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Abstract 
Since the year of 2015 the Swedish Christian Democratic Party advocates a future Swedish 

NATO membership. Earlier, the party has not supported the idea of joining the multinational 

political and military organization, but have due to altered defence and security policy 

circumstances changed party opinion. The aim of this bachelor thesis is thus to investigate 

and analytically discuss the Swedish Christian Democratic Party´s altered political standpoint 

regarding a future Swedish NATO membership. This essay intends to analyse the study’s 

empirical material by a qualitative process-tracing case study method. Based upon Gunnar 

Sjöblom´s theory of party strategies and Jonas Hinnfors rational analysis model, the study´s 

theoretical framework will explain incentives behind the party´s decision-making, strategic or 

ideological, on three arenas.    

The main results illustrates through the theoretical perspective, that members of the party has 

advocated a future Swedish NATO membership based upon initially predominated strategic 

decision-making, rather than a ideological decision-making, which have been adopted during 

recent years.  
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1. Inledning 

”Det finns inga skäl att frångå de övergripande försvars- och säkerhetspolitiska 

inriktningar som gavs i försvarsbeslutet år 2009. Förutsättningen för att de 

angivna målen ska kunna nås är dock ett avsevärt utökat samarbete med NATO 

vad gäller planering, informationsutbyte, övningar och praktiska förberedelser. 

Men det är tveksamt om detta är genomförbart utan att Sverige blir medlem i 

försvarsalliansen. Denna fråga bör snarast utredas grundligt”1.  

Kristdemokraternas riksting gav 2011 partistyrelsen i uppdrag att revidera Kristdemokraternas 

försvars- och säkerhetspolitik2. Sedan 1994 hade Kristdemokraterna motsatt sig ett svenskt 

Natomedlemskap. Syftet var sålunda att konkretisera en uppdaterad politikinriktning. Partiets 

försvarspolitiske talesman Mikael Oscarsson tilldelades uppdraget av partistyrelsen och 

överlämnade den 1 juni 2013 Kristdemokraternas rapport; Försvars- och säkerhetspolitik: ett 

allmänintresse till partistyrelsen, vars uppdaterade politikinriktning återspeglas i ovanstående 

citat3.  

 Efter Kristdemokraternas riksting i oktober 2015 hade sedermera partiåsikten 

förändrats på nytt. Mikael Oscarsson tillkännagav detta i samband vid en interpellation inom 

riksdagen avseende Tydlighet om Sveriges samarbete med Nato. Utvecklingen i Sveriges 

närområde tillsammans med många andra skäl, angav Oscarsson när han talade för partiet och 

sade att det var dags för Sverige att bli medlem i Nato4.  

  Uppsatsens relevans för programmets humanistiska inriktning och för 

Europastudier baseras på mitt eget intresse för försvars- och säkerhetspolitik främst i en 

europeisk kontext. Att undersöka och analytiskt diskutera politiska samarbeten och strukturer, 

betonar programmets åskådliggörande av hur kulturella, religiösa, historiska och politiska 

																																																								
1 Christian Carlsson, Fredrik Wallén, Harald Klomp, Henrik Lindberg, Karlis Neretnieks, Ola Nilsson & Mikael 
Oscarsson, Rapport Försvars- och säkerhetspolitik: ett allmänintresse (Stockholm: Kristdemokraterna, 2013), 5.  
2 Försvar-och säkerhetspolitik är vittomfattande och komplexa begrepp. Tidigare syn på försvar och säkerhet, 
utgick från att stater med militära medel utgjorde en militär hotbild. Idag har gränslösheten för begreppen ökat 
då försvars- och säkerhetspolitiska hot kan vara både militära och icke-militära och utföras av icke-statliga 
aktörer. Gränsen mellan inrikes- och utrikes politik har blivit otydligare i en värld där internationell handel, 
politiska samarbeten, ekonomi, smittsamma sjukdomar, terrorism, miljö-och flyktingkatastrofer är ett fåtal 
gränsöverskridande faktorer som präglar gemensam internationell fred och säkerhet.     
3	Carlsson, Wallén, Klomp, Lindberg, Neretnieks, Nilsson & Oscarsson, Rapport Försvars- och 
säkerhetspolitik: ett allmänintresse, 5-7.	
4	Interpellation 2015/16:346, Militärt hot mot Sverige, (Stockholm:2015) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/militart-hot-mot-sverige_H310346 
hämtad: 2018-05-11 
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faktorer bidrar till en välförstådd uppfattning om försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. 

Genom kandidatprogrammet har jag haft möjligheten att förlägga praktik vid Sveriges 

delegation vid Nato, vilket avser tillföra fördjupad kunskap om Sveriges samarbete med Nato 

i försvars-, freds- och säkerhetsfrågor till uppsatsen.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka och analytiskt diskutera 

Kristdemokraternas förändrade partiåsikt avseende ett svenskt Natomedlemskap. Uppsatsen 

är sålunda en empirisk studie. Med särskilt fokus på att identifiera strategiska samt 

ideologiska beslutsfattandeprocesser, avser jag finna tänkbara försvars-och säkerhetspolitiska 

argument som föranlett till Kristdemokraternas ändrade partiåsikt. Genom en kvalitativ 

process-spårande fallstudie och utifrån Gunnar Sjöbloms partistrategiska teori och Jonas 

Hinnfors rationella analysmodell, ämnar följande frågeställning operationalisera syftet med 

denna uppsats: med information om ett svenskt Natomedlemskap 

 

• Vilka försvars- och säkerhetspolitiska argument har Kristdemokraterna 

uttryckt för och emot ett svenskt Natomedlemskap vid strategiska samt 

ideologiska beslutsfattandeprocesser under 1991 - 2015? 

  

Med fokus på att framföra partiets för- och motargument avseende ett svenskt 

Natomedlemskap 1991-2015, avser studien föreslå tänkbara förklaringar till förändringen av 

partiståndpunkt. Ämnet är sålunda intresseväckande att studera på ett inom- och 

utomvetenskapligt plan. Eftersom utrymme för att kunna genomföra en partistrategisk och 

ideologisk studie existerar, kan uppsatsen bidra till kunskap om politiskt beslutsfattande med 

hjälp av ett specifikt studerat fall. Kandidatuppsatsen erhåller därmed en utomvetenskaplig 

relevans eftersom den delger läsaren med ”ny” information angående partiets argument i 

frågan utifrån ett nytt perspektiv och aktualiserar ämnet försvars- och säkerhetspolitik inför 

valet 2018.  
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1.2 Material  

Uppsatsens primära empiriska material består av utvalda officiella motioner och propositioner 

från Kristdemokraternas försvars- och säkerhetspolitik på parlamentarisk nivå. Materialet är 

hämtat från Sveriges Riksdag som inkluderar Kristdemokraternas argument för och emot ett 

svenskt Natomedlemskap. Kandidatuppsatsen tillämpar även sekundärt materialval. För att 

styrka studiens empiri kommer utdrag ur rapporter, Swedish National Data Service och 

nyhetsartiklar användas. Sålunda tenderar en mångfald i material att öka studiens empiriska 

trovärdighet gällande källkritik.  

  Materialvalet utgör en väl lämpad samling av dokumentation för det 

ovannämnda syftet: att finna tänkbara argument som föranlett till Kristdemokraternas 

förespråkande avseende ett svenskt Natomedlemskap vid strategiska samt ideologiska 

beslutsfattandeprocesser. Genom att använda preciserade argument från Kristdemokraternas 

riksdagsledamöter i försvars- och säkerhetspolitiska sammanhang vid sessioner i Riksdagen, 

avser jag återge en tillförlitlig och fullständig bild över Kristdemokraternas 

Natoargumentation. Däremot består uppsatsens empiriska material av utvalda delar. Sålunda 

riskerar materialet begränsa studiens helhetsomfattning av ämnet. Detta har eftersträvats 

motverka då de utvalda delarna enligt mig är tillräckliga för att tillföra en insikt och förståelse 

för ämnet.   

 

1.3 Tidigare forskning 
Tidigare forskning beträffande Kristdemokraterna och ett svenskt Natomedlemskap har ej 

återfunnits. Däremot har studier av Kristdemokraternas partiideolog ”kristdemokrati5” 

genomförts i begränsad upplaga. Kristina Pandurovic, student vid Linnéuniversitet har 

genomfört en vetenskaplig studie vid Linnéuniversitet och jämfört kristdemokratisk 

partiideologisk höger-förskjutning mellan tre internationella kristdemokratiska partier. 

Pandurovic söker alltså efter argumentationsbevis på att partierna antagit en mer ”höger” 

orienterad partiinriktning6.  

																																																								
5 Kristdemokrati är idén om ett kristdemokratiskt samhälle som i största möjliga mån, präglas av kristna etiska 
värderingar, såsom de erkänns och formuleras av kristdemokratiska partier. Kristdemokrati är en kulturell 
förmedling av den kristna inspirationen till det konkreta politiska livet. Därför kan alla kristna stödja den, oavsett 
konfession, liksom även icke-kristna.  
6 Kristina Pandurovic, ” Kristdemokratiska partier i förändring?  
-partiideologisk förändring över tid hos tre kristdemokratiska partier” (PhD diss., Linnéuniversitetet, 2010) 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:394713/FULLTEXT01.pdf hämtad: 2018-03-13 
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Forskning inom partiideologisk förändring har även genomförts av Marie 

Demker, professor i statsvetenskap och dekan för humanistiska fakulteten vid Göteborgs 

universitet, i avhandlingen I Nationens intresse (1993). Demker studerar franska 

Gaullistpartiet under en längre tidsperiod, för att undersöka om partiet genomgått en 

ideologisk förändring7. En motsvarande forskning om partiideologisk förändring mellan 

svenska Kristdemokraterna och det nederländska kristdemokratiska partiet, CDA, har utförts 

av filosofie doktor och docent i statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet Douglas 

Brommesson. Han undersöker huruvida kristna principer inom svenska Kristdemokraterna 

minskar utifrån Kees Van Kersbergens tre strukturella utmaningar: sekularisering, 

individualisering samt svagare koppling mellan intresseorganisationer och partier8.  

I Nadja Ruthströms, student vid Linnéuniversitetet, kandidatuppsats Valfrihet 

eller solidariskt ansvar?9 återfinns partistrategiska och ideologiska vägval i en och samma 

studie. Däremot är våra forskningsområden, tidsaspekter samt urval av material olika. Sålunda 

har Ruthströms studie varit en god inspirationskälla till kandidatuppsatsens metodologiska 

och teoretiska omfång.   

 Gunnar Sjöblom, docent i politiska studier vid Lunds universitet har identifierat 

fyra grundläggande mål inom tre politiska arenor som svenska riksdagspartier i ett 

flerpartisystem arbetar utifrån när dessa är en strategisk aktör10. Även Jonas Hinnfors, docent 

i statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, har genomfört forskning om 

politiskt beslutsfattande i en studie om familjepolitik under 1960-1990-talet i Sverige. I 

studien undersöks svenska partiers ståndpunkter och dess utveckling i 

beslutsfattandeprocesser genom Gunnar Sjöbloms tre arenor11.  

 

1.4 Disposition  
Uppsatsen består av sju kapitel. I kapitel ett ges en introduktion av ämnet som undersöks. 

Syftet med studien, problemställningen, empiriskt material och tidigare forskning har 

																																																								
7 Marie Demker, I nationens intresse? Gaullismens partiideologi 1947-1990 (Stockholm: Nerenius & Santérus 
Förlag AB, 1993) 
8 Douglas Brommesson, ”Svenska kristdemokraterna i förändring – från konfessionellt universella till sekulärt 
partikulär ”, 2:e uppl. (Statsvetenskaplig Tidskrift, 2010) hämtad: 2018-04-10 
9 Nadja Ruthström, ”Valfrihet eller solidariskt ansvar?”(PhD diss., Linnéuniversitetet institutionen för 
samhällsvetenskaper, 2013) http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:688368/FULLTEXT01.pdf hämtad: 
2018-04-12 
10 Gunnar Sjöblom, Party Strategies in a Multiparty System (Lund: Studentlitteratur, 1968) 
11 Jonas Hinnfors, Familjepolitik: Samhällsförändringar och partistrategier 1960-1990 (Stockholm: Almqvist & 
Wiksell International, 1992) 
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redogjorts. Detta följs av kapitel två som återger en historisk bakgrundsteckning över 

uppsatsens ämnesval. Motivering till val av metod presenteras i kapitel tre. Även en utförlig 

analys över metodens validitet och reliabilitet samt metodologiska och teoretisk 

referenslitteratur förekommer i avsnittets underkapitel. I kapitel fyra introduceras och 

konkretiseras uppsatsens teoretiska ramverk. Gunnar Sjöbloms och Jonas Hinnfors teoretiska 

begrepp förklaras och en vidare förståelse för uppsatsens huvudbegrepp ges. Därefter utförs 

studiens analys och diskussion under fyra uppdelade tidsperioder i kapitel fem. Studiens 

slutsatser och förslag på vidare forskning finns tillsammans under kapitel sex. I det sista 

kapitlet, nummer sju, presenteras studiens totala källförteckning.  

