 

livsåskådning. Politiker berör individers gemensamma delar med andra människor 

medan religionen berör relationen mellan Gud och människa. KD väljer även att 

nämna att det finns en risk att vissa enskilda människor gör religion av politik och 

tvärt emot.46  

Kristna värdepartiet 

Det kristna värdepartiet menar att värdegrunden är skapad utifrån kristendomen.47 

3.1.2 Värdegrund 

Kristen demokratisk samling 

I kristdemokraternas första principprogram från 1964 beskrivs att politiken har 

avviket från människosynen. De menar att ett samhälle är uppbyggt med 

föreställningen att människan är enbart en behovsvarelse som skapar sitt 
                                                
45Kristdemokraterna, principprogram, 2000, Sida, 15.   
46 Principprogram, 2000, s. 15,16. 
47 Det kristna värdepartiet, principprogram, 2014, Sida, 1.  



  
 

 

tillfredsställe utifrån materiella tillhörigheter. Detta ligger på en felaktig grund 

och därmed skapar en osäker framtid. Detta är den första kritiken som de riktade 

mot samhället och det måste även ske en ändring för att kunna leda in politiken på 

nya vägar som skapar säkerhet och trygghet för befolkningen. Samhället börjar 

redan nu får skadeverkningar och konsekvenser. Kristen demokratisk samling står 

på en fri politisk och en demokratisk grund för alla kristna medborgare som vill 

värna om det andliga arvet från kristendomen. De vill bygga en kristenrättslig 

grund, skapa ett människovärdigt och livskraftigt samhälle. KDS vill utveckla och 

stödja en ekonomisk och sociala säker tillvaro för olika befolkningsgrupper som 

skapade från människors samhällsarbete genom politiken. KDS menar att de har 

fått invändningar som en politisk rörelse genom uttalade att samhällsutvecklingen 

måste förändras medan det går att lösa genom de befintliga politiska partier som 

finns. KDS menar dock att de inte är konstruerad rörelse utan partiet har 

uppkommit genom missförhållanden av de existerade partierna. KDS vänder sig 

främst emot partiernas uppdelning av maktblocken, varav ett är borgligt och det 

andra socialetiskt. I grupperingen av de två blocken finns det knappt någon bra 

hänvisning till varför uppdelningen har skett. Den utgår mest ifrån idéinnehåll och 

intresseinriktningen och den har också lett till en politisk tröghet som uppkom av 

bristande personligt engagemang.48 

Kristdemokraterna 

I kristdemokraternas senaste principprogram uttrycks det om att demokratin ska 

vara uppbygg på kristen värdegrund och människosyn. Dessa värden har 

förvaltats och inspirerad av kristendomens traditioner. Politiken ska föras med de 

etiska grundvärdena och människovärdet i fokus. Varje enskild person har andliga 

och kroppsliga behov samt en gemenskap som består av andra människor. Denna 

syn utgår kristdemokratisk politik utifrån och de vill bistå alla individer med 

värdighet, liv och frihet. KD vill solidarisera med de människor som är 

förtryckta/svaga och förvalta/värna om växter, jordens resurser, djur. 

Kristdemokraterna vill att denna utgångpunkt ska utgöra den svenska demokratin. 

KD menar att alla samhällen behöver gemensam värdegrund som innehåller 

skyldigheter, rättigheter och dessa har förts vidare av kristendoms tradition som 

har genomsyrat generationer. Samhället ska underifrån byggas upp. Individer är 

                                                
48 Principprogram, 1964, s. 1,2,3. 



  
 

 

till sitt anlag sociala individer som skapar gemenskaper med förvaltarskap och 

frihet, skyldigheter och rättigheter. Gemenskaper utvecklas naturligt exempelvis 

vänner och familjer. Men också den civila delen av människors liv såsom 

intresseföreningar, trossamfund, grannskap samt fackföreningar. Detta hävdar KD 

är det basen i ett samhälle och som görs fullständig genom regionala och lokala 

delar som tars upp till den statliga nivån. Efter detta kommer samarbete mellan 

länder och internationella organisationer.49  

Kristna värdepartiet 

Det kristna värdepartiet viktigaste utgångspunkt i politiken är människovärdet. 

Där utav blir familjen en naturlig del av samhället och människorna.  

Civilsamhället är av stor vikt menar dem. Genom att statens roll är begränsad och 

att ett samhälle ska består av många olika små gemenskaper. KVP utgår även 

ifrån förvaltarskapstanken, det är de som formar deras sätt att tänka när det gäller 

frågor om överstatlighet och miljö.50 

3.2 Människosyn 

3.2.1 Utbildning 
Kristen demokratisk samling 

I kristdemokraternas första principprogram från 1964 menar de att utbildningpolitikern 

ska ge ungdomarna goda kunskaper och en fostran i en kristen etisk grund. Skolan ska 

även betona Jesus lära och liv, de tio budorden samt bibliska centrala gestalter. 

Kristendomens undervisning ska vara objektiv men har ett personligt intresse och 

läraren får inte har en negativ syn på kristendomen. I gymnasieskolan ska det ges en 

fullständig kristendomsundervisning samt en orientering i andra religioner. 

Kristendomsundervingen bör ges två veckotimmar i alla klasser i alla olika former och 

morgonsamlingen ska spegla den kristna innehållet i både grund- och gymnasieskola. 

Fortplantningsprocessen ska inkluderas i studier i naturen och undervisningen om 

människans sexualliv ska det skapas ett nytt ämne för eleverna som är kallat 

familjekunskap. Familjekunskapen ska utformas inriktning mot hemmet, 

familjebildningen samt har ett gott samarbete i elevernas föräldrar. De menar även att 

läraren ska få den bästa arbetsmiljö för sitt viktiga arbete och mindre klasser bör skapas. 
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Idag finns det disciplinsvårigheter och det måste åtgärdas och förutsättningarnas måste 

på ett fördomsfritt prövas. De kristna ideella rörelseskolorna bör samhället ge sitt 

helhjärtade stöd.51  

 

Kristdemokraterna 

I Kristdemokraternas principprogram från 2000 uttrycker de sig om utbildningpolitikern 

på följande sätt,  

All skolverksamhet ska i enlighet med den etik som förvaltats av kristen tradition fostra 

eleverna till ansvarskännande medborgare. Övertygelsen om alla människors lika, unika 

och okränkbara värde ska genomsyra skolmiljön. Solidaritet med svaga och utsatta, 

jämställdhet mellan könen och tolerans för människors olikheter är förhållningssätt som 

ska befrämjas. Mobbning och annan kränkande be- handling måste kraftfullt motverkas. 

Skolan som trygg arbetsmiljö måste säkerställas52. 

KD menar att barn har olika förutsättningar och behov, där utav behöver de olika 

stimulans och stöd beroende på mognad, sociala samt ålder. Familjer ska därför kunna 

välja hur länge de vill att barnen ska vara på förskoleverksamheten och de ska kunna 

välja olika omsorgsformer. När det gäller grundskolan och gymnasieskolan finns det två 

huvuduppgifter, den första är att stimulera praktiska och intellektuella kunskaper samt 

en kritisk förhållningsätt för att kunna fostra eleverna till goda samhällsmedborgare. 

Skolorna har läroplanen som underlag och får själva planera undervisningen. Eleverna 

ska kunna påverka sin utbildning och elevernas föräldrar ska vara involverade i 

barnenens skolgång. Ett mål med utbildningen är ett förhållningsätt som kan beskrivas 

som dygdigt, vilket KD menar är att eleverna strävar efter att göra det goda. Betyg och 

utvecklingssamtal är underlag till elevers kunskaps och de ska utvärderas för att öka 

elevers förbättring i olika ämnen och områden.53  

 

Kristna värdepartiet 

Det kristna värdepartiet vill i utbildningspolitiken höja lärarnas status, motarbeta 

mobbing i skolan och skapa en fungerande skola där föräldrarnas ansvar samt 

harmoniska familjer vara delaktiga.54   
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3.2.2 Abort 

Kristen demokratisk samling 

I kristdemokraternas första principprogram från 1964 står det inget om abortfrågan. 

 

Kristdemokraterna 

Däremot i kristdemokraternas principprogram från 2000 uttrycker sig om abort att 

demokratin som att ett ansvar att värna om livet. Därmed blir en abort en konflikt 

mellan föräldrarnas situation och rätten till liv om de beslutade att inte slutföra 

graviditeten. Kristdemokraterna menar att med bakgrund mot människovärdesprincipen 

kan inte lagstiftaren och staten hålla sig neutrala till abort. Lösningen till detta dilemma 

är inte att förbud, eftersom historien visar att när aborter är förbjudna så genomförs de i 

alla fall och ofta med metoder som hotar kvinnans hälsa och liv. KD menar att det inte 

är någon annan än kvinnan som ska ta beslutet av en abort under graviditetens första 

fas.  Målet ska istället vara att skapa ett samhälle där aborter inte efterfrågas av 

människor. Samhället måste arbeta efter att förebygga oönskade graviditeter genom att 

erbjuda stöd i sociala, ekonomiska och praktiska svårigheter för att kunna genomföra 

graviditeten. Därmed blir det även centralt att arbeta med att uppmuntra ett 

barnvänligare samhälle och att föräldrar ska uppmuntras och underlättas.55  

 

Kristna värdepartiet 

Det kristna värdeparitet menar att varje individ är värdefull och det kommer ifrån att 

individen är en människa och varje individ är lika värdefull som en annan individ.  

Detta värde gäller från och med befruktningen till döden och kallas 

människovärdesprincipen. Detta medför ett antal rättigheter där livet är den mest 

huvudsakliga.56 
Människovärdestanken går vidare ut på att varje människa ska respekteras såsom 

värdefull och att varje naturlig fas i den mänskliga utvecklingen ska omgärdas med 

tillbörliga rättigheter. Ofödda barn, alltifrån befruktningen, har därför rätt till liv. 

Aborternas uttryckliga syfte är att beröva den ofödda människan livet. Abort är därför 

oacceptabelt och bör vara olagligt.57 

 

KVP menar att det måste finnas en restriktiv abortlag som måste utvecklas till ett 

generöst och starkt stöd till kvinnor som blir gravida oplanerat. Den restriktiva 
                                                
55 Principprogram, 2000, s. 63,64. 
56 Principprogram, 2014., s. 1. 
57 Principprogram, 2014, s.1. 



  
 

 

abortlagen måste främjas i kulturen som en livsbejakande inriktning. Därmed vill det 

kristna värdepartiet förbjuda preventivmedel och andra former som förstör foster, 

embryon samt mänskliga zygoter. Den enda gång det är moraliskt rätt att avbryta en 

graviditet är en graviditeten hotar kvinnans liv och vid en sådan händelse ska allt göras 

för att den ofödda människan ska behålla livet.58  

3.3 Enhet i samhället 

3.3.1 Familj 

Kristen demokratisk samling 

I kristdemokraternas första partiprogram menar de att man ska värna om familjen och 

hemmet eftersom det är de som är grunden för samhället. Därmed vill de medverka till 

goda villkor och åtgärder för familjeliv och familjebildning. Ett äktenskap är livslångt 

förbund och är ett skydd för hemmet och äktenskapet. Hustru och man har ett ansvar 

tillsammans för hemmet och familjen och från denna utgångspunkt ska de tillsammans 

bedöma arbetsförhållanden och till detta bör det skapas goda möjligheter som kan 

underlätta. Samhället bör därmed aktivt arbeta med skattepolitiken, bostäder, stöd åt 

barnfamilj samt livsmiljö. I livsmiljön kan nämligen goda hem utvecklas, människor 

kärlek, framtidstro och människor kan fostras till ansvar.59  

 

Kristdemokraterna 

 Kristdemokraterna menar i deras senaste principprogram att familjen är det viktigaste 

enheten i samhället och att familjen behövs för att människor ska växa. Verkar inte 

familjen så kan inte samhället fungerar. Familjen kan ses som en bas i samhället för att 

få ett samhällsengagemang och bör därefter inte ses som sluten. Utgångspunkten i 

familjepolitiken är barnens och familjens behov och alla ska ha rätt till att välja den 

barnomsorgsform som passar familjen bäst. Uppgiften för kommunen och staten blir att 

skapa praktiska och ekonomiska villkor eftersom önskemål och behov är olika beroende 

på familjer som kan behöva samhällets stöd. Familjepolitiken bör även skapa 

utgångspunkter så att föräldrarna kan spendera tid med familj och barn. 

Familjepolitiken bör även arbeta mot att skapa en likvärdigare fördelning av vård och 

förvärvsarbete av barn som i sin tur kan leda till en ökad kontakt mellan barn och 

föräldrar. Detta kan leda till goda effekter för att ökad familjestabilitet och 
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familjebildning. Det bör även finnas en jämställdhet i föräldraledigheten då barn 

behöver en kontakt med båda sina föräldrar och detta speciellt om förändrarna inte lever 

tillsammans. För ensamstående föräldrar bör det riktas mera stöd för att klara av ett 

föräldraskap och yrkesliv. När det gäller adoption ska det eftersträvas att barnet får en 

ny mor och en ny far samt att det ska ges en ekonomisk hjälp. Fungerande och stabila 

familjer är sunt för vuxna och barn och en förutsättning för ett fungerande samhälle. 