 

2. Historisk bakgrundsteckning  
Efter misslyckandet med bildandet av det skandinaviska försvarsförbundet 1948, stod Sverige 

inför ett vägval för efterkrigstiden. Fastän att Danmark, Island och Norge tillsammans med 

nio andra stater den 4 april 1949 undertecknade den Nordatlantiska fördragsorganisationen 

(Nato), var Natomedlemskapet inte ett alternativ för Sverige. Nato är en multinationell 

politisk och militär organisation vars tre främsta syften var att avskräcka Sovjetisk 

expansionism, förhindra återuppväckandet av nationell militarism och uppmuntra till 

europeisk integration genom nordamerikansk närvaro i Europa. Idag består Natos 

kärnuppgifter av kollektivt försvar, krishantering samt säkerhetssamarbete. 

Neutralitetspolitiken hade tjänat Sverige väl under andra världskriget och ansågs även göra så 

efter kriget12.  

Trots att Danmark, Island och Norge ingått en allians fanns en skepsis mot att 

inhysa främmande baser på ländernas territorium. I Norge var diskussionen särskilt stor 

avseende Natomedlemskapet mellan Kristelig Folkeparti (KrF) och Arebeiderpartiet vid 

stortinget 194513. Norge var det första land i Norden som fått ett kristdemokratiskt parti och 

som utgjorde landets femte största politiskarörelse 1936, sjätte största parti 1945 senare femte 

största rörelse 1949. Partiet förespråkade ett samhälle byggt på kristen tro och moral och 

influerade regeringens beslut i att bilda Nato då partiet förespråkade medlemskapet14.  

																																																								
12 Harald Gustafsson, Nordens historia en europeisk region under 1200 år, 2:8 uppl. (Lund: Studentlitteratur, 
2007), 273-280. 
13 Gustafsson, Nordens historia en europeisk region under 1200 år, 276-277. 
14 Niels Arbøl, Kristdemokraterna visar vägen till ett nytt Europa (Lund: Studentlitteratur, 1992), 210-2116. 
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1950 formulerades den centrala doktrinen för Sverige med följande ordalydelse: 

”Den utrikespolitik, som Sverige även i fortsättningen önskar följa, är avsedd att möjliggöra 

neutralitet i händelse trots allt en allmän konflikt skulle utbryta.”15 Doktrin uppdagade 

däremot till debatt gällande trovärdigheten för alliansfriheten och neutralitetspolitiken. Trots 

DN:s chefredaktör Herbert Tingstens meningsutbyten med den socialdemokratiska 

regeringens företrädare Östen Undén (s), lades locket på den säkerhetspolitiska debatten. 

Sålunda var svenska partier ännu inte redo att ompröva taktiken.  

 1956 bildades folkrörelsen Kristet Samhällsansvar (KSA) i Sverige. Syftet var 

att påverka existerande politiska partier i en kristen riktning16. I Sveriges ännu största och 

mest omfattande namninsamling, protesterade över två miljoner medborgare under 1960-talet 

emot den socialdemokratiska regeringens förslag till avvecklande av kristendomsundervisning 

på gymnasiet. Resultatet blev trots protestens omfattning en ”neutral” religionskunskap och 

delar av KSA-rörelsen bildade Kristen Demokratisk Samling (KDS) den 20 mars 1964.  

  Samma år deltog KDS i sitt första riksdagsval men uppnådde inte fyraprocent 

spärren. Arbøl förklarar att de främsta orsakerna till att partiet misslyckades berodde på 

underordnandet av trygghetsfrågor, vilket var en huvudfråga hos väljargrupperna vid valet, 

samt att partiet inriktat sig på en kristen målgrupp som utgjorde en minoritet av befolkningen. 

Även ordvalet samling i partinamnet, tros ha avskräckt potentiella väljare eftersom ordet 

likställts med religiösa församlingar. Under 23 år präglades partiet av diskussioner gällande 

partiets ”fromhetsspärr” som en av orsakerna till att partiet inte kom in i riksdagen. En lösning 

partiet fann var att anknyta KDS partiideolog till de stora kontinentaleuropeiska 

kristdemokratiska rörelserna. Därför antog partiet vid rikstinget i Eskilstuna 1987, ett nytt 

partiprogram och partinamnet Kristdemokratiska Samhällspartiet (KdS). Genom namnskiftet 

fick kristdemokrati en större politisk innebörd när partiet förenats med systerpartier världen 

över, vars gemensamma politiska ideologi bygger på kristna etiska och moraliska värderingar. 

I valet 1991 klarade partiet för första gången fyraprocentsspärren till riksdagen och KdS 

bildade tillsammans med Carl Bildts fyrklöverregering ett regeringsparti17.   

 

																																																								
15 Regeringens redogörelse i riksdagen 22 mars 1950 för Sveriges utrikespolitik, Utrikesdepartementet, 1950. 
16 Begreppet ”kristen riktning” eller ”kristen värdegrund” var under denna tidpunkt ett samlingsbegrepp för 
trosspridning av kristendomens etik och moral. Senare har begreppet blivit en moderniserad samhällsåskådning 
för Kristdemokraterna som åsyftar ytterst främjande av mänskliga fri- och rättigheter, demokrati och samlevnad 
mellan individer oberoende olika etniska, kulturella och sexuella tillhörigheter eller trosuppfattningar.  
17 Arbøl, Kristdemokraterna visar vägen till ett nytt Europa, 220-226 . 
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3. Metod - En kvalitativ process-spårande fallstudie  

I denna studie tillämpas en kvalitativ process-spårande fallstudie. En kvalitativ ansats är en 

tolkande humanvetenskaplig forskningstradition som till forskarens fördel möjliggör tolkning 

av en studies källmaterial. Kvalitativ kommer av latinska ”qualitas” som betyder egenskap 

eller sort och har en deskriptiv avsikt. En kvalitativ metod kan användas vid explorativa 

syften eller när man vill undersöka ett specifikt fall på djupet genom fallstudie18.  

  En fallstudie är en samlingsbeteckning på en metod som möjliggör djupdykning 

av specifika fall. Tillsammans med en kvalitativ ansats tillåts forskaren urskilja och tolka 

fruktbara faktorer i en avgränsad kontext. En fallstudie kan vara en tid-, plats-, eller 

aktörsbestämd studie19. Fallstudien omfattar olika inriktningar och den process-spårande 

inriktningen har valts ut för denna uppsats ändamål.   

Process-spårning är en analysteknik som inom det studerade fallet avser finna 

länkar mellan fallets orsak och utfall20. Metoden försätter således inte utfallet i centrum av 

studien utan processen dit. Genom process-spårning avser jag finna tänkbara argument som 

lett till Kristdemokraternas ändrade partiåsikt. Genom att noggrant analysera det empiriska 

materialet och kartlägga processen, kan man sedermera bilda en uppfattning om hur processen 

utvecklats21. En kvalitativ process-spårande fallstudie tillåter således forskaren att finna och 

analytiskt diskutera tänkbara förklaringar mellan fallets orsak och utfall. Metoden anses 

därmed lämpad för denna studie, eftersom den möjliggör för forskaren att föreslå tänkbara 

argument till Kristdemokraternas förändrade partiåsikt gällande ett svenskt Natomedlemskap. 

 

3.1 Validitet och reliabilitet  
Validitet är ett vetenskapligt begrepp som en studie uppnår när den mäter det studien avser att 

mäta. Med andra ord måste studien besvarat sin frågeställning för att anses ha uppnått hög 

validitet. För att denna studie skall anses befogad hög validitet, har urval av argument och 

utlåtande i det empiriska materialet gjorts med omsorg22. Dessvärre kan detta anses vara en 

begränsning inom själva materialet. En kvalitativ inriktad metod riskerar att forskarens urval 

av material samt subjektiva tolkning av materialet, överträffar det objektiva perspektivet. 

																																																								
18 Göran Arhne, et al. Handbok i kvalitativa metoder, 2:a uppl.(Malmö: Liber, 2015)  
19 Robert K. Yin, Fallstudier: design och genomförande (Malmö: Liber, 2007)  
20 Peter Esaiasson, et al. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 3:e uppl. 
(Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2007), 144.  
21 Esaiasson, et al. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 144-145.	
22 Ibid, 63 
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Forskarens resultat kan sålunda anses vinklat. För att motverka detta, måste forskaren ständigt 

ställa sig opartiskt till sitt material och endast mäta det studien avser att mäta.  

 För att studien skall uppnå reliabilitet; tillförlitlighet till sin studie, måste 

upprepade mätningar av studiens resultat vara densamma. Eftersom denna studie utgår ifrån 

forskarens subjektiva urskiljande av betydelsefulla argument, därefter gör en tolkning mellan 

fallets orsak och utfall, riskerar min studie förlora hög reliabilitet. Detta ska motverkas genom 

att arbeta noggrant och systematiskt med studiens empiriska material, med hjälp av 

uppsatsens metodologiska och teoretiska ramverk.   

 

4. Teoretiskt ramverk 
4.1 Gunnar Sjöbloms partistrategiska teori 
I sin avhandling Party Strategies in a Multiparty System (1968) analyserar Gunnar Sjöblom 

politiska partiers strategiska beslutsfattande i ett flerpartisystem23. Utgångspunkten i hans 

forskning bygger på att partier arbetar utifrån ett utstakat målsystem som består av fyra 

grundläggande mål. Det första är att realisera partiets partiprogram, det andra är att maximera 

röstantalet, det tredje är att inneha ett maximalt parlamentariskt inflytande och det fjärde är att 

erhålla en sammanhållning inom partiet24. För att uppnå målen anser Sjöblom att partiet måste 

uppnå framgång inom tre olika politiska arenor: den interna arenan, väljararenan och den 

parlamentariska arenan25.   

 Sjöbloms partistrategier syftar till när en ”partiledning”; ”en aktör” försöker 

avgöra vilka av partiets ståndpunkter som på bästa sätt kan åstadkomma en önskad 

samhällsförändring. En partistrategi avser partiledningens tillvägagångssätt för utövande av 

politiskt inflytande över en eller flera målgrupper26 och en ståndpunkt betecknar en ideologisk 

samhällsåskådning av politiska övertygelser som partiledningen ytterst företräder inom 

politiska sakområden. Dessa är hjälpmedel för aktören att utgå ifrån vid 

beslutsfattandeprocesser i politiska frågor. 

 En ståndpunkt kan däremot komma att förändras när en aktör antar 

ett mer eller mindre strategiskt tillvägagångssätt, hävdar Sjöblom27. För att aktörens 

verklighetsuppfattning om värderingar och sociala handlingsnormer förbli en aktualiserad 
																																																								
23 Sjöblom. Party Strategies in a Multiparty System, s. 17. 
24 Ibid, s. 73-75. 
25 Ibid, s. 26. 	
26	Ibid, s. 30-35.	
27	Ibid, s. 101-111. 
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samling av politiska idéer, kan aktören ibland utgå från en annorlunda partiåsikt än av den 

partiledningen egentligen förespråkar. Exempelvis, övergav Kristdemokraterna under början 

av 1980-talet sin roll som hängivna motståndare till abort,28 för att partiledningen ville 

företräda ett moderniserat och röstvänligt partiprogram som skulle möjliggöra att partiet kom 

in i riksdagen i valet 198229. En ståndpunkt kan även ändras om ett partiledarbyte sker inom 

partiet. Eftersom partiorganisationen liksom partiledningen utgörs av individuella intentioner 

och ambitioner, vilket format och utvecklar partiets idéer, riskerar ett partiledarbyte rubba 

partiets nuvarande idéer och partiledningens motivation att driva partiets politik framåt. 

Genom att utgå ifrån vilka aktören måste få inflytande över, tillsammans med vilka 

hjälpmedel och förmågan att förmedla sitt budskap kan faktorer från process till beslut till en 

förändrad ståndpunkt identifieras30. Sjöblom varnar för att en förändrad ståndpunkt kan skada 

partiledningens inflytande på olika ”arenor”. En skadad partisammanhållning inger lågt 

förtroende bland väljarna och väntas leda till väljarförluster som i slutändan försvårar 

parlamentariskt gehör. Avgörande är förstås huruvida den politiska ståndpunkten anses vara 

en av partiets huvudfrågor31.     

Vid utformandet av skådeplatser för partistrategiskt beslutsfattande, har Gunnar 

Sjöblom använt Harold Lasswells ursprungliga begrepp arena. Arenan är enligt Lasswell ett 

regelbundet mönster av interaktioner mellan politiska aktörers strävan efter inflytande över en 

eller flera målgrupper32. Sålunda studerar just Sjöblom dessa mönster av interaktioner mellan 

aktör och målgrupp i tre avseenden; den interna arenan, väljararenan och den parlamentariska 

arenan. Som en strategisk aktör söker partiledningen förbli en aktualiserad samling av 

politiska idéer. Ständigt söker den därför bekräftelse på framgång av opinionsbildande inom 

någon av vardera arena. Det politiska stödet från olika målgrupper utgör sålunda en 

grundläggande behov och mål av partistrategisk framgång. En strategisk aktör utvecklar alltså 

ett strategiskt målsystem33, säger Sjöblom. För partiledningen är målet på den interna arenan 

att vinna stöd från partiets medlemmar för att erhålla sammanhållning inom partiet34. Inom 

																																																								
28 Annie Reuterskiöld, ” Efter 50 år – KD får fortsätta att kämpa, ” Expressen, 20 mars 2014, 
https://www.expressen.se/nyheter/inloggad/efter-50-ar--kd-far-fortsatta-att-kampa/ hämtad: 2018-05-09 
29	Arbøl, Kristdemokraterna visar vägen till ett nytt Europa, 222.	
30	Sjöblom. Party Strategies in a Multiparty System, s. 31-38	
31	Ibid s. 107.	
32	Hinnfors. Familjepolitik: Samhällsförändringar och partistrategier 1960-1990, s 14.  	
33	Sjöblom. Party Strategies in a Multiparty System, s. 71-82.	
34	Ibid, s. 183-184. 
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väljararenan har aktören som mål att öka opinionsstödet från väljarna35, som på den 

parlamentariska arenan möjliggör parlamentariskt inflytande över andra aktörer36 och 

realisering av partiets partiprogram.  