Äktenskapet blir då tryggaste juridiska strukturen för ett samliv mellan en kvinna och en 

man. Samhället ska arbeta efter i lagstiftning och i opinionsbildning för att främja en 

stabil gemenskap i familjen som bäst kan markeras i ett äktenskap. För att ge stöd till ett 

främjade av familjestabilitet ska det finnas till hands en föräldrautbildning, rådgivning 

samt andra mötesplatser för att skapa gemenskap och nätverk mellan människor. Statens 

uppgift att skapa ekonomiska möjligheter för föräldrar att själva välja vilken 

barnomsorg de vill ha. Kommunernas uppgift att är skapa en förskoleverksamhet som 

familjerna eftertraktar, detta gäller olika typer av alternativ oberoende vilken form det 

är, exempelvis ideell, kooperativ, privat eller kommunal.60 

 

Kristna värdepartiet 

Det kristna värdepartiet menar att barn har rätt till en stabil och trygg uppväxt som 

bland annat innebär att barn bör spendera mycket tid med sina föräldrar. ”Barn har 

också rätt till sin mamma och sin pappa”61. Där utav får aldrig samhället skapa olika 

politiska beslut och lösningar som sätter föräldrarnas behov och önskningar före barnets 

rättigheter och med detta som bakgrund vänder sig KVP emot samkönad adoption, med 

undantag av ensamståendeadoptioner. Varje adoption ska utgå från barnets behov samt 

intresse och av detta argument är KVP emot fertilitetstekniker som separerar barnet från 

sitt biologiska ursprung.  Den naturliga familjen är väsentliga avgörelsen för individens 

och i fortsättningen samhällets, lycka samt utveckling. ”Alla samlevnadsformer är inte 

likvärdig”62. Det privata umgänget mellan en kvinna och en man där barn skapas och 

barn har rätt och behöver bägge föräldrarna. Det livslånga äktenskapet som är det 

monogama är bäst för barnens önskningar och behov. Därav ska staten gynna den 

utvecklande och livgivande förbindelse genom beskattning och lagstiftning. Detta på 

grund av att småbarnens anknytning till föräldrarna är det viktigaste för barnets trygghet 

och välbefinnande och därför måste staten också göra allt i sin makt för att inte äventyra 
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eller byta detta samband. KVP vill introducera ett system som bygger på ett ekonomiskt 

alternativ för att ordna barnomsorgen själva inom hemmet eller utanför hemmet, så 

länge inte barnets samband till föräldrarna äventyras eller skadas. Det är upp till 

familjen om de vill sända barnet till förskolan och vem av föräldrarna som ska vara 

föräldraledig.63 

3.3.2 Säkerhetspolitik  

Kristen demokratisk samling 

I KDS principprogram från 1964 uttalar de att säkerhetspolitik och utrikespolitik som 

samma politik. KDS menar att de ger sitt fulla stöd till Sveriges alliansfria utrikespolitik 

och står bakom en svensk insats i fredens och folkförsoningens befattning. Sverige bör 

ha en stark hjälpberedskap för självständig eller vid behov för att kunna medverka vid 

FNs sanktioner. När det gäller den nationella enheten bör det bredas till ett 

värnpliktstvång. Det ska även ske ett ökat ansvar till länder i nöd i världen samt till 

utvecklingsländerna. Erfarenheter av kristna missionärers kunskaper måste tas vara på. 

Sveriges hjälpinsatser får inte baseras på en motivering av egoism utan det ska ske på 

sammanslutningar eller enskilda. Människor som lider i världen är i behov av en 

hjälpinsats som är baserad på människokärlek, anpassad efter situationen samt en 

medvetenhet att ”människor skall leva icke allenast av bröd”64. Det ska skapas ett 

system för skatteavdrag till gåvor till ideella kristna rörelse som verkar i 

utvecklingsländerna. Genom att samhället ger stöd till utvecklingsländer känner 

befolkningen att en hjälpinsats sker från samhället och enskild stöd av befolkningen i 

Sverige.65  

 

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna menar i sitt senaste principprogram att konflikter och krig uppstår 

hos stater samt hos enskilda individer som en påföljd av människans ofullkomlighet. 

Säkerhetspolitiken ska bygga på tidiga varningssystem som han förebygga och 

förhindra konflikter som kan leda till våldshandlingar. En grundläggande rättighet är 

rätten till sitt liv, vilket inkluderar att man ska kunna försvara sig emot angrepp. Vid 

olika konflikter finns det fredliga metoder som ska arbetas mot, exempelvis förhandling 

och diskussion samt att det sker ett företräde innan vapenbruk. Vid vapenmakt finns det 
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några kriterier utifrån ett kristdemokratisk synsätt, främja en uppbyggnad av fred, stöd 

till humanitära insatser för att förebygga konflikter. För att förebygga försvarskrig 

måste det vara ett självförsvar, försvara mänskliga rättigheter samt skydda oskylda 

människor. KD vill öka det internationella samarbetet ned UB, FN och OSSE bland 

annat. Det måste även finnas olika regler i folkrätter hur dessa internationella 

organisationer ska vidta åtgärder. Därmed ska Sveriges säkerhetspolitik verka mot 

helhetslösningar, samarbete och förutseende i internationellt samverkan i säkerhet.  Det 

ska även finnas ett samarbete med NATO66 och det ska vara den del av 

säkerhetspolitiken i Sverige. Sverige ingår även i EU och om det sker ett anfall mot 

grannländerna ska Sverige inte vara neutrala. Säkerhetspolitiken och försvarsmakten ska 

skydda den territoriella integriteten, bedriva gränsskydd och i den yttre säkersketen ska 

fredsstrida. Det ska även finnas ett gott ekonomisk försvar för att kunna tillgodose hela 

befolkningens livsmedel och energi och därmed behålla en beredskap ifall det skulle ske 

en avspärrning av utrikeshandel. KD är även för värnpliktstvång för att det är 

befolkningen som skall skydda medborgarna.67  

 

Kristna värdepartiet 

Det kristna värdeparitets program uttrycker att de vill utveckla civilsamhället genom att 

staten som upprätthåller de naturliga rättigheterna samt människovärdet. KVP vill att 

staten enbart ska förvalta försvaret, rättsväsendet samt infrastrukturen. De vill även se 

till att de institutioner som polismakten och försvaret ska ha de resurser som de behöver 

för att säkerhetsställa medborgarnas trygghet och frihet med sitt arbete.68 

3.3.3 Utrikespolitisk 

Kristdemokraterna 

I kristdemokraternas senaste principprogram står det att målet med utrikespolitiken är 

att människovärdet ska vara i centrum och arbetet ska försvara och beskyddas. Den 

svenska utrikespolitiken ska understödja utveckling, frihet och fred men även försoning, 

förståelse och mänskliga rättigheter. FN ska stärkas och skyddas, även andra 

internationella rättsystem och domstolar inom FN:s organ. Detta ska ske genom 

kulturella samarbetsprojekt, dialoger och samtal samt ekonomiskt stöd. Det ska i sista 

utväg genomföras sanktioner och bojkott i kulturella, ekonomiska och politiska 
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områden.69   

 

Kristna värdepartiet 

Det kristna värdepartiet menar att utrikespolitiken ska kännetecknas av ett kraftigt 

försvar av mänskliga rättigheter. Sverige ska i internationella sammanhang stå upp för 

rätten till liv, detta gäller också ofödda människors liv.  Sverige ska därmed slå vakt för 

människovärdet genom att fördöma lagstiftningar om abort, tvångsaborter i Kina och 

könsselektiva aborter i Asien. KVP vill arbeta internationellt för flickors rätt till 

utbildning och kulturellt och systematiskt könsförtryck exempelvis sexuellt våld, 

trivialiseringen av våldtäkt och könsstympning som bland annat uppkommer i krigs 

situationer. Det ska även arbetas emot slaveri, trafficking och barnarbete aktivt hela 

tiden.” Sverige ska vidare stå för familjens värde och motverka politiska värderingar 

som syftar till den heterosexuella kärnfamiljens sönderfall. Detta får dock inte 

rättfärdiga något förtryck av personer som väljer en annan livsstil”70. För att hjälpa 

utvecklingsländer ur fattigdom föreslår KVP att frihandel och ett ömsesidigt utbyte ska 

sker.71 

3.4 Politisk styrelseform 

3.4.1 Rättvisa 

Kristen demokratisk samling 

I kristdemokraternas första principprogram från 1964 ville de att staten ska ge skydd 

och säkerhet till befolkningen i både materiellt och andligt nedbrytande krafter till goda 

insatser för befolkningens välfärd. Staten står inte över folket utan staten utgörs av 

människorna en bestämd funktion som en rättsgemenskap. Den får inte framstå som 

försyn för den enskilda människan men den får inte heller avvika från etiska 

värderingar. Statens verksamhet ska arbeta mot rättigheten och rätten och KDS vill 

arbeta för emot brottslig verksamhet. Det ska upprätthållas en laglydnad och ordning 

medborgarna måste skyddas emot oförrätt och förlust av egendom. När ett brott sker ska 

samhället snabbt ingripa och så snart som möjligt bör det ske en rättegång mot den 

skyldiga. När det gäller ungdomsbrottsligheten bör samhället rikta uppmärksamhet 
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genom skola, hem och samhället gör en insats i en moralisk och etisk fostran. Därmed 

bör det upprätthållas ungdomsvårdsskolor i kristen regi.72 

 

Kristdemokraterna  

 Medan i kristdemokraternas senaste principprogram beskrivs rättvisa på följande sätt 

att människor är ofullkomlig och då kommer brott mot samhället och andra människor 

att alltid att finnas. Alla individer har ett eget ansvar över sina handlingar dock har 

omgivningen en skyldighet att påvisa civilkurage och stöd till människor att göra det 

göra rät. Samhället ska vara tydligt med att om det sker ett brott så kommer det ett straff 

och det ska vara förutsägbara och snabba reaktioner som har sitt fäste i lagstiftningen 

och även är human. Samhället ska även vara på brottsoffrets sida. Samhället ska hjälpa 

till med att människor inte begå nya brott genom en rehabilitering så hen visar respekt 

mot omgivningen och människorna genom att följa reglerna som är demokratiska. KD 

menar vidare för att bekämpa brottlighet måste det ske förebyggande insatser och det är 

vuxnas skyldighet mot ungdomar och barn. Det är familjen som ska leda och fostra 

unga och det offentliga ska ge de stöd till föräldrarna som ska sätta gränser och stöd på 

ett positivt och kärleksfullt sätt. Statens insatser mot brott bör ske genom 

familjepolitiken, där föräldrar umgås mer tid med barnen samt sammanhållningen 

mellan barn och föräldrar som minskar riskerna att unga genomför brott. Organisationer 

och frivilliga insatser som intresserar sig i ungdomar och barn ska stödjas och 

uppmuntras. Informations ska spridas för att kunna ge vuxna handlingar och ord för att 

kunna påverka ungdomar för att blir goda samhällsmedborgare. Samhället måste även 

ge klara signaler om vad som är fel och rätt. Skolan, polisen och socialtjänsten har en 

viktig uppgift att skapa en nära relation med varandra för att förhindra kriminalitet hos 

ungdomar och barn. Fri och kriminalvården ska få tillräckligt med resurser för att kunna 

ge en bra vård samt hjälpa och stödja dömda människor för att kunna förebygga 

kriminalitet.73  

 

Kristna värdepartiet 

Det kristna värdepartiet vill inom rättvisa tydliggöra författningen och införa en 

konstitutionsdomstol för att besluta om när staten kränker gemenskaper och familjens 

rättigheter samt om staten kränker människovärdet hos individer. Det ska också införas 
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hårdare straff mot sexual och våldsbrott samt arbeta mot förstärkt brottsofferskydd. 

KVP vill även arbeta mot höjda straff för människor som begå kvinnor – och barn 

misshandel, varnvård samt hedersförtryck.74 

3.4.2 EU 

Kristen demokratisk samling 

I KDS första principprogram står det inget om EU.  

 

Kristdemokraterna 

I kristdemokraternas senaste principprogram beskrivs det om den enskilde 

medborgarens möjligheter och problem som ett resultat av internationella sammanhang 

och detta gör EU nödvändig för att skapa ett demokratiskt samhälle för medborgarna. 

Det främsta mål för EU är att skapa säkerhet, fred och en dialog mellan EU:s 

medborgare. Inom kristdemokratin är grunden för att skapa relationer med andra länder 

människors lika värde. Europas säkerhet baseras på solidaritet och ett samarbete som 

stärker sig över gränserna. Därmed ska EU ha en fallenhet för att lösa själva hantering 

av kriser som är av civil eller militär natur. Medlemsstaterna måste själva välja om de 

vill medverka i ett försvar. Medlemsländerna måste dela ansvaret i en asylpolitik. Inom 

ekonomin måste EU hjälpa till att utveckla den marknaden, detta ska ske genom 

förbättra konkurrensen, bryta upp stängda monopol och marknader samt enklare regler. 

Sverige bör bli ansluten i EMU eftersom man måste kunna deltaga i samarbete och ha 

inflytande och påverkande i hela EU.75 

 

Kristna värdepartiet 

Det kristna värdepartiet är kritiskt till EU försök att skapa en ”Europas förenta stater”76, 

eftersom EU inte ska besluta om inrikespolitiken. EU måste visa respekt för 

medlemsstaternas särart och beslut som tas. KVP är positiva till EU i frågan om 

överstatliga frågor som internationell brottslighet och miljön. De vill även att EU ska 

bedriva frihandel med utvecklingsländerna.77  
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3.4.3 Miljö  

Kristen demokratisk samling 

I kristdemokraternas första idéprogram är det inte nedskrivit något om miljöpolitik. 