 

4.2 Jonas Hinnfors rationalistiska analysmodell 
Jonas Hinnfors har i sin avhandling Familjepolitik (1992) framtagit en analysmodell över 

samhällsförändringar och partistrategier inom svensk familjepolitik under 1960-1990-talet37. 

Baserade på Jon Elsters rationalistiska struktur- och aktörsförklaringar i Rational Choice 

(1986) är Hinnfors studie inspirerad av ett rationalistiskt perspektiv38. Hinnfors tillämpar även 

Gunnar Sjöbloms definition av en aktör och använder sig av hans partistrategiska teori. 

Genom att tillämpa Sjöbloms fyra grundläggande strategiska mål, förklarar författaren 

strategiska partistrategier och politiska ståndpunkter på följande vis:  

 

 ”När partiledningar försöker åstadkomma en samhällsförändring avgör de för 

det första vilka ståndpunkter som skulle kunna leda till det önskade resultatet. 

För det andra tar de ställning till möjligheterna att i konkurrens med övriga 

partier öka sitt stöd i väljarkåren eller undvika röstförluster. För det tredje 

bedömer de möjligheterna att få stöd från partiaktivister. För det fjärde 

bedömer de vad som är möjligt givet det parlamentariska läget”39	.  

 

Hinnfors analysmodell är applicerbar för studier av partiers ståndpunktsval i 

beslutsfattandeprocesser. Genom att analysera ett fall genom tre ”filter” utgår Hinnfors likt 

Elster från att politiska partier agerar utifrån ”strukturella förutsättningar”;” 

samhällsförhållanden” som aktören varken kan styra över eller bortse från. Alltså bör 

forskaren i ett första steg identifiera utmärkande samhällsförändringar som tros eller påvisas 

ha ändrat förutsättningarna för partiledningens samhällsförhållanden vid argumentation och 

handlingsvis inom utvalt politikområde.   

Ett ”första filter” existerar när samhällsförändringar inträffat under den 

studerade tidpunkten, anser Hinnfors. Eftersom förändrade samhällsförhållanden kan uppdaga 

																																																								
35	Ibid, s. 206-211.	
36	Ibid, s. 254-258.	
37	Hinnfors. Familjepolitik: Samhällsförändringar och partistrategier 1960-1990, s 7-11.	
38	Ibid, s 28-30.	
39 Ibid, s. 13-14. 
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till att partiståndpunkter bör förändras eller förbli oförändrade, ligger de strukturella 

förutsättningarna till grund för aktörens beslutsfattandeprocesser40. Sålunda söker aktören 

skapa bästa möjliga utfall i en viss situation efter bestämda mål när den inträder en rationell 

beslutssituation41. En beslutssituation utgör Hinnfors ”andra filter” och kännetecknas av att 

aktören avgör huruvida resultatet av att förändra eller inte förändra en partiåsikt kan vara 

strategiskt gynnsamt. Sålunda sker en ideologisk bedömning huruvida de nya 

samhällsförhållandena anses förenlig eller oförenlig med partiets ideologiska mål. Därefter 

identifierar en strategisk bedömning den ideologiska bedömningens resultat, konsekvenser 

den nya ståndpunkten får på den interna arenan, väljararenan och den parlamentariska arenan. 

På så sätt kan ståndpunktsalternativ som anses skadefyllda utifrån en strategisk bedömning 

utesluts. Återstår gör det ”tredje filtret” som utgör partiets beslutsposition. Hinnfors anser att 

när en ståndpunkt överges har en förändring inträffat i de två föregående filtren. Utifrån det 

”första filtrets” urskiljande av faktiska ofrånkomliga samhällsförutsättningar, tillsammans 

med det ”andra filtrets” bedömning av ideologiska mål; samhällsåskådningar i förhållande till 

strategisk övervägning tar aktören ett rationalistiskt beslut42. 

 Ovan beskrivning av Gunnar Sjöbloms partistrategiska teori och Jonas Hinnfors 

rationalistiska analysmodell utgör uppsatsens analysverktyg. Analysverktyget ligger till grund 

för studiens tillvägagångssätt att i studiens empiriska material, finna Kristdemokraternas för- 

och motargument ett svenskt Natomedlemskap. Utifrån Hinnfors tre ”filter” kommer 

Sjöbloms partistrategiska mål vid beslutsfattande på den interna arenan, väljararenan samt den 

parlamentariska arenan möjliggöra kartläggning av Kristdemokraternas argument och sortera 

dessa som ideologiska eller strategiska utifrån ett tolkande och beskrivande syfte. Nedan 

följer en modell över Hinnfors rationalistiska analysmodell.   

																																																								
40	Ibid, s 24-32.	
41	Ibid, s 28-32. 	
42	Ibid, s 30-31. 
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4.3 Referenslitteratur 
Kandidatuppsatsens referenslitteratur utgör ett metodologiskt samt teoretiskt underlag för 

studiens ändamål. För att kunna redogöra för metoden en kvalitativ process-spårande 

fallstudie, används Göran Ahrne och Peter Svenssons Handbok i kvalitativa metoder (2015) 

och Robert K. Yins Fallstudier: design och genomförande (2007). Även Peter Esaiasson, 

Mikaels Gillijam, Henrik Oscarsson och Lena Wängneruds litterära verk Metodpraktikan: 

konsten att studera samhälle, individ och marknad (2007) tillämpas. Med utgångspunkt för 

redogörelsen över uppsatsens teoretiska ansats, använder sig studien av Jonas Hinnfors 

Familjepolitik (1992) och Gunnar Sjöbloms Party Strategies in a Multiparty System (1968). 

 Genom en kvalitativ process-spårande fallstudie och utifrån Gunnar Sjöbloms 

partistrategiska teori och Jonas Hinnfors rationella analysmodell, avser jag bidra med 

tänkbara orsaker till Kristdemokraternas förändrade partiåsikt avseende ett svenskt 

Natomedlemskap.  
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Med en subjektiv ansats, avser studien föreslå en tänkbar förklaring av forskningsområdet 

ändamål. Avsikten är även att bidra till kännedom om Kristdemokraternas förändrade 

partiåsikt utifrån ett strategiskt eller ideologiskt vägval. En kvalitativ process-spårande 

fallstudie bör med fördel anses koncentrera forskningsområdet vilket möjliggör för forskaren 

att ge en djupare förklaring för läsaren av studien. Sålunda bör forskarens subjektiva ansats i 

studien genom urval av tidsaspekt, faktorer, källmaterial och tolkning anses bringa större 

klarhet av studiens ändamål och tillvägagångssätt. Däremot kan samma fördel bli en nackdel 

då den kan ifrågasätta studiens trovärdighet som en objektiv och kunskapsbringande uppsats.  

 Fördelarna med Gunnar Sjöbloms partistrategsiska teori är att den förändrade 

partiåsikten går att analysera utifrån ett primärt strategiskt perspektiv. Sjöblom beskriver ett 

mycket ingående och stundtals komplicerat samspel mellan aktör, målgrupper, mål och 

arenor. En insatt läsare tillåts genom ett utförligt återgivande av Sjöbloms teoretiska ramverk 

erhålla en djupare kunskap om partistrategier i ett flerpartisystem. Sålunda förblir Sjöbloms 

avancerade teori även till studiens nackdel. Utifrån mina egna utvunna kunskaper från att ha 

läst Sjöbloms studie under många intensiva och återkommande tillfällen, riskerar viktig 

grundläggande information om teorins tillämpning försvinna. Detta eftersom forskaren 

ständigt försöker komprimera beskrivningens omfattning till att vara så kort och 

sammanfattande som möjligt.   

Jonas Hinnfors rationalistiska analysmetod tillför fördelar för forskaren att finna 

samt betrakta avgörande verklighetsuppfattningar inom ideologiska och strategiska 

beslutsfattande. Hinnfors beskriver i en större utsträckning det ideologiska perspektivet av ett 

strategiskt parti än vad Sjöblom gör. Därför anser jag att Hinnfors kompletterar Sjöbloms 

strategiska beskrivning på ett välgrundat sätt. Nackdelen med att använda flera teorier med 

varandra är att begreppsdefinitioner kan vara av olika slag. Därför måste forskaren förbli 

uppmärksam på detta när begreppet som ”aktör” används genomgående i studien.   

 

5. Analys 
Den empiriska analysen består av att uppsatsens metodologiska samt teoretiska ramverk 

appliceras på studiens empiriska material. För att finna Kristdemokraternas för- och 

motargument avseende ett svenskt Natomedlemskap vid strategiska samt ideologiska 

beslutsfattandeprocesser under 1991 – 2015, avser analysen föreslå tänkbara försvars- och 

säkerhetspolitiska argument som föranlett till en förändrad partiståndpunkt.  
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Indelningen av de studerade tidsperioderna syftar till att rymma en jämnfördelad tidsperiod av 

samhällsutvecklingar och valår som präglat partiets beslutssituationer vid ideologiska samt 

strategiska beslutspositioner.     

 

5.1 1991 – 1996 
De accelererade omvälvningarna i världspolitiken 1989 -1991 hade sammanträffat med 

Sveriges regeringsskifte. Vid tidpunkten för KdS inträde i riksdagen den 15 september 1991, 

präglades den internationella säkerhetspolitiken av stormaktskonfrontationens upphörande 

och Sveriges neutralitetspolitik. Sovjetunionen hade kollapsat, de allierade segrat och 

Sveriges ”alliansfrihet i fred syftade till neutralitet i krig” hade bevarats43.  

I interpellation 1991/92:52 framgick Europeiska Gemenskapernas (EG), Förenta 

Nationernas (FN) och Nordatlantiska fördragsorganisationens (Nato) nya funktioner inom den 

europiska säkerhetspolitiska utvecklingen. Statsminister Carl Bildt (m) besvarade frågan 

genom att han förordade progressionen. ”Sverige sänder en öppenhet för framtiden till övriga 

Europa och tillåter sig inte begränsas av gamla formuleringar”, sade Bildt när statsministern 

talade om Sveriges blivande europeiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbete med EG44.  

Fredrik Bynander, docent vid Försvarshögskolan och ledamot i Kungliga 

Krigsvetenskapligakademin, skriver om Natomedlemskapets avsaknad vid regeringsskiftet 

1991 i Svensk politik och den Europeiska unionen (2004). Bynander förklarar att tidpunkten 

för diskussion av ett framtida svenskt Natomedlemskap, överskuggades av Sveriges väg till 

medlemskap i EG. I spåren av en växande ekonomiskkris 1991-1992 bedömdes EG vara en 

möjlighet till ökat ekonomiskt välstånd och politiskt medinflytande utan att inskränka 

Sveriges säkerhetspolitiskahandlingsfrihet. I juli 1991 hade Bildts företrädare statsminister 

Ingvar Carlsson (s) överlämnat Sveriges ansökan till EG, som väntades diskutera petitionen 

vid toppmötena i Lissabon och Edinburgh 1992. 1993 skulle den officiella 

ansökningsprocessen påbörjas. Eftersom Bildt-regeringen delade önskan om EG-medlemskap 

med socialdemokraterna, fick inga säkerhetspolitiska motsättningar äventyra 

beslutsprocessen. Offentliga diskussioner och meningsutbyten avseende det ”kontroversiella” 

																																																								
43 Tom Bryder, Daniel Silander och Charlotte Wallin, ”Svensk politik och den Europeiska unionen, ”Utrikes- 
och säkerhetspolitik, (Malmö: Liber, 2004), 1-6.  
44 Riksdagens snabbprotokoll 1991/92:52, Svar på interpellation 1991/92:52 om benämningen på utrikes- och 
säkerhetspolitiken, (Stockholm: 1991) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-19919252-onsdagen-den_GF0952/html hämtad: 2018-05-
03 
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samtalsämnet inom riksdagen, förblev därmed fåordig under perioden 1992 och 1993. 

Sålunda tycks Natodiskussionen hamnat i skymundan, säger Bynander45.   

I Bildt-regeringens skrivelse 1993/94:207 Sverige och Partnerskap för fred 

framgår dock att Natosamtal ägt rum. Den 24 mars 1994 överlämnade Carl Bildt skrivelsen, 

som redovisade regeringens bedömning med utgångspunkt för Sveriges förmåga och intresse, 

att medverka till en gemensam europeisk säkerhetsordning tillsammans med Nato46. 