 

Kristdemokraterna 

Medan i kristdemokraternas senaste principprogram menar de att de att med en ökad 

population och en drivande tillväxt skapas det en påverkan på ren luft och vatten, 

fiskemöjligheter samt jordbruk och betesmark. Växthuseffekten måste motarbetas för 

att minska koldioxid och andra gaser, för att göra detta måste det ske en gryning av 

skatter för förnyelsebara fossila bränslen. För att resurser ska användas mindre och 

produktiviteten ska söka måste det löna sig att utbilda, spara, arbeta och ta ansvar. 

Företagen bör investera i ny teknik och produktion för att minska resurserna.78  

 

Kristna värdepartiet 

Det kristna värdepartiet menar att de vill stats på energikällor som alternativa. Kärnkraft 

och fossila bränslen ska avvecklas i den mån man kan. Sveriges förorening utgör en 

liten del av världens utsläpp och därmed bör det drivas en ansvarig miljöpolitik på EU 

nivå och i andra internationella kontakter. KVP på vill även främja en utarbetat ny 

teknik och forskning som kan utveckla lösningar för miljöproblemen.79  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
78 Principprogram, 2000, s. 140, 144. 
79 Principprogram, 2014, s.1.  



  
 

 

4 Analys  
 
I följande kapitel presenteras analysen och det empiriska materialet: de tre olika 

principprogrammen, den teoretiska ansatsen, ideologierna: konservatism och liberalism 

som det redogjordes för i kapitel två. Kapitalet är uppdelat efter studiens två 

frågeställningar. 

4.1 Vilka likheter respektive skillnader finns i principprogrammen? 

I kristdemokraternas första och senaste principprogram under rubriken religion 

uppkommer det om konservatismens benämning om människans natur. I programmet 

från 2000 presenteras det grundligt och väl utförligt om individens goda och onda sidor 

samt hur detta leder till handlingar i samhället. Medan i programmet från 1964 benämns 

det inte om människans natur utan istället fokuseras det på landets egna kristna tradition 

och hur den ska leda Sverige framåt bort från förfallet som finns. I programmet från 

2000 väljer KD att separera politik och religionen till skillnad från programmet från 

1964. Det enda som det kristna värdepartiet avviker helt från kristdemokraterna om 

människans natur. Det enda som beskrivs är att KVP använder den kristna 

värdegrunden som bygger på traditionen från kristendomen, vilket tyder på att KVP och 

KDS har en likhet.80 

 

Kristdemokraternas värdegrund baseras på konservatismen till största del eftersom det 

yttras i programmet från 2000 att de värden som finns kommer från kristendomens 

historiska traditioner. Medan direkt efter uttrycks spår av liberalismen då KD utvecklar 

hur samhället ska byggas. Det markeras tydligt med att det är individen i fokus och 

samtidigt behöver andlig och kroppslig utveckling. När det kommer till KDS program 

skiljer sig lite ifrån KD genom att de båda redogör om den kristna traditionen som 

demokratin vilar på men i KDS uppkommer inget om individen. I det kristna 

värdepartiet har likheter med KD och KDS, det tydligaste är att politiken ska utgå ifrån 

människovärdet som vilar i kristendomen. KVP tar upp andra tankar till skillnad från de 

andra exempelvis om statens roll. Medan både KVP och KD tar upp 

förvaltarskapstanken betydelse för partierna.  En annan likhet mellan dem är att de båda 

betonar familjens betydelse medan KDS inte beskriver något om familjen.81  

 
                                                
80 Larsson, 1997, s. 29-33, 37, 38, 45-48, 50. 
81 Larsson, 1997, s. 29-33, 37, 38, 45-48, 50. 



  
 

 

När det kommer till utbildningspolitiken finns det inga likheter mellan det kristna 

värdepartiet och kristdemokraternas första principprogram. KVP fokuserar på praktiska 

delar såsom föräldrar, lärarna och mobbing. KDS går in på hur den kristna traditionen 

ska in i skolverksamheten. KD har dock både likheter med KVP och KDS, 

partiprogrammet från år 2000 redogörs det om att människor är olika, kristendoms 

tradition, familj och mobbing. KD tar också upp om alla skolverksamheter och det går 

att påverka skolan och utbildningspolitiken vilket inte de andra principprogrammen tar 

upp.82 

 

Det är enbart det kristna värdepartiet och kristdemokraternas senaste principprogram 

som tar upp abortfrågan. Den enda likheten mellan dem är att båda vill värna om livet 

och rätten till liv samt människovärdesprincipen. KD menar att staten och lagstiftaren 

inte ska vara neutrala i abortfrågan. Det är upp till kvinnan om en abort ska genomföras 

och lösningen är inte att förbjuda abort. I denna fråga gör KD en tydlig visning mot 

liberalismen genom att det är individen och det uttrycks genom att det är kvinnas ansvar 

att ta beslut och ingen annans. Det kristna värdeparitet menar att abort bör vara olagligt, 

en graviditet får endast avbrytas om kvinnans liv är i fara samt det måste finnas en 

abortlag som är restriktiv. Detta tyder på en tydlig riktlinje gentemot konservatismen.83 

 

Den största likheten mellan alla tre principprogram är att familjen är viktigast, vilket 

tyder på att konservatismen är stark i denna fråga. Därefter kommer kärnfamiljen, vilket 

alla programmen skriver ut att det är äktenskapet som är av betydelse som är mellan 

kvinna och man. Det som skiljer sig mellan programmen är att KVP skriver rakt ut att 

samkönade äktenskap inte godkänt. KD och KDS skriver inte det rakt ut som KVP gör, 

dock så betonar de båda att äktenskapet är mellan kvinna och man varje gång de skriver 

något om äktenskapets roll. KVP och KD behandlingar barnomsorg att det ska vara upp 

till föräldrarna själva att välja vilken typ samt att föräldrarna ska spendera mera tid med 

sina/sitt barn. Det enda KDS redogör för att det ska finnas stöd åt barnfamiljer, vilket 

ligger i tiden då under 1960-talet var inte barnomsorgen så omfattande som den är idag. 

KVP och KD betonar att föräldrarna ska spendera tid med familjen. KD menar att detta 

skapar en jämställdhet och en stabilitet i familjen. Medan KVP menar istället att 

föräldrarna ska spendera tid med sina barn eftersom det är en rättighet för barnen. 

                                                
82 Larsson, 1997, s. 29-33, 37, 38, 45-48, 50. 
83 Larsson, 1997, s. 29-33, 37, 38, 45-48, 50. 



  
 

 

Därmed går det att se att i de stora övergripande frågorna är alla principprogrammen 

lika men om tittar lite djupare går det att se att de avviker lite från varandra.84 

 

När det gäller säkerhetspolitiken är det mest skillnader mellan principprogrammen 

mellan KDS och KVP visar tecken på konservatism. Medan KD visar både tecken på 

konservatismen och liberalismen i vissa frågor inom säkerhetspolitiken. KVP fokuserar 

på försvaret, nationen samt rättsväsendet vilket är konservatismens viktigaste enheter i 

ett samhälle. I KDS program är intressant då det beskrivs om Sveriges alliansfria politik 

och strider enbart i freden. då detta program är skrivet 1964 går det att se tydliga spår av 

kalla kriget påverkan på Sverige. KDS har dock inte skrivet om relationen med NATO 

medan KD skriver att Sverige ska bedriva ett samarbete med NATO.  KD och KDS har 

en likhet när det kommer till hjälpinsatser till utvecklingsländer, de båda betonar 

kristendomen synsätt. KDS tar det lite längre och uttrycker om kristna missionärer för 

att hjälpa länder. KDS och KD vill att det ska finnas värnpliktstvång för att stärka 

försvaret och KVP behandlar inte denna fråga. När det kommer till frågan om 

värnpliktsfrågan inom KDS måste en nog även vara medveten att detta är under kalla 

kriget och det skedde en upprustning i Sverige ifall det skulle utbryta krig. När det rör 

utrikespolitiken uttryckte KD att människovärdet skulle beskyddas och försvar medan 

KVP ansåg att de mänskliga rättigheterna ska kraftigt försvaras och inte beskyddas. 

KVP menar att utrikespolitiken ska behandla aborter, könsförtryck, barnarbete, slaveri 

samt trafficking i internationella sammanhang. Medan KD menade att utrikespolitiken 

ska bestå av samarbete med internationella organisationer såsom FNs olika organ. Detta 

påvisar att det endast finns skillnader mellan KD och KVP.85 

 

Det finns likheter respektive skillnader inom rättvisan mellan de principprogrammen, 

det är bara KD och KVP betonar familjens betydelse i förhindrade av brott. KVP, KDS 

och KD har en viss likhet när det gäller att staten ska ge skydd till medborgarna, dock så 

ske de på olika sätt. KVP vill höja straffen för brott medan KDS ville att om ett brott 

sker så ska det ske en snabbt ingripande samt öppna ungdomsvårdsskolor utifrån 

kristendomen. KD vill utveckla rehabilitering och medling för att förebygga brott. 

                                                
84 Larsson, 1997, s. 29-33, 37, 38, 45-48, 50. 
85 Larsson, 1997, s. 29-33, 37, 38, 45-48, 50. 



  
 

 

Överlag så yttras det att rättsväsendet är en viktig del av samhället, vilket antyder mot 

konservatismen och inte liberalismen.86  

  

I kristdemokraternas första principprogram från 1964 tar det inte upp något om EU. Det 

är enbart KVP och KD som behandlar EU. Den största skillnaden är att KD inte är 

kritisk till EU medan KVP är till viss del kritisk. De vill inte att EU ska behandla sig i 

inom inrikespolitiken, dock är de positiva till överstatliga frågor och frihandel. Något 

som KD tar upp och som inte KVP gör är EMU-frågan, vilket KD ställer sig bakom att 

Sverige ska gå med i. KD beskriver även EU samarbetet med kristendomens syn på 

relationer, vilket även i denna politiska fråga lutar ut konservatismen. Inom 

miljöpolitiken vill KD minska de giftiga utsläppen och detta ska ske genom en 

skatteminskning, utveckla tekning och satsa på forskning. KVP vill också satsa på ny 

teknik och forskning. Det som skiljer KD och KVP åt är att det kristna värdepartiet av 

avveckla kärnkraft.87 

4.2  Vilka likheter respektive skillnader finns i deras ursprung?  
Under resultatet, bakgrunden, problemformuleringen samt tidigare forskning framgick 

det att de finns både likheter och skillnader i kristdemokraterna och det kristna 

värdeparitets ursprung. Den största likheten är att det kristna värdepartiet ansåg att 

kristdemokraterna hade avviket från den kristna läran som är framträder som en 

normkälla inom konservatismen. Detta ansåg även kristen demokratisk samling när 

paritet skapades 1956. Målet för KDS vid denna tidpunkt var målet att påverka de 

etablerade partierna mot en kristen inriktning.  Detta är den första likheten, då det 

kristna värdepartiet ansåg att kristdemokraterna har flyttat sin ideologi från 

konservatismen till liberalismen. Detta går tydligt att se i det kristna värdeparitets 

principprogram genom att se vilka frågor som paritet tar ställning till. Det är nämligen 

samma faktorer som presenterades under teori och metod kapitlet, exempelvis familj, 

rättsordning, försvar, nation samt människans natur.88  

 

Genom bakgrunden och problemformuleringen om det kristna värdepartiet framgick det 

även uttalande i media att KVP ansåg att kristdemokraterna har skiljt från kristendomen 

och deras mål är att ta röster från kristdemokraterna i riksdagsvalet den 11 september 

                                                
86 Larsson, 1997, s. 29-33, 37, 38, 45-48, 50. 
87 Larsson, 1997, s. 29-33, 37, 38, 45-48, 50. 
88 Larsson, 1997, s. 29-33, 37, 38, 45-48, 50. 



  
 

 

2014. Därmed blir detta även en skillnad i deras ursprung eftersom under 1960 

genomfördes en reform i utbildningspolitiken om att avlägsna 

kristendomsundervisningen, vilket gjorde att KDS etablerades. KVP idag ansåg att 

kristdemokraterna hade försummat abortfrågan som enligt partiet är en viktig del av 

kristendomen. Därmed blir skillnaden att det var två olika mål för de båda partierna för 

KDS var det utbildningsfrågan medan KVP var det abortfrågan. KVP och KDS utgår 

därmed båda i deras uppkomst ur konservatismen, specifikt familjen som staten ska 

ansvara för genom en uppfostran och en utbildning.89 

 

Under problemformuleringen togs det även upp om sekulariseringen och hur den har 

påverkat politiken. Att genom sekulariseringen har religionen fått en mindre betydelse i 

flera olika områden bland annat politiken, individer och kultur. Genom sekulariseringen 

uppkom privatiserad religion i samhället. Resultat påvisar att KD har sekulariserat sin 

politik genom att principprogrammen har flyttat sig från en tydlig konservatism till en 

liberalism i vissa frågor. Exempelvis genom att individen har fått en mera betydande 

markering i än familjen i vissa frågor i principprogrammen. Det är även detta som har 

framkallat att KVP skapades och på samma sätt som KDS skapades 1956. Det som 

skiljer sig här är att KDS principprogram från 1964 skrivs det rakt ut att de etablerade 

partierna har avviket från kristendomen medan KVP inte uttalar sig i sitt 

principprogram men däremot gör de uttalade i media om det. Genom betoningen av 

individen påvisar det är även att religionen har blivit privatiserad och sker i det privata. 