Regeringen beslutade den 5 maj 1994 att ansluta sig till samarbetet och undertecknade 

ramdokumentet för partnerskap för fred (PFF) den 9 maj 199447. Närvarande vid 

regeringssammanträdet för skrivelsen 1993/94:207 var partiledare Alf Svensson (KdS). I 

Svenssons motion 1994/95:K224 Europapolitiken framgick att det Kristdemokratiska 

Samhällspartiet välkomnade Natosamarbetet. Partnerskapet tillförde väsentliga 

säkerhetspolitiska fördelar samtidigt som Sverige deltog i partnerskapssamarbeten för fred 

och tvingas inte ge upp sin militära alliansfrihet. Sålunda var det partiets fasta övertygelse att 

en stark alleuropeisk gemenskap tillförde framtida lösningar till internationella utrikes- och 

säkerhetspolitiska utmaningar48.   

Inför riksdagsvalet den 18 september 1994 tillhörde EU-frågor en av väljarnas49 

och KdS50 viktigaste frågor. Därför utfärdade regeringen folkomröstning avseende det 

svenska medlemskapet i tidigare EG, nu Europeiska Unionen (EU). Den 13 november 1994 

röstade svenskarna för ett medlemskap i EU och Sverige är sedan den 1 januari 1995 en EU-

medlem51. KdS erhöll 4,1 procentenheter genom valmanifestet 1994-1998 och partiet 

kvarstannade efter riksdagsvalet i riksdagen. Trots att KdS drev vad väljarna samt vad de 

själva ansåg vara viktiga politiska frågor, övertog en socialdemokratisk regering makten och 

Bildt-regeringen tillsammans med KdS återgick till att vara riksdagspartier. Under perioden 

1995 var KdS partistyrelse engagerad i fredsbevarande insatser i Bosnien och Hercegovina. I 
																																																								
45 Bryder, Silander & Wallin, ”Svensk politik och den Europeiska unionen,” Utrikes- och säkerhetspolitik, 5-8.  
46 Regeringens skrivelse Skr. 1993/94:207, Sverige och Partnerskap för fred, (Stockholm: 1994) 
https://data.riksdagen.se/fil/7D802079-613D-4BE9-ADCA-97AB617153AB hämtad: 2018-05-03 
47 SÖ 1994:77, (Stockholm: 1994) 
http://www.regeringen.se/49b760/contentassets/acacdd7d54fb4666ab4179a4b4d7d10f/partnerskap-for-fred---
inbjudan-av-nato.-partnerskap-for-fred---ramdokument hämtad: 2018-05-03 
48 Motion 1994/95:K224, Europapolitiken, (Stockholm: 1995) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/europapolitiken_GI02K224 hämtad:2018-05-03 
49 ”Statistiska Central Byrån”, Viktiga frågor för partivalet 1979-2014  https://www.scb.se/hitta-
statistik/statistik-efter-amne/demokrati/allmanna-val/allmanna-val-valundersokningen/pong/tabell-och-
diagram/viktiga-fragor-for-partivalet-19792014.-procent/ hämtad: 2018-05-03 
50  ”Swedish National Data Service, ” Valmanifest från Kristdemokraterna – mandatperioden 1994-1998 
https://snd.gu.se/en/vivill/party/kd/manifesto/1994 hämtad:2018-05-06 
51 Utrikesutskottets betänkande 1994/95:UU05, Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen, (Stockholm:1994) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/sveriges-medlemskap-i-europeiska-
unionen_GI01UU5/html hämtad: 2018-05-03 
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motion 1995/96:113 förespråkade Ingrid Näslund (KdS) att svenskt deltagande skulle 

återfinnas i FN-styrkan IFOR som med FN-mandat leddes av Nato52.  

1996 bytte partiet namn från KdS till sitt nuvarande partinamn 

Kristdemokraterna (KD). I motion 1996/97:U515 tillkännagav Alf Svensson (kd) 

Kristdemokraternas syn på Sveriges europeiska säkerhetspolitik i samband med att Sverige 

genom försvarsbeslutet 1996 gått från att vara ett invasionsförsvar till anpassningsförsvar. 

Svensson sade följande när han talade om EU-medlemskapets och Natosamarbetets tillförsel 

av ett europeiskt säkerhetssamarbete:  

 

”Vår säkerhetspolitik får inte fastna i nuet för då är det ingen säkerhetspolitik. 

Vi måste därför ödmjukt utifrån omvärldsutvecklingen vara beredda att 

diskutera i vilka former och i vilken omfattning vi ska delta i det europeiska 

säkerhetssamarbetet. Även om det inte är aktuellt att ompröva den svenska 

alliansfriheten är det således väsentligt att bevara handlingsfriheten och fullt ut 

deltaga i det framväxande europeiska samarbetet utan låsningar”53. 

 

Åke Carnerö (kd) förklarade i motion 1996/97:Fö23 att Kristdemokraternas primära strategi i 

freds-, försvars- och säkerhetspolitiska områden har byggt på partiets politiska idéer. 

Vägledande för partiet, bör så väl som för Sverige, har varit att en fredlig värld måste bygga 

på människans okränkbara värde. Mänskliga rättigheter, frihet och solidaritet skapar 

förtroendefulla förbindelser mellan Sverige, EU och Nato. Partnerskapet mellan Sverige och 

Nato har öppnat för ökade samarbetsmöjligheter även om det ännu inte är aktuellt att ompröva 

den svenska militära alliansfriheten, sammanfattade Carnerö den 4 oktober 199654.  

Samhällsförhållandena vid tidpunkten för Kristdemokratiska Samhällspartiets 

inträde i riksdagen hade förändrat och givet den säkerhetspolitiska diskussionen en ny 

innebörd. Den säkerhetspolitiska utvecklingen, partiets inträde i riksdagen och valår har varit 

framträdande samhällsförändringar som ändrat förutsättningarna för partiledningens 

argumentation och agerande inom politikområdet. Utifrån Hinnfors ”första filter” anses nya 

																																																								
52 Motion1995/96:113, Svenskt deltagande i fredsstyrka i f.d. Jugoslavien, (Stockholm: 1995) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-199596113-
svenskt_GJ02U15 hämtad: 2018-05-04 
53 Motion 1996/97:U515, Europapolitiken, (Stockholm: 1996) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/europapolitiken_GK02U515/html hämtad: 2018-05-04 
54 Motion 1996/97:Fö23, (Stockholm: 1996)  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-1996974-totalforsvar-i_GK02Fö23 hämtad: 2018-05-04 
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strukturella förutsättningar tillkommit som påverkat KdS beslutssituation avseende 

ståndpunkten för Nato.  

Att avgöra huruvida aktören utifrån ideologiska bedömningar beslutat om att 

förändra eller inte förändra sin partiåsikt gällande Nato och Natomedlemskapet, är inte tydlig 

under tidsperioden 1991-1993 då partiets offentliga ståndpunkt framträder först 1994. Fastän 

att Åke Carnerö (kd) i motion 1996/97:Fö2355 hävdade att partiets strategi inom 

politikområdet har byggt på partiets politiska idéer och ideologiska övertygelser, har direkta 

”bevis” på partiets ståndpunkt gällande organisationen först framförts i Svenssons 

Europapolitiken56 1994. Att därefter fastställa om uttalanden 1994-1996 utgått från en 

förändrad eller oförändrad partiåsikt är sålunda inte rimligt att bevisa. Däremot tros 

strategiska bedömningar varit framträdande i beslutssituationer 1991-1993 på grund utav 

följande skäl.  

För det första har partiet inträtt riksdagen för första gången och i koalition med 

Moderata samlingspartiet (m), Centerpartiet (c) och Folkpartiet liberalerna (fp). För det andra 

har omvälvande säkerhetspolitiska förutsättningar, medlemskap och partnerskap präglat den 

svenska försvars- och säkerhetspolitiken under perioden. För det tredje framgår av Svensk 

politik och den Europeiska unionen (2004) 57 att säkerhetspolitiska motsättningar inte fick 

förekomma under KdS:s inträdesperiod i riksdagen. En aktör som erhöll en stark 

partisammanhållning inom partiet, opinionsstöd från väljararenan, tillgång till parlamentariskt 

gehör och realisering av partiets partiprogram antas ha valt partiåsikt med stor omsorg. De 

strategiska konsekvenserna för aktören att ha yttrat sig om Nato och medlemskapet bör med 

hänsyn till att offentliga uttalande om organisationen saknas vid partiets inträde, identifierats 

som skadefyllda. Risken för att konflikter inom partiorganisationen samt på parlamentarisk 

nivå skulle uppstått, antas ha varit höga eftersom ämnet ansågs vara ”kontroversiellt” att tala 

om. Därför identifieras partiåsikten om Natomedlemskapet under 1991-1993 undanhållits på 

grund utav strategiska skäl.  

 

 

																																																								
55 Motion 1996/97:Fö23, (Stockholm: 1996)  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-1996974-totalforsvar-i_GK02Fö23 hämtad: 2018-05-06 
56 Motion 1994/95:K224, Europapolitiken, (Stockholm: 1995) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/europapolitiken_GI02K224 hämtad:2018-05-06 
57 Bryder, Silander & Wallin, ”Svensk politik och den Europeiska unionen,” Utrikes- och säkerhetspolitik, 1-6. 
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Fastän att inget framgick avseende partiets ståndpunkt gällande Nato i partiprogrammet 1994-

199858, trots Svenssons uttalande i motion 1994/95:K22459, har en tydligare partiåsikt 

avseende Nato framgått under perioden 1994-1996. Medlemskapet i EU antas ha tillfört 

förbättrade strukturella förutsättningar för riksdagspartier och KdS, att på en parlamentarisk 

nivå ha talat om det tidigare kontroversiella ämnet. Eftersom Sveriges försvar även gått från 

att vara ett invasionsförsvar till anpassningsförsvar, antas partiets politiska idéer om 

mänskliga rättigheter, frihet och solidaritet uppdagat till att fler av partiets försvars- och 

säkerhetspolitiska åsikter berört organisationen. Den ideologiska bedömningen av 

Natomedlemskapet antas varit mer förenlig än oförenlig med partiets ideologiska mål vad 

gäller mänskliga rättigheter, frihet och solidaritet.  

 De strukturella förutsättningarna skulle kunna ha varit ideologiskt gynnsamma 

för partiet att förespråka utifrån, då ett medlemskap i ytligare ett internationellt samarbete 

ansetts bidragit till en säkrare politisk omvärld byggd på människans okränkbara värde. 

Därför tros Alf Svensson60 61 (kd), Ingrid Näslund62 (kd) och Åke Carnerö (kd)63 förordat 

Natosamarbetena inom riksdagen 1994-1996. Däremot tyder ändå motståndet för 

medlemskapet, att den strategiska bedömningen identifierat fler farhågor med initiativet än 

strategiska fördelar. Med tanke på partiets valresultat 1994, skulle risken för att ha förlorat 

röstenheter och tvingas lämna riksdagen varit för stora för att tala fullt ut om ett 

Natomedlemskap.  

 

5.2 1997 – 2003 
Vid Natos utrikesministermöte i Portugal i maj 1997 beslutades att Partnerskap för fred skulle 

fördjupas och att ett Euro-atlantiskt partnerskapsråd (EAPR) etableras. EAPR utgjorde den 

politiska ramen för PFF-samarbetet och fungerade som ett samtalsforum för de 43 

																																																								
58 ”Swedish National Data Service, ” Valmanifest från Kristdemokraterna – mandatperioden 1994-1998 
https://snd.gu.se/en/vivill/party/kd/manifesto/1994 hämtad:2018-05-06 
59 Motion 1994/95:K224, Europapolitiken, (Stockholm: 1995) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/europapolitiken_GI02K224 hämtad:2018-05-03 
60 Motion 1994/95:K224, Europapolitiken, (Stockholm: 1995) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/europapolitiken_GI02K224 hämtad:2018-05-03 
61 Motion 1996/97:U515, Europapolitiken, (Stockholm: 1996) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/europapolitiken_GK02U515/html hämtad: 2018-05-04 
62 Motion1995/96:113, Svenskt deltagande i fredsstyrka i f.d. Jugoslavien, (Stockholm: 1995) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-199596113-
svenskt_GJ02U15 hämtad: 2018-05-04 
63 Motion 1996/97:Fö23, (Stockholm: 1996)  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-1996974-totalforsvar-i_GK02Fö23 hämtad: 2018-05-04 
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partnerländerna, vilket det gör än idag. Med anledning av partnerskapsrådets tillkomst och ett 

närmare partnerskap för fredssamarbete, välkomnade Ingrid Näslund (kd) å partiets vägnar 

Natoinitiativen i motion 1997/98:U9. Näslund betonade vikten av att Sverige förblev delaktig 

i nya samarbetsformer eftersom Sveriges handlingsfrihet kombinerad med ökad 

interoperabilitet med Nato, skulle stärka svensk säkerhet. Vidare stöttade Kristdemokraterna 

förslaget om att inrätta en totalförsvarsdelegation vid Natos högkvarter i Bryssel64.   

 Åke Carnerö (kd) anförde i motion 1997/98:Fö220 Säkerhets- och 

försvarspolitik för Kristdemokraternas uppdaterade säkerhetspolitik. Politiken avsåg arbeta 

utifrån respekten för att alla människors lika värde, demokrati och mänskliga rättigheter vilket 

Kristdemokraterna ansåg utgjorde grundläggandeförutsättningar för upprätthållandet av 

internationell stabilitet och säkerhet. Kristdemokraterna rekommenderade därför att svensk 

internationell samverkan fortsatte, eftersom ett fortsatt svenskt fördjupat samarbete med Nato 

avsåg stärka Sveriges bidragande roll till en gemensam internationell fred och säkerhet. 

Däremot förblev ett svenskt medlemskap i Nato oaktuellt65.  

 Valmanifest- för ett tryggare och friare Sverige tilldelade Kristdemokraterna i 

valet 1998 partiets högsta röstprocentenhet sedan valet 1985 då partiet samverkade med 

Centerpartiet. Med 11,7 procentenheter erhöll Kristdemokraterna 42 mandatfördelningar inom 

riksdagen och förblev ett riksdagsparti66. Manifestet talade för mer tid för barnen, en värdig 

vård och omsorg, ett stärkt rättssamhälle, kunskap för livet, en god livsmiljö och en social 

marknadsekonomi för trygghet, tillväxt och jobb. Inget framgick i programförklaringen 

avseende partiets direkta ståndpunkt gällande Nato67.   

Den 24 mars 1999 överlämnade Åke Carnerö (kd) motion 1998/99:Fö9 till riksdagen.  

 

 

 

 
																																																								
64 Motion 1997/98:U9, med anledning av skr. 1997/98:29 Euro-atlantiska partnerskapsrådet och det fördjupade 
Partnerskap för fred-samarbete, (Stockholm: 1997) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/med-anledning-av-skr-19979829-euro-atlantiska_GL02U9 hämtad: 2018-05-07 
65 Motion 1997/98:Fö220, Säkerhets- och försvarspolitiken, (Stockholm:1997) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sakerhets--och-forsvarspolitiken_GL02Fö220 
hämtad: 2018-05-07 
66 ”Statistiska Central Byrån”, S tappar och är beroende av två partier, https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-
i-siffror/val-och-partier/valresultat-over-tid/#story_4605cd9b-5b25-42e6-91a8-a68bd42e5061 hämtad: 2018-05-
07 
67 ”Swedish National Data Service, ” Valmanifest – för ett tryggare och friare Sverige 
https://snd.gu.se/en/vivill/party/kd/manifesto/1998 hämtad: 2018-05-07 
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I den förklarade Carnerö att regeringen borde ha övervägt att förutsättningslöst pröva Sveriges 

relation till Nato, eftersom samarbetet mellan Nato och Ryssland i PFF samt den planerade 

Nato-utvidgningen till Polen, Tjeckien och Ungern tydde på säkerhetspolitiska framsteg68. 

Kristdemokraterna betraktade östutvidgningen av Nato som en positiv säkerhetspolitiskt 

utveckling, uppkommen från en intensiv önskan om att förena och bevara freden i hela 

Europa. Fastän att framstegen hade förstärkt det säkerhetspolitiska läget omkring Östersjön, 

sålunda för svensk del, kvarstod ett svenskt Natomedlemskap inaktuellt69. Alf Svensson (kd) 

betonade däremot den 5 oktober 2000, att svensk neutralitetspolitik tycks ha blivit allt mindre 

värdefull i ett modernt Europa. Svensson sade därför följande i motion 2000/01:U512:  

 

”Det behövs därför en översyn av svensk säkerhetspolitik. I och med 

integrationen av europeiska länder ekonomiskt och politiskt, har Europas 

säkerhet blivit odelbar. Vad som behövs är en alleuropeisk säkerhetsordning70.” 

 

Vid Kristdemokraternas riksting 28 juni-1 juli 2001 antogs Principprogram 2001. 

Programmet fungerade som och är än idag ett värdefullt inriktningsverktyg för 

Kristdemokraternas politiska arbete i Sverige, det nordiska samarbetet, det kristdemokratiska 

europasamarbetet (EPP) samt i den kristdemokratiska internationalen (CDI). I partiets 

försvars-och säkerhetspolitiska kapitel, framgår att Kristdemokraterna anser att krig och 

konflikter uppstår till följd av människans ofullkomlighet och vår rädsla för det okända, 

girighet och avund. Människosläktet utgör en enhet och är därför etniskt bundna till varandra 

genom ömsesidiga rättigheter och skyldigheter. Sålunda avser partiets försvars-och 

säkerhetspolitiska inriktning ytterst skydda människors liv, frihet och egendom i deras arbete 

för en trygg gemensam internationell fred och säkerhet. Varken vid tidpunkten för 

principprogrammets tillkomst eller vid politik ominriktning 2013 och 2015, förordar partiet 

varken för eller emot att Sverige bör ansöka om ett medlemskap i organisationen71. Nato 

																																																								
68 Motion 1998/99:fö204, Säkerhets- och försvarspolitiken, (Stockholm:1998) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sakerhets--och-forsvarspolitiken_GM02Fö204 
hämtad: 2018-05-07 
69Motion 1998/99:fö204, Säkerhets- och försvarspolitiken, (Stockholm:1998)  
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sakerhets--och-forsvarspolitiken_GM02Fö204 
hämtad: 2018-05-07 
70 Motion 2000/01:U512, Europapolitiken, (Stockholm: 2000)  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/europapolitiken_GO02U512 hämtad: 2018-05-07 
71 ”Swedish National Data Service, ” Principprogram 2001.(Stockholm: 2001) 
https://snd.gu.se/en/vivill/party/kd/program/2001 hämtad:2018-05-07 
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fortsätts sålunda att framställas till att vara en öppen, nära och naturlig samarbetspartner av 

svensk säkerhetspolitik.    

Samma år föreslog däremot Kristdemokraterna för första gången utredning om 

ett eventuellt svenskt Natomedlemskap. Magnus Jacobsson (kd) överräckte motion 

2001/02:U248 till riksdagsbeslut den 5 oktober 2001 och yrkade på att förändring av svensk 

säkerhetspolitik borde föregås av offentlig debatt. Jacobsson hävdade att risken för att en 

folklig förankring för säkerhetspolitikens utveckling uteblev om inte regeringen tillsatte en 

utredning72. Åke Carnerö (kd) delade Jacobssons uppfattning och sammanfattade i motion 

2001/02:Fö255 att Sverige dessutom av geografiska skäl borde velat ha utvecklat sin roll i en 

alleuropeisk och transatlantisk säkerhetsordning73. Trots Jacobssons och Carnerös 

ovanstående motioner, talade inte Kristdemokraternas valmanifestet Tid för förändring. Tid 

för handling om Nato, Natomedlemskapet eller partnerskapen inför valet 2002 74.  

Tillsammans med flera riksdagspartier enades Kristdemokraterna 2002 om en 

säkerhetspolitisk doktrin för Sverige. Överenskommelsen fastslog Sveriges förhållningssätt 

inom försvars-och säkerhetspolitiska områden och att Sveriges säkerhet byggs tillsammans 

med andra länder. Sverige kommer inte förhålla sig passivt om en katastrof eller angrepp 

drabbar annat EU-medlemsland, Sverige skall ha förmåga att ge och ta emot civilt och militärt 

stöd då neutralitetsoptionen förklarats inaktuell och att landet förblir militärt alliansfritt75.  

 Med anledning av flygangreppen i New York, USA den elfte september 2001, 

överräckte 2002 skrev Holger Gustafsson (kd) motion 2002/03:U280 Säkerhetspolitiken. 

Gustafsson utgick från humanitära principer och kristdemokratiska fundament när han talade 

om terrorism som en ny typ av hot mot folkrätten. Flygattentaten hade utlöst Natos artikel 5 

för första gången i organisationens historia och USA deklarerade att angreppet hade berört 

samtliga Natomedlemsstater. Därför belyste Gustafsson vikten av att Sverige borde 

intensifierat sitt samarbete med stater liksom organisationer i kampen mot terrorism.  

 

																																																								
72 Motion 2001/02:U248, Utredning om ett eventuellt svenskt Natomedlemskap, (Stockholm:2001) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utredning-om-ett-eventuellt-svenskt-
natomedlemskap_GP02U248 hämtad:2018-05-07 
73 Motion 2001/02:Fö255, Det militära försvaret, (Stockholm: 2001) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/det-militara-forsvaret_GP02Fö255#_Toc526843638 hämtad: 2018-05-07 
74 ”Swedish National Data Service, ” Tid för förändring. Tid för handling. 
https://snd.gu.se/en/vivill/party/kd/manifesto/2002 hämtad: 2018-05-07 
75 Motion 2004/05:U314, Säkerhetspolitiken, (Stockholm: 2004) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/sakerhetspolitiken_GS02U314/html hämtad:2018-05-07 
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Sålunda ansåg Kristdemokraterna att Sveriges förhållande med Nato fortsättningsvis borde 

vara en ”öppen fråga” när kraven på ökat skydd för människor före stater växer76.  

 Med utgångspunkt för Natoinitiativen som togs 1997, uppdaterade 

säkerhetspolitiska utgångspunkter, elfte september och valår har utmärkande 

samhällsförändringar bidragit till skapandet av nya strukturella förutsättningar. Tydliga 

förändringar i Kristdemokraternas försvars- och säkerhetspolitik har inträffat och partiåsikten 

gällande Nato och Sveriges relation förtydligats. Faktiska förändringar har påvisats enligt 

Hinnfors ”första filter” och partiets beslutssituationer är sålunda analysvänliga.  

 I Kristdemokraternas uppdaterade försvars- och säkerhetspolitisk utgåva 1997, 

framgår Kristdemokraternas utgångspunkt med respekten för alla människors lika värde, 

demokrati och mänskliga rättigheter som ideologiska mål i upprätthållandet av internationell 

fred, stabilitet och säkerhet. Explicita utgångspunkter samt förståelse för partiets försvars- och 

säkerhetspolitiska avsikter var sålunda tydliga. Därför bör Näslunds 77och Carnerös78 

utlåtande om svenskt samarbete med Nato 1997 ansetts byggt på en förenlig grund utifrån 

partiets ideologiska mål. Däremot förblev medlemskapet disparat. Vid valet 1998 tyder därför 

beslutssituationen på att Natomedlemskapet ansetts oförenligt med partiets ideologiska mål 

och blivit ostrategiskt gynnsamt att ha talat om. Om aktören uppfattat att Natomedlemskapet i 

relation till samhällssituationen varit oförenlig med partiets ideologiska mål, skulle en 

offentlig ändrad partiåsikt trots aktörens gillande av samarbetena, riskerat skadat partiets 

sammanhållning inom den interna arenan och i sin tur uppvisa en skadad 

partisammanhållning gentemot väljarna. De båda målen för den interna- och väljararenan 

anses alltså hejdats, som i sin tur skulle försvårat parlamentariskt gehör och partiprogram 

realisering. Därför antas aktören utifrån sitt beslut om att inte talat om Nato eller 

Natomedlemskapet i valet 1998, återigen utgått från en strategisk bedömning.  

  

 

																																																								
76 Motion 2002/03:U280, Säkerhetspolitiken, (Stockholm:2002) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/sakerhetspolitiken_GQ02U280/html#_Toc23132462 hämtad:2018-05-07 
77 Motion 1997/98:U9, med anledning av skr. 1997/98:29 Euro-atlantiska partnerskapsrådet och det fördjupade 
Partnerskap för fred-samarbete, (Stockholm: 1997) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/med-anledning-av-skr-19979829-euro-atlantiska_GL02U9 hämtad: 2018-05-07 
78 Motion 1997/98:Fö220, Säkerhets- och försvarspolitiken, (Stockholm:1997) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sakerhets--och-forsvarspolitiken_GL02Fö220 
hämtad: 2018-05-07 
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Däremot tycks partiet gradvis under 1999 – 2001 utvecklat en mer förenlig ideologiskbild av 

ett svenskt Natomedlemskap. Riksdagsledamöterna Carnerö79 och Svensson80 ansåg att 

Sverige utifrån säkerhetspolitiska framsteg i Östeuropa, förutsättningslöst borde prövat 

landets relation till Nato och insett neutralitetspolitikens ofullkomlighet i ett modernt Europa. 

Med hänsyn till negligerandet av respekten för alla människors lika värde, demokrati och 

mänskliga rättigheter i terrorattacken i New York 2001, hade Kristdemokraternas ideologiska 

mål förstärkts och en vilja att bistå i ett internationellt säkerhetssamarbete vuxit. Sålunda hade 

ytligare samhällsförändringar inträffat och som uppdagat till en förändrad partiåsikt om Nato. 

Därför tycks allt fler partirepresentanter ansett att Natomedlemskapet förlikat sig med partiets 

ideologiska mål, vilket kan förklara varför ståndpunkten kring Nato och medlemskapet 

återfinns i partiets principprogram 200181. Ytligare ”bevis” för denna utveckling skulle kunna 

ansetts vara ideologisk positiv, var Jacobssons och Carnerös argument i motion 

2001/02:U24882 och 2001/02:Fö25583 till varför Kristdemokraterna 2001 ansåg att Sverige 

borde ansöka om medlemskap i Nato.  