Därmed har religiösa partier fått en ökning i samhället, då KVP har uppstod i Sverige. 

Detta får även sitt stöd i den tidigare forskningen som presenterades tidigare i 

uppsatsen, vilket visade att även i Europa har det blivit en ökning av religiösa partier.90  

 

Till sist går det även se att KDS och KVP är båda missnöjespartier genom att både KDS 

och KVP utryckte sig att vara missnöjda med det etablerade partier som fanns. Både 

KDS och KVP medlemmar beslöt att avbryta med sina tidigare partier för att skapa ett 

parti som hade samma värderingar och handelslinje. Medlemmarna i KVP och KDS 

upplevde (troligen) känslor av orättvisa och ett illa bemötande av kristdemokraterna, 

därefter skapades det kristna värdepartiet och Kristet samhällsansvar.91 

 
                                                
89 Larsson, 1997, s. 29-33, 37, 38, 45-48, 50. 
90 Larsson, 1997, s. 29-33, 37, 38, 45-48, 50. 
91Erlingsson, 2011, s. 203.  
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5 Avslutade reflektioner 
 
Detta kapitel presenterar studiens slutsatser tillsammans med en koppling till tidigare 

forskning. Det kommer även att redogöras förslag till vidare forskning samt en metodisk 

diskussion.  

5.1 Slutsats 

Studien visar att kristen demokratisk samling och det kristna värdepartiet har flest likheter 

mellan varandra än kristdemokraterna. Detta beror bland annat på att kristdemokraterna har 

flyttat en del över till liberalismen medan KVP utgår till mesta del ifrån konservatismen och 

det gör även KDS. Detta indikerar också att kristdemokraterna har sekulariserats, därmed 

skiljt politiken från religionen till skillnad ifrån deras första principprogram.  Medan KVP och 

KD inte har separerat religionen och politiken.  När det gäller värdegrunden har alla tre 

principprogrammen utgått ifrån den kristna traditionen. KD och KDS lägger tonvikten på 

familjen i värdegrunden medan KVP inte nämner familjen i värdegrunden. KD är det enda 

som tar upp individen i värdegrunden. KD och KDS är för utbildningen i kristen tradition och 

det ska vara markant i undervisningen medan KVP inte nämnder detta i sitt principprogram. 

KVP och KD har en likhet när det gäller det praktiska arbetet i utbildningen nämligen kring 

mobbing och familjens betydelse. I abortfrågan är det bara KD och KVP som för en 

argumentation kring den. Den skiljer sig dock genom att KD argumenterar för att det är upp 

till individen och staten ska inte lägga sig i. Medan KVP menar att staten ska blanda sig 

igenom att skapa en abortlag och de betonar även rätten till liv. Alla principprogram påvisade 

att familjen är det viktigaste i ett samhälle och detta är kärnan i deras politik. KVP skriver rakt 

ut att de är emot samkönade äktenskap medan KDS och KD skriver att det är mellan man och 

kvinna ett äktenskap ska vara. Detta blir en antydan till att de är emot samkönade äktenskap. 

En annan likhet mellan KD och KVP är att de båda behandlar barnomsorgen och att 

föräldrarna ska ge tid till sina barn. KVP och KDS har en likhet i säkerhetspolitiken dock så 

uttrycker de i olika sätt. KVP menar att de vill fokuserar på försvaret, nationen och 

rättsväsendet i Sverige. KDS menar att det ska finnas tvångsvärnplikt, samarbete med NATO 

samt föra en alliansfri politik med strid i fred. KDS och KVP för argument med att det ska 

finnas ett försvar i Sverige. KD är också för ett samarbete med NATO och en tvångsvärnplikt. 

När det kommer till utrikespolitiken vill KD försvara de mänskliga rättigheterna medan KDS 

vill kraftigt försvara dem. När det kommer till rättvisan vill alla tre skydda sina medborgare, 

dock skiljer det sig i tillvägagångsättet. KDS vill satsa på ungdomsvårskolor som har en 

kristen ledning.  KVP vill ha strängare straff för människor som begå brott och KD vill satsa 



  
 

 

på medling och rehabilitering för människor som har begått brott. När det gäller EU är det 

bara KD och KVP som behandlar frågan och det finns bara skillnader. KD är inte kritisk till 

EU och vill att Sverige ska gå med EMU. KVP däremot är kritisk i överstatliga frågor och vill 

inte att EU ska lägga sig i inrikesfrågor, dock uppskattar KVP frihandel med EU. I 

miljöpolitiken var det bara två av principprogrammen som behandlade den frågan, det var 

KVP och KD. De likheter som fanns var att de både ville minska utsläppen, satsa på ny 

teknologi samt forskning. Det som skiljer sig var att KVP ville avveckla kärnkraft.  

 

Studien visar även att det finns likheter och skillnader, den största likheten är att både kristen 

demokratisk samling och det kristna värdepartiet är missnöjespartier som uppstod för att de 

etablerade partierna hade avviket från kristendomen. Det som skiljer mest är att målet för de 

båda partierna är när de uppstod hade parterna olika mål. Det kristna värdeparitets mål är att 

få ut kristdemokraterna ur riksdagen den 11 september 2014. Medan målet för kristen 

demokratisk samling var att föra de etablerade partierna mot kristendomen eftersom KDS 

ansåg att de andra partierna hade avviket från kristendomen.  

 

Det går att se att resultatet stämmer till en viss del överens med den tidigare forskningen. Den 

första är Göran Johanssons avhandling där författaren bekräftar att KDS har en rörlig 

väljarkår och att KDS har svårt att få anhängare. Detta kan stämma överens med att KVP 

skapades som ett missnöjeparit då partiet inte höll mötet för medlemmarna.92 Mitt resultat går 

även att se ett samband mellan Kalyvas avhandling om partier kan skapa en sekulariserad 

kristendom för att kunna modifiera sig med den nya liberala demokratin. Detta stämmer väl 

överens med mitt resultat av KD, då paritet har gått över från konservatismen till liberalismen 

i vissa frågor.93 

5.2 Förslag till vidare forskning 

För att bygga vidare på denna studie skulle det kunna göras flera jämförande politikområden 

som principprogrammen tar upp. Det hade även kunna kompletteras med kvalitativa 

intervjuer av några i partiledningen av det kristna värdepartiet då det än så länge inte finns 

överdrivit mycket information av dem, eftersom de är ett nyskapat parti. Studien skulle även 

kunna utöka med flera principprogram från kristdemokraterna för att undersöka förändringen 

över tid och sedan se om det finns fler eller mer likheter eller skillnader mellan KD och KVP 

                                                
92 Johansson, 1985, s. 290.  
93 Kalyvas, 1996, s. 264. 



  
 

 

under en viss tidpunkt. Det hade även varit intressant att göra en liknad studie när det kristna 

värdeparitets principprogram är helt färdigt och därmed se ifall resultatet skulle bli samma.  