 Trots uppdagandet av en allt mer positiv inställning bland riksdagsledamöter för 

ett svenskt Natomedlemskap, har utvecklingen däremot inträffat under en kort period. Det är 

inte troligt att alla inom partiorganisationen skulle stöttat förslaget om att förespråka ett 

medlemskap så nära inpå ett valår. Ur ett strategiskt perspektiv skulle det varit strategiskt 

osmart på alla tre arenor. Därför tros Kristdemokraternas medverkan till säkerhetspolitiska 

doktrin, i synnerlighet vad gäller fasthållandet av Sveriges alliansfrihet, avsetts ha stärkt 

partisammanhållningen, ingett tillit för väljarna och stärkt partiets parlamentariska gehör. 

Däremot kan en mer ”öppen” dialog om Natomedlemskap bland Kristdemokraterna på 

parlamentarisk nivå avsett att möjliggöra förändring av partiåsikten inför framtiden. Aktören 

eftersträvade trots allt att partiet förblev en aktualiserad samling av politiska idéer och bör 

därför antas inte ha varit främmande för att ompröva sina egna politiska föreställningar. Det 

																																																								
79 Motion 1998/99:fö204, Säkerhets- och försvarspolitiken, (Stockholm:1998) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sakerhets--och-forsvarspolitiken_GM02Fö204 
hämtad: 2018-05-07 
80 Motion 2000/01:U512, Europapolitiken, (Stockholm: 2000)  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/europapolitiken_GO02U512 hämtad: 2018-05-07 
81 ”Swedish National Data Service, ” Principprogram 2001.(Stockholm: 2001) 
https://snd.gu.se/en/vivill/party/kd/program/2001 hämtad:2018-05-07	
82	Motion 2001/02:U248, Utredning om ett eventuellt svenskt Natomedlemskap, (Stockholm:2001) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utredning-om-ett-eventuellt-svenskt-
natomedlemskap_GP02U248 hämtad:2018-05-07	
83	Motion 2001/02:Fö255, Det militära försvaret, (Stockholm: 2001) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/det-militara-forsvaret_GP02Fö255#_Toc526843638 hämtad: 2018-05-07 
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förutsätter dock att samhällsförhållandena vid tidpunkten för beslutssituationen varit 

strategiskt gynnsamma. Sålunda förblev en strategisk bedömning som utgångspunkt för 

samtal gällande Natomedlemskapet under perioden 1999- 2003.  

 

5.3 2004 – 2009 
Vid ett extrainsatt riksting i april 2004 avgick Alf Svensson (kd) efter 31 år som 

Kristdemokraternas partiledare och efterträddes av Göran Hägglund (kd)84. Senare samma år, 

den 30 augusti 2004 medverkade Kristdemokraterna till bildandet av Allians för Sverige. Efter 

mer än 10 år av en socialdemokratisk regering avsåg Moderaterna, Folkpartiet, 

Kristdemokraterna och Centerpartiet konkurrera mot Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet i riksdagsvalet 200685.  

 Den 5 oktober 2004 sammanfattade Holger Gustafsson (kd) kortfattat 

Kristdemokraternas säkerhetspolitik i motion 2004/05:U314 och sade att ett öppet och nära 

samarbete med Nato kvarstår som en naturlig del av svensk säkerhetspolitik för 

Kristdemokraterna86. Sålunda förblev ett svenskt Natomedlemskap oaktuellt för partiet trots 

Allians för Sverige. Året efter följde Gustafssons längre version i motion 2005/06:U384 

Säkerhetspolitiken som betonade Kristdemokraternas och Allians för Sveriges vilja om att 

upprätthålla en transatlantisk länk i värnandet om relationen till Nato. Däremot på olika vis. 

Moderaterna och Folkpartiet var för ett svenskt Natomedlemskap medan Kristdemokraterna 

och Centerpartiet ville bibehålla partnerskapen87. Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid 

Göteborgs universitet skriver i Svensk Nato-debatt på sparlåga (2005) om Alliansens 

problematik med att vilja förmedla en tydlig enad borglig säkerhetspolitik inför riksdagsvalet 

2006. Trots att Moderaterna och Folkpartiet förespråkade ett framtida svenskt 

Natomedlemskap, ville ingetdera av partierna driva frågan inför väljarna. 2004 utgjorde över 

47 % svenska folkets ställningstagande emot ett framtida svenskt Natomedlemskap. Eftersom 

motståndet vid folkomröstningen avseende svenskt medlemskap i Ekonomiska och monetära 

unionen (EMU) 1999 var något större88, likställdes Nato-motståndet nästtill lika omöjlig att 

																																																								
84 ”Historia”, Kristdemokraterna.se https://kristdemokraterna.se/om-oss/historia/ hämtad: 2018-05-09 
85 ”Historik-Alliansen”, Alliansen.se http://www.alliansen.se/om-alliansen/historik/ hämtad:2018-05-09 
86 Motion 2004/05:U314, Säkerhetspolitiken, (Stockholm: 2004) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/sakerhetspolitiken_GS02U314/html hämtad: 2018-05-09 
87 Motion	2005/06:U384, Säkerhetspolitiken, (Stockholm: 2005)	https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/sakerhetspolitiken_GT02U384/html	hämtad:2018-05-09	
88 ”Självömkande EMU-motstånd,” Sydsvenskan, https://www.sydsvenskan.se/2003-05-04/sjalvomkande-emu-
motstand hämtad:2018-05-09 
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omvända. Om partierna ändå skulle ha förespråkat ett Natomedlemskap, riskerade 

socialdemokraterna kunna uppvisa en politiskspricka inom Alliansen och vinna väljarstöd hos 

osäkra mittenväljare89. Därför framgick inte Allians för Sveriges gemensamma eller åtskilda 

partiståndpunkter avseende Natomedlemskapet i valmanifest från 200690 eller i 

Kristdemokraternas egna valmanifest GARANTI-BEVIS till Dig som väljare inför valet 

200691. Trots avsaknaden för Allians för Sveriges och Kristdemokraternas 

Natomedlemskapsåsikter segrade Alliansen vid valet 2006.  

  Inom riksdagen talade Kristdemokraterna vid Natoutlåtanden om 

bristen för skyddandet av kristna minoriteter och mänskliga rättigheter i Turkiet och Irak 

under perioden 2006-2007. Partiet ifrågasatte hur väl Nato egentligen försvarar 

grundläggande fri-, demokrati- och mänskliga rättigheter när förtryck av kristna minoriteter 

pågått i Turkiet trots landets 54 år långa medlemskap i Nato. ”Ett svenskt Natomedlemskap 

anses därför som oattraktivt för Kristdemokraterna i nuläget”, sade Enochson den 27 oktober 

2006 92.  

 Den 21 juni 2007 hade Europeiska rådet samlats i Bryssel för att nå en 

uppgörelse om grunderna för Lissabonfördraget. Medlemsländerna hade påbörjat 

utvecklingen av en gemensam försvarspolitik och fastställt att medlemsstater bistod varandra i 

händelse av terrorattack, katastrof eller väpnad konflikt. Däremot förblev den senare punkten 

en viss undantagsståndpunkt för den svenska solidaritetsförklaringen. Sverige var och är idag 

skyldig att bistå en eller fler medlemsstater stöd vid väpnad konflikt utan att frångå 

alliansfriheten. Den 20 november 2008 beslutade därför riksdagen att godkänna EU:s 

Lissabonfördrag93.  

 Vid utformandet av försvarets inriktning 2008/2009 fastställde försvarsutskottet 

och regeringen att ett enskilt väpnat angrepp mot Sverige inte var troligt. Hot mot freden och 

Sveriges säkerhet avvärjdes på bästa sätt genom gemenskap och samverkan med andra länder. 
																																																								
89 Ulf Bjereld, ”Svensk Nato-debatt på sparlåga,” i Lyckan kommer, lyckan går, SOM (36), 423.  (SOM-
institutet, Göteborgs universitet, 2005) , 203-206. https://som.gu.se/digitalAssets/1294/1294252_203-206.pdf	
hämtad: 2018-05-09	
90 ”Fler i arbete-mer att dela på,” Valmanifest 2006, Aftonbladet,  
http://wwwc.aftonbladet.se/val2006/0608/23/alliansmanifest.pdf hämtad: 2018-05-09 
91 ”Swedish National Data Service, ” GARANTI-BEVIS till Dig som väljare inför valet 2006, (Stockholm: 2006) 
https://snd.gu.se/en/vivill/party/kd/manifesto/2006 hämtad: 2018-05-09 
92 Motion 2006/07:U263, De kristna minoriteternas situation i Irak och Turkiet, (Stockholm:2006) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/de-kristna-minoriteternas-situation-i-irak-
och_GU02U263 hämtad:2018-05-09 
93 Beslut, Utrikesutskottets betänkande 2008/09:UU8 Ja till Lissabonfördraget (UU8), (Stockholm: 2008) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/lissabonfordraget_GW01UU8 hämtad:2018-05-
09 
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Fastän att Sverige självt definierade innebörden av den militära alliansfriheten, var 

regeringens uppfattning att Sverige fortsättningsvis skulle förbli militärt alliansfritt. Denna 

uppfattning delade Kristdemokraterna vid tidpunkten för ärendet94.   

 Den 16 juni 2009 diskuterades Vissa säkerhetspolitiska frågor i 

Utrikesutskottets betänkande 2008/09:UU11. Nato tillkännagavs för att vara en fortsatt central 

aktör för europeiska säkerhet och stabilitet och ansedd för att vara den mest lämpade 

organisationen för att leda och genomföra krävande militära krisinsatser i Europa. Samtidigt 

förordade utskottet EU:s och Natos strategiska partnerskap i utvecklandet av den europeiska 

säkerhets- och försvarspolitiken. Därför ansåg utskottet att Sverige borde ha verkat för att de 

transatlantiska relationerna förstärktes. Uppfattningen om att Sverige skulle förbli militärt 

alliansfri kvarstod dock95.  

I motion 2009/10:U329  den 23 september 2009, överräckte Annelie Enochson 

(kd) tillsammans med partirepresentanter från Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet 

förslag till riksdagsbeslut avseende medlemskap i Nato. Argumenten förordade att betrakta 

den försvars-och säkerhetspolitiska utvecklingen som att vara ett naturligt steg för Sverige att 

inträda i organisationen. Enochson (kd) med flera, poängterade att Nato gått ifrån att försvara 

halva Europa till att söka förena kontinenten inom försvars-och säkerhetspolitiska 

samarbetsområden. Motiveringarna belyste till sist försvarsberedningens fastlåtande om att 

Sverige inte skulle förhålla sig passivt om ett grannland utsätts för militärt hot. Enochson (kd) 

med flera avslutade motionen genom att säga följande:  

 

”Sverige bör inte stå vid sidan om utan söka fullt inflytande som 

medlem. Om vi förväntar oss att våra kvinnor och män i uniform 

skall kunna samarbeta fullt ut med Nato i krigstid bör rimligtvis 

svenska politiker kunna göra det i fredstid96.” 

 

 

																																																								
94 Beslut, Försvarsutskottets betänkande 2008/09:FöU10, Försvarets inriktning, (Stockholm:2009) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/forsvarets-inriktning_GW01FöU10 
hämtad:2018-05-09 
95 Beslut, Utrikesutskottets betänkande 2008/09:UU11, svensk säkerhetspolitik (UU11), (Stockholm: 2009) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/vissa-sakerhetspolitiska-fragor-
_GW01UU11/html hämtad:2018-05-09 
96 Motion 2009/10:U329, Medlemskap i Nato, (Stockholm: 2009) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/medlemskap-i-nato_GX02U329 hämtad:2018-05-09 
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Det är utifrån nya samhällsförändringar i form av partiledarbyte, alliansbildande, valår och 

framskrida försvars-och säkerhetspolitiska framsteg, som utgjorde nya strukturella 

förutsättningar för Kristdemokraternas försvars-och säkerhetspolitik 2004-2009. Tydliga 

samhällsförändringar har inträffat och givet försvars-och säkerhetspolitiken nya 

ingångsvärden. Hinnfors ”första filter” bör sålunda anses ha existerat.  

 Med hänsyn till Alf Svenssons (kd) avgång som partiledare 2004 och Göran 

Hägglunds (kd) tillträde hade den interna dynamiken inom partiet förändrats. Gunnar Sjöblom 

talade kort om hur partiledarbyte riskerar rubba partiets idéer och motivation att driva partiets 

politik framåt när denne ersätts. Partiorganisationen liksom partiledningen, bygger i grund 

och botten på personliga intentioner och viljor som utformar och driver partiet framåt. 

Förhoppningsvis tillförs därför en inte allt för olik personlig intention och drivkraft med den 

nya partiledaren till partiledningen, som kan fortsätta att föra fram partiorganisationens idéer. 

Detta tycks dock inte drabbat partiet. Några direkta utlåtande från Hägglund förekommer inte 

inom riksdagen i samma utsträckning som hos Svensson och partiets utlåtande om 

avståndståndstagande till Natomedlemskapet kvarstod fastän att partiet numera ingått i Allians 

för Sverige.  

 Vad Gustafsson anförde i motion 2004/05:U31497 samt i motion 

2005/06:U38498 är en intressant i sammankoppling till Bjerelds utlåtande i Svensk Nato-

debatt på sparlåga (2005)99. För att utgå från Hinnfors ”andra filter” tycks Kristdemokraterna 

fortsatt ansett att ett svenskt Natomedlemskap var oförenligt med partiets ideologiska mål. 