5.3 Metodisk diskussion 

I denna uppsats användes det en ideologianalys, om jag hade fått göra en ändring nu i 

efterhand skulle jag vilja göra kvalitativa intervjuer för att komplettera ideologianalysen med 

en individ ur det kristna värdepartiet, vilket kunde ha lett till ett annat resultat. Det hade även 

varit intressant att göra en komparativ studie med kristdemokraterna, det kristna värdepartiet 

och ett internationellt kristdemokratiskt parti från Europa exempelvis Italien, då deras 

kristdemokratiska parti är mycket framgångsrika.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

Sammanfattning 

Studien syftar på att göra en komparativ studie mellan det kristna värdeparitet och 

kristdemokraterna. För att besvara syftet ställdes följande frågeställningar: Vilka likheter 

respektive skillnader finns i principprogrammen? Vilka likheter respektive skillnader finns i 

deras ursprung? Teorin grundar sig i Reidar Larssons bok politiska ideologier, det användes 

två stycken ideologier samt teori om missnöjespartier för att applicera på resultatet. De 

ideologier som användes var: konservatismen och liberalismen. Metoden som användes i 

denna studie var en ideologianalys.  I ideologianalysen användes faktorer för att kunna 

analysera teorin. Faktorerna bestod av: grundvärderingar, människosyn, enhet i samhällets 

och politisk styrelseform. I studien undersöktes följande frågor: Religion, värdegrund, 

utbildning, abort, familj, säkerhetspolitik, utrikespolitik, rättvisa, EU och miljö.  

 

I resultatet och analysen framgick det att det kristna värdepartiet och kristen demokratisk 

samling har flest likhet mellan varandra. Utifrån resultat gick att se att kristdemokraterna har 

flyttat sitt ursprung i ideologin konservatism till liberalismen i vissa frågor. Därav kan det 

vara förklaringen till KDS och KVPS likheter. Det var bara kristdemokraterna som hade skiljt 

politiken och religionen åt.  Alla tre principprograms värdegrund vilar på en kristendomens 

tradition. KD och KDS vill att utbildningen ska vara i en kristen inriktning medan KVP inte 

nämner detta. I abortfrågan är det bara kristdemokraterna och det kristna värdepartiet som gör 

uttalade, KD menade att det är upp till varje individ medan KDS menar att staten ska vara 

inblandad genom en abortlag som förbjuder abort. Alla tre tycker att familjen är viktigast, 

inom äktenskapet ansåg KVP att samkönade äktenskap inte är tillåtna medan de två andra 

enbart skrev ut att det var mellan man och kvinna. Inom säkerhetspolitiken och 

utrikespolitiken var det mest likheter mellan KDS och KVP då båda ansåg att Sverige skulle 

satsa på försvaret.  I EU och miljö frågan var det enbart KD och KVP som tog ställning. I EU 

skiljde det sig till en viss del, KD är helt för EU och vill att Sverige ska gå med EMU. Medan 

KVP är kritik till i EU förutom när det kommer till frihandel. I miljöfrågan vill båda arbeta 

mot mindre giftiga utsläpp, forskning och ny teknik. KVP uttryckte att de vill avverka 

kärnkraft. Kristen demokratisk samling och det kristna värdepartiet uppstod båda som 

missnöjeparter då de ansåg att andra existerande partier hade avviket från kristendomen i 

politiken, dock så skiljde sig partierna med målet för deras uppkomst.  

 

 

 



  
 

 

 

Käll- och litteraturförteckning  
 
Trycka källor 

Arbøl, Niels, Ett nytt Europa: kristdemokrater visar vägen, Samhällsgemenskap, Stockholm, 
1992. 
 
Beckman, Ludvig, Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer, 
Santérus, Stockholm, 2005. 
 
Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012. 

 

Demker, Marie, Religion och politik: den europeiska kristdemokratins dilemma, 1. uppl., SNS 

(Studieförb. Näringsliv och samhälle), Stockholm, 1998. 

 

Denk, Thomas, Komparativ metod: förståelse genom jämförelse, Studentlitteratur, Lund, 

2002. 

 

Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009. 

 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), 

Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2012. 

 
Hagevi, Magnus (red.), Religion och politik, 1. uppl., Malmö, 2005. 
 

Larsson, Reidar, Politiska ideologier i vår tid, 6., [rev. och utök.] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 1997. 

 

Stevenson, Leslie Forster. & Haberman, David L., Ten theories of human nature, 5th ed., 

Oxford University Press, New York, 2009. 



  
 

39 
 

 

Avhandlingar 

Johansson, Göran V., Kristen demokrati på svenska: studier om KDS tillkomst och 

utveckling 1964-1982 = [Christian democratic parties and Christian democracy], 

LiberFörlag/Gleerup, Diss. Lund : Univ.,Malmö, 1985. 

 

Kalyvas, Stathis N., The rise of Christian Democracy in Europe, Cornell University Press, 

Ithaca, N.Y., 1996. 

 

Principprogram 

Kristdemokraterna 1964. 

Kristdemokraterna 2000. 

Det kristna värdepartiet 2014. 

 

Elektroniska dokument 

Elisabeth Marmorstein, http://www.svt.se/nyheter/val2014/abortmotstandare-siktar-pa-

riksdagen, 2014-04-07, klockan 15.16. 

 

Gissur Ó. Erlingsson, http://gissurerlingsson.files.wordpress.com/2011/10/varfc3b6r-bildas-

nya-partier.pdf, 2014-04-24, klockan 09.42. 

 

Jacob Zetterman, http://www.dagen.se/nyheter/kristna-vardepartiet-nadde-inte-sitt-mal/ 

2014-04-07, klockan 09.56. 

 

Johannes Ottestig, http://www.dagen.se/nyheter/kristna-vardepartiet-kan-ansoka-om-

registrering/,. 

 

Josefin Svenberg, http://www.metro.se/nyheter/nytt-kristet-parti-kan-grusa-

alliansen/EVHnah!xUC3Ljz7y6Y/, 2014-04-07, klockan 12.01. 

 

http://www.dagen.se/nyheter/kristna-vardepartiet-har-lamnat-in-namnlistan/, 2014-04-07, 

klockan 10.07. 

 



  
 

 

http://www.dagen.se/nyheter/kristna-vardepartiet-har-lamnat-in-namnlistan/, 2014-04-07, 

klockan 10.02. 

 

https://www.kristdemokraterna.se/Om-oss/Historia/. 2014-04-05, klockan 16.53. 

 

http://www.kristnavardepartiet.se, 2014-04-05, klockan 15.00. 

 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/ME0104_2008A01_BR_ME09BR0802.pdf. 

2014-04-05, klockan 19.38. 

 

http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html. 2014-04-05, klockan 18.03.



  
 

I 
 

 