Därför valde de att inte förändra partiåsikten trots samarbetet inom den borgliga Alliansen. 

Sålunda har partiet utifrån en ideologisk bedömning utgått från en ideologisk beslutssituation. 

Detta antas även de tre övriga allianspartierna gjort eftersom de av ”naturliga politiska 

orsaker” driver politiska frågor utifrån olika ideologiska samhällsåskådningar. Därför var det 

intressant att finna att Alliansen inte alls talat om Nato i valkampanjen100 inför valet 2006 och 

istället utgått från en primär strategisk bedömning. Men, utifrån Bjerelds redogörelser över 

samhällsförhållandena vid tidpunkten för valåret, bör inte beslutssituationen ansetts som 

																																																								
97 Motion 2004/05:U314, Säkerhetspolitiken, (Stockholm: 2004) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/sakerhetspolitiken_GS02U314/html hämtad: 2018-05-09	
98 Motion 2005/06:U384, Säkerhetspolitiken, (Stockholm: 2005) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/sakerhetspolitiken_GT02U384/html hämtad:2018-05-09 
99 Bjereld, ”Svensk Nato-debatt på sparlåga,” i Lyckan kommer, lyckan går, SOM, 203-206. 
https://som.gu.se/digitalAssets/1294/1294252_203-206.pdf hämtad: 2018-05-09 
100 ”Swedish National Data Service, ” GARANTI-BEVIS till Dig som väljare inför valet 2006, (Stockholm: 2006) 
https://snd.gu.se/en/vivill/party/kd/manifesto/2006 hämtad: 2018-05-09 

 
30 



	 	

oväntad. Partierna hade en uttalad vilja om att konkurrera mot en socialdemokratisk regering 

och hade gemensamt enats om att samla politiska röster. Sålunda låg redan en strategisk vilja 

till grund hos samtliga fyra partier, som innebar att aktörerna troligtvis varit beredda på att 

överge interna partiståndpunkter för att ha kunnat uppvisa en enad front inför väljarna. För att 

minimera risken för att en förändrad eller övergiven partiståndpunkt skulle skadat partiets och 

Alliansens inflytande på de tre arenorna, beror precis som Sjöblom påpekat, på huruvida 

partiståndpunkten utgjorde en av partiets eller Alliansens huvudfrågor. Inför valet 2006, 

tillhörde inte frågan om ett svenskt Natomedlemskap Kristdemokraternas eller Allians för 

Sveriges huvudfrågor. Sålunda bör Kristdemokraternas partiledarbyte ansetts ha skett utan 

större skada och Gustafssons uttalanden uppvisat en enad kristdemokratisk försvars- och 

säkerhetspolitik baserad på en ideologisk beslutssituation. Alliansbildandet och dess avsaknad 

om Nato och Natomedlemskap i valmanifest 2006 tyder däremot på strategiska 

beslutssituationer.  

 En av Kristdemokraternas ideologiska beslutssituationer exemplifierades bäst 

vid tidpunkten för Enochsons (kd) uttalande i motion 2006/07:U263101 om partiets tydliga 

avståndstagande för ett Natomedlemskap. Med hänsyn till att partiet ansåg att Nato brast i 

försvarandet av mänskliga rättigheter, frihet och demokrati, tre utgörande ideologiska mål för 

partiet samt beskyddandet av kristna minoriteter, var beslutet om att förändra 

Kristdemokraternas partiåsikt oförenlig med partiets ideologiska principer. Sålunda skulle 

partiet mest troligt inte ha avvikit från Enochsons (kd) ståndpunkt fastän om det hade varit 

strategiskt gynnsamt för partiet. Låt säga att om svenska folket ville att Sverige skulle ansökt 

om medlemskap i Nato, skulle en intern konflikt inom partiet riskerat uppstått om aktören 

bestämt sig för att gå emot partiets ideologiska mål och anta Enochsons förslag. Även om 

maximerandet av röstenheter inom väljararenan skulle kunna ha lyckats och därefter 

maximerat parlamentariskt gehör, skulle sammanhållning inom den interna arenan brustit och 

realiseringen av partiets partiprogram skulle inte förverkligats. En förändrad eller oförändrad 

partiståndpunkt kan alltid riskera skada partiet inom mer än ett politikområde.  

  

 

																																																								
101 Motion 2006/07:U263, De kristna minoriteternas situation i Irak och Turkiet, (Stockholm:2006) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/de-kristna-minoriteternas-situation-i-irak-
och_GU02U263 hämtad:2018-05-09 
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Utvecklingen i EU102 2007-2008 samt försvarsinriktningen 2008/2009103 skulle utifrån 

hänseende till händelserna i Turkiet och Irak 2007, förklara utifrån ett ideologiskt perspektiv 

varför partiet ställt sig bakom besluten att ännu inte söka medlemskap i Nato. Däremot skulle 

även ett strategiskt grundat beslut också kunna besvara ställningstagandena. Partiet utgjorde 

dåmera regeringen och sökte med Allians för Sverige ha uppvisat en enad politisk front. Det 

skulle kunna förklara varför Kristdemokraterna under perioden 2008 och delvis 2009 inte 

valde att uttala direkta åsikter om Natomedlemskapet. Utifrån en strategisk beslutssituation, 

tros partiet liksom Alliansen identifierandet riskerna med att ha påvisat meningsskiljaktigheter 

mellan partierna och sålunda förlora maximerandet av parlamentariskt gehör.  

 Överlämnandet av motion 2009/10:U329104 den 23 september 2009 av 

representanter från samtliga allianspartier fann jag oväntad. Även om riksdagsledamöternas 

argument var trovärdiga, är det svårt att avgöra om beslutet att uttala sig om Nato utgått från 

flertalet ideologiska eller strategiska bedömningar. Ideologiskt hade det varit motsägelsefullt 

av Enochson (kd) att förändrat sin partiåsikt eftersom hon tidigare ansett ett medlemskap i 

Nato som stridande mot partiets ideologiska värderingar. Strategiskt ser jag inte hur Enochson 

(kd) ansåg att motionen skulle kunna bidragit till någon form av stöd på samtliga arenor för 

partiet eller för Alliansen eftersom förslaget inte stöttades av en intern-, folklig- eller 

parlamentariskmajoritet. Fastän att Moderaterna och Folkpartiet förespråkade ett svenskt 

Natomedlemskap, stöttades inte förslag av regeringen. Således förblir Enochsons (kd) motion 

en odefinierad beslutssituation.  

 

5.4 2010 – 2015 

 
”Med en klar och tydlig utrikespolitik har Sveriges röst fått ny kraft. Vi vill 

fortsätta att stärka samarbetet och samhörigheten med våra nordiska och 

baltiska grannar. Till- sammans är vi den nionde starkaste ekonomin i världen. 

Vi står inför gemensamma utmaningar när det gäller såväl miljö̈ som säkerhet.”  

																																																								
102 Beslut, Utrikesutskottets betänkande 2008/09:UU8 Ja till Lissabonfördraget (UU8), (Stockholm: 2008) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/lissabonfordraget_GW01UU8 hämtad:2018-05-
09 
103 Beslut, Försvarsutskottets betänkande 2008/09:FöU10, Försvarets inriktning, (Stockholm:2009) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/forsvarets-inriktning_GW01FöU10 
hämtad:2018-05-09 
104 Motion 2009/10:U329, Medlemskap i Nato, (Stockholm: 2009) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/medlemskap-i-nato_GX02U329 hämtad:2018-05-09 
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Ovanstående citat är hämtat från Alliansens valmanifest Jobbamanifestet för riksdagsvalet 

2010. Gemensamt ville Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och 

Kristdemokraterna stärka svensk utrikes-och säkerhetspolitik genom att Sverige aktivt 

arbetade för fred och frihet i världen105. Inget framgick av Alliansens, likväl som i 

Kristdemokraternas partiprogram 13 steg och 89 vallöften för ett mänskligare Sverige106, om 

Nato eller medlemskapet. Efter riksdagsvalet 2010 stod Alliansen återigen som segrare. 

Samma höst överlämnade Annelie Enochson (kd), Oskar Öholm (m) och Eva Flyborg (fp) 

Natomotionen 2010/11:U287. I motionen framgår liknanden argument som i Enochsons (kd) 

motion 2009/10:U329107 till varför Sverige borde ansöka om medlemskap i Nato. Den 

svenska säkerhetspolitiken motsvarar inte längre det Europa som finns idag, vilket bevisas av 

att forna öststatsländer och 21 av EU:s medlemmar också är medlemmar i Nato, hävdade 

samtliga riksdagsledamöter. Trots argumenten avslogs senare motionen108.    

 2011 beslutade Kristdemokraternas riksting i överensstämmelse med 

partistyrelsens bifall, på motion av Henrik Lindberg, att innehållet i partiets försvarspolitik 

skulle revideras. Eftersom Kristdemokraterna stod bakom försvarsbeslutet 2008/2009 och 

givit Försvarsmakten en tydligare inriktning för den moderna militära verksamhetens 

sysselsättning, ansåg Lindberg att Kristdemokraterna borde omarbeta sin egen politik. 

Partistyrelsen antog Lindebergs argument vars resultat presenterades i Kristdemokraternas 

rapport; Försvars- och säkerhetspolitik: ett allmänintresse till partistyrelsen 2013109.  

 2012 förekom en motion till riksdagen från Kristdemokraternas sida genom 

Irene Oskarsson (kd). Motionen 2012/13:U267 talade om Sveriges bristande för att ha utfört 

en korrekt avvägning av de moderna säkerhetspolitiska utmaningar Sverige kan stå inför, 

eftersom mångfasetterade, globala och gränsöverskridande bedömningar inte ansetts ha 

omfattats, enligt Oskarsson. Oskarsson påpekade dessutom att regeringen måste inse den 

påtagligt ökade upprustningen som pågick omkring Östersjön i såväl intensitet som i omfång 

																																																								
105 ”Jobbamanifestet ,”Valmanifest 2010-2014, Alliansen.se  http://www.alliansen.se/wp-
content/uploads/2014/03/Alliansens-jobbmanifest-2010.pdf hämtad:2018-05-11 
106 ”Swedish National Data Service, ” 13 steg och 89 vallöften för ett mänskligare Sverige, (Stockholm: 2010) 
https://snd.gu.se/en/vivill/party/kd/manifesto/2010 hämtad:2018-05-11 
107 Motion 2009/10:U329, Medlemskap i Nato, (Stockholm: 2009) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/medlemskap-i-nato_GX02U329 hämtad:2018-05-09 
108 Motion 2010/11:U287, Nato, (Stockholm: 2010)  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/nato_GY02U287 hämtad: 2018-05-11 
109	Carlsson, Wallén, Klomp, Lindberg, Neretnieks, Nilsson & Oscarsson, Rapport Försvars- och 
säkerhetspolitik: ett allmänintresse, 4.  
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som oroväckande. ”Eftersom Sverige liksom andra östersjöstater är beroende av Rysslands 

energiexport, bör Sverige hindra att framtida konflikter i området uppstår”, sade Irene 

Oskarsson den 4 oktober 2012110.  

Två år efter Linbergs motion avseende revidering av partiets försvars-och 

säkerhetspolitik, överlämnade Kristdemokraternas försvarspolitiske talesman Mikael 

Oscarsson Kristdemokraternas rapport: Försvars-och säkerhetspolitik: ett allmänintresse till 

partistyrelsen den 1 juni 2013111. I redogörelse för Kristdemokraternas uppfattning om den 

säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde identifierande Karlis Neretnieks, 

huvudförfattare av rapporten, utvecklingen i Baltikum och i Ryssland som av särskilt intresse 

för Sverige112. Sedan de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen år 2004 blev 

medlemmar av Nato och EU har ländernas militära säkerhet påtagligt ökat. Ländernas 

prioriterande av enskilda försvarsförmågor hade ersatts av att omfattas av Nato-artikel 

nummer fem avseende kollektivt försvar, vilket intensifierat Natos övningsverksamhet 

inriktad på att tillföra förstärkningar till Baltikum. I händelse av att en kris eller konflikt 

skulle uppstå i Baltikum, är Nato av geografin begränsad att bistå med militära medel. Detta 

kommer med största sannolikhet att påverka Sverige, ansåg Neretnieks113. Utvecklingen i 

Ryssland uppvisar en alltmer auktoritär stat vars utrymme för yttrandefrihet, demokratiska 

processer och rättsväsendets oberoende krymper. Sedan anläggningen av gasledningen Nord 

Stream har den ryska militära aktiviteten i Östersjön dessutom ökat. Samtidigt har de ryska 

motsättningarna till Natos utvidgning att omfatta tidigare sovjetrepubliker tilltagit. 

Sammantaget har samarbetet mellan Nato och Ryssland i Nato-Rysslandrådet avstannat och 

frånträdelsen av CFE-avtalet avseende begräsning av konventionella stridskrafter i Europa har 

försvårat samarbetet med EU. Arbetsgruppen under ledningen av Mikael Oscarsson såg därför 

det som angeläget att konsekvenserna av ett svenskt Nato-medlemskap utreddes snarast114.      

  Till följd av att Kristdemokraterna antagit rapportens nya försvars- och 

säkerhetspolitiska inriktning, överlämnade Roland Utbult (kd) och Yvonne Andersson (kd) 

motion 2013/14:U292 En parlamentarisk utredning om Nato till riksdagen den 4 oktober 

																																																								
110 Motion 2012/13:U267, Säkerhetspolitiska utmaningar, (Stockholm: 2012) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sakerhetspolitiska-utmaningar_H002U267 
hämtad:2018-05-11 
111	Carlsson, Wallén, Klomp, Lindberg, Neretnieks, Nilsson & Oscarsson, Rapport Försvars- och 
säkerhetspolitik: ett allmänintresse 	
112	Ibid, 5. 	
113	Ibid, 24.	
114	Ibid, 23-24. 
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2013. Utifrån ovanstående rapports säkerhetspolitiska utvecklingar, ville Kristdemokraterna 

se en förutsättningslös parlamentarisk utredning om ett svenskt medlemskap i Nato115. Med 

anledning av annekteringen av den ukrainska halvön Krim 2014, yrkade Kristdemokraterna 

återigen på behovet av att en utredning av ett svenskt Natomedlemskap borde genomföras. 

Inskränkandet av yttrandefrihet, negligerandet för respekten av mänskliga rättigheter och brott 

mot den befintliga europeiska säkerhetsordern var några av de argument Göran Hägglund (kd) 

med flera tillkännagav i motion 2014/15:1907 Säkerhet i en osäker tid116. Inför riksdagsvalet 

2014 återfinns för första gången Kristdemokraternas försvars- och säkerhetspolitiska 

inriktning vad avser ett svenskt Natomedlemskap i valmanifestet Frihet och gemenskap117.  

 Trots att regeringen 2014 undertecknade ett samförståndsavtal med Nato om att 

Sverige skulle kunna ge och ta emot stöd från Nato genom värdlandsstödet118, samt erhållit 

Sveriges ”skräddarsydda” fördjupade partnerskapssamarbete (Enhanced Opportunities 

Partners – EOP) med Nato119, förlorade Alliansen riksdagsvalet.  

  I januari 2015 meddelande Göran Hägglund sin avgång som 

Kristdemokraternas partiledare och partiets nuvarande partiledare Ebba Busch Thor valdes i 

april 2015 till Kristdemokraternas nya företrädare120. Vid partiets riksting i oktober 2015 

kungjorde Kristdemokraterna sin sedermera ändrade partiåsikt avseende ett svenskt 

Natomedlemskap. Efter en intensiv debatt, var numera Kristdemokraterna enade om att partiet 

vill arbeta för ett framtida svenskt Natomedlemskap och slå ett kraftslag för att respekten för 

mänskliga rättigheter, frihet och demokrati skulle återfinnas i en alleuropeisk försvars- och 

säkerhetspolitik121122. Kristdemokraternas försvarspolitiske talesperson Mikael Oscarsson 

tillkännagav detta i samband vid en interpellation inom riksdagen avseende Tydlighet om 

Sveriges samarbete med Nato. Utvecklingen i Sveriges närområde tillsammans med många 

																																																								
115 Motion 2013/14:U292, En parlamentarisk utredning om Nato, (Stockholm: 2013) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-parlamentarisk-utredning-om-
nato_H102U292 hämtad: 2018-05-11 
116 Motion 2014/15:1907, Säkerhet i en osäker tid, (Stockholm: 2014) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/sakerhet-i-en-osaker-tid_H2021907 hämtad: 2018-05-11  
117 ”Frihet och gemenskap,” Kristdemokraternas valmanifest 2014, (Stockholm:2014) 
118 Försvarsutskottets betänkande 2015716:UFöU4, Samförståndsavtal om värdlandsstöd, (Stockholm: 2014) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/samforstandsavtal-om-
vardlandsstod_H301UFöU4/html#_Toc451503226 hämtad: 2018-05-11 
119 ”Relations with Sweden”, Nato.int https://www.nato.int/cps/ic/natohq/topics_52535.htm# hämtad:2018-05-11 
120 ”Historia”, Kristdemokraterna.se https://kristdemokraterna.se/om-oss/historia/ hämtad:2018-05-11 
121 ”KD-ledning vill se Natomedlemskap,” Aftonbladet.se  
https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article21342629.ab hämtad:2018-05-11 
122 ”Efter 50 år – KD får fortsätta att kämpa,” Expressen.se  https://www.expressen.se/nyheter/inloggad/efter-50-
ar--kd-far-fortsatta-att-kampa/ hämtad: 2018-05-11  
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andra skäl, angav Oscarsson som argument när han talade för partiet och sade att det är dags 

för Sverige att bli medlem i Nato123. 

  Under perioden 2010-2015 har samhällsförhållandena för Kristdemokraternas 

försvars- och säkerhetspolitik präglats av många och framstående nya strukturella 

förutsättningar. Valår, interna utlåtanden från kristdemokratiska riksdagsledamöter, försvars- 

och säkerhetspolitiska utvecklingar i Europa, reviderande av partiåsikt, fördjupade 

partnerskapssamarbeten och partiledarbyte var några av de samhällsförändringar som inträffat 

under den studerade tidsperioden.  

 Med hänsyn till den återstående politiskasprickan inom Alliansen avseende det 

svenska Natomedlemskapet, antas partiets beslutssituation vid tidpunkten för valet 2010 att 

inte talat om ett medlemskap återigen utgått från en strategisk bedömning. Partiet bör ansetts 

varit ovillig till att störa sammanhållningen inom partiet, minska opinionsstödet från väljarna 

och gå miste om möjligheten till parlamentariskt gehör på den parlamentariska arenan för att 

kunna ha talat om ett Natomedlemskap. Utifrån den sammantagna bedömningen om att partiet 

i de allra flesta fall ansett att Natomedlemskapet varit oförenligt med partiets ideologiska mål, 

tycks partiet och Alliansen ha utgått från en strategisk beslutssituation.  

 Det framgår även efter riksdagsvalet att Kristdemokraterna återigen förespråkat 

medlemskapet när Enochson (kd) talade om Nato124. Inträffat hade även Kristdemokraternas 

partistyrelses beslutat om att revidera partiets försvars- och säkerhetspolitik. Med bakgrund 

till Henrik Linbergs gillande av att den nya inriktningen för Sveriges militära verksamhet 

varit framgångsrik125, tros strategiska skäl till att omvärdera partiets partipolitik ha uppstått. 

Resultaten hade mottagits väl på en parlamentarisk nivå och antyder därför på att en 

förtydligad försvars- och säkerhetspolitisk linje välkomnats. En gemensam tolerans bland 

aktörerna på den parlamentariska arenan tycks sålunda utgjort goda strukturella 

förutsättningarna för att genomföra en lyckad försvars-och säkerhetspolitisk förändring. Ur en 

strategisk aspekt, behövde därför inte aktören rädslas för att förändra partiåsikten och mista 

parlamentariskt gehör, när detta utifrån strukturella förutsättningar tycks legat aktören väl i 

tiden. Eftersom partirepresentanter dessutom vid åtskilda tillfällen, förespråkat ett svenskt 

																																																								
123 Interpellation 2015/16:346, Militärt hot mot Sverige, (Stockholm:2015) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/militart-hot-mot-sverige_H310346 
hämtad: 2018-05-11 
124 Motion 2010/11:U287, Nato, (Stockholm: 2010)  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/nato_GY02U287 hämtad: 2018-05-11 
125	Carlsson, Wallén, Klomp, Lindberg, Neretnieks, Nilsson & Oscarsson, Rapport Försvars- och 
säkerhetspolitik: ett allmänintresse, 4. 
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Natomedlemskap i anslutning till förändrade strukturella förutsättningar, tycks den 

ideologiska föreningen av ståndpunkten bland partimedlemmar allt mer förenat sig med 

partiets ideologiska mål. I sådana fall borde inte aktören oroats över att ha genomfört en 

omfattande prövning av partiets partiståndpunkt baserade på en ideologisk slutbedömning då 

stöd tycks återfinnas inom den interna arenan. Möjligheten för aktören att kunna tillföra en 

välkomnad förändrad partiståndpunkt skulle aktualiserat partiets politiska idéer och tillfört en 

utökning av partiets partiprogram. Kristdemokraterna skulle ansetts varit ett uppdaterat och 

röstvänligt parti för väljarna inom väljarenan. Möjligheterna till att öka partiets politiska stöd i 

form av röstenheter, kan därför ha varit en bakomliggande motiverande faktor.  

Med anledning av att partiet antagit en ny försvars- och säkerhetspolitisk 

riktlinje 2013126 och Rysslands annektering av Krim 2014, tros Kristdemokraternas flertaliga 

motioner om parlamentarisk utredning av ett svenskt Natomedlemskap tagits på en strategiskt 

liksom en ideologisk grund. Bortsett från att de strukturella förutsättningarna som legat 

Kristdemokraterna till grund vid antagandet av en ny försvars- och säkerhetspolitisk 

inriktning, har partiet fasthållit vid tidigare partiåsikter avseende mänskliga rättigheter, frihet 

och demokrati. Den ideologiska bedömningen över huruvida att förespråka utredande om ett 

Natomedlemskap, utifrån samhällsförhållandena vid tidpunkten för annekteringen, bör ansetts 

varit högst förenliga. Rysslands nonchalerande för respekten av partiets fundamentala 

ideologiska idéer skulle tilldelat aktören avgörande strategiska konsekvenser om partiet inte 

hade agerat, eftersom händelsen tros ha förstärkt ogillandet bland partimedlemmarna. Om så 

vore fallet, skulle det förklara varför fler partimedlemmar yrkade på behovet av att snarast 

utreda ett svenskt Natomedlemskap och varför aktören valde att stötta förslagen. Annars 

skulle aktören stört partisammanhållningen om denne motsade sig förslagen i riksdag och 

riskerat vidare förluster inom fler arenor. Sålunda förhöll förslagen sig som en jämspelt 

ideologisk och en strategisk avvägning.  

  När Kristdemokraterna 2015 ändrat sin partiåsikt avseende det svenska 

Natomedlemskapet127128129, bör Rysslands annektering av Krim efter denna analys betraktas 

																																																								
126 Ibid 
127 ”KD-ledning vill se Natomedlemskap,” Aftonbladet.se  
https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article21342629.ab hämtad:2018-05-11 
128 ”Efter 50 år – KD får fortsätta att kämpa,” Expressen.se  https://www.expressen.se/nyheter/inloggad/efter-50-
ar--kd-far-fortsatta-att-kampa/ hämtad: 2018-05-11 
129 Interpellation 2015/16:346, Militärt hot mot Sverige, (Stockholm:2015) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/militart-hot-mot-sverige_H310346 
hämtad: 2018-05-11 
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varit en brytpunkt för partiet. Den ideologiska bedömningen, tycks efter rådande förändrade 

samhällsförhållanden, fört partiets partiåsikt närmare Kristdemokraternas ideologiska mål. 

Den förändrade partiåsikten bör inför framtiden ansetts bringa mer för- än nackdelar med sig 

in på de parlamentariska arenorna, då Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna och 

Liberalerna skulle uppvisa en enad politisk väljarfront. Inom partiet tycks partimedlemmarna 

ge utlopp för en stabil partisammanhållning, vilket bekräftat för partiledningen att målet på 

den interna arenan sålunda var uppnådd.    
 

6. Slutsatser 
Genom en kvalitativ process-spårande fallstudie och utifrån Gunnar Sjöbloms partistrategiska 

teori och Jonas Hinnfors rationella analysmodell, har studien efter genomförd analys 

undersökt vilka försvars- och säkerhetspolitiska argument Kristdemokraterna har uttryckt för 

och emot ett svenskt Natomedlemskap vid strategiska samt ideologiska 

beslutsfattandeprocesser under 1991 – 2015. Med särskilt fokus på att identifiera strategiska 

samt ideologiska beslutsfattandeprocesser, avser jag kunna föreslå tänkbara försvars-och 

säkerhetspolitiska argument som föranlett till Kristdemokraternas ändrade partiåsikt. 

Analysen tyder på att en ”partiledning”; ”en aktör” ständigt väger beslutssituationer efter 

ideologiska liksom strategiska bedömningar. Aktören har tenderat att utgått ifrån en 

inledningsvis dominerade strategisk beslutsposition, till att under de senare åren, anta allt fler 

ideologiska beslutspositioner när partiet uttryckt för- och motargument avseende ett svenskt 

Natomedlemskap.    

 

6.1 Förslag på vidare forskning 
I förslag på vidare forskning skulle det vara intressant att genomföra en jämförande studie 

mellan svenska Kristdemokraternas (KD) och övriga nordiska kristdemokratiska partiers 

framväxt och ställningstagande avseende Natomedlemskapet. Studien skulle kunna undersöka 

utifrån mer djupgående aspekter hur gemensamma kulturella, historiska, ekonomiska och 

politiska egenskaper, påverkat ländernas väg till medlemskap respektive partnerskap.  
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Det är även tänkvärt att jämföra med övriga europeiska kristdemokratiska 

rörelser, för att se hur exempelvis tyska Christlich Demokratische Union Deutschlands 

(CDU) influerat det försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet inom EU och Nato. Sålunda 

kan en mer detaljerad och omfattande ”världsbild” återges över hur svensk försvars- och 

säkerhetspolitik förhåller sig i ett internationellt sammanhang.   
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