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Abstract 
Bachelor thesis in Political Science by Eva Langer, spring term 2015. 

Supervisor: Hans Lödén. 
“The political argument and national security - can history predict the future? 

A comparative study based on historical institutionalism of Swedish and 
Danish parties' argumentations on foreign policy through the years.” 

 

This essay is based on the assumption that party-political argumentation for Swedish 

and Danish foreign policy position hasn’t lined up with the government’s foreign 

policy position over the years. The purpose of this study is to use the theory of 

historical institutionalism to illustrate how political party’s path dependence has an 

impact on the direction in which the governmental debate on foreign policy will adopt 

and thus the governments foreign policy position on the matter of security policy. The 

research questions that are to be answered are; Are the argumentations of political 

parties' stable and predictable political institution? How does each party argue for 

their political view in regard to the foreign policy position during 1965, 1992 (1995) 

and 2014? Does Folkpartiet and Venstre follow the same path dependence? Does 

Vänsterpartiet and Socialistisk Folkeparti follow the same path dependence? 
 

This study follows a method of qualitative text analysis to outline how the Swedish 

parties Folkpartiet and Vänsterpartiet, and he Danish parties Venstre and Socialistisk 

Folkeparti argue for their political view on the foreign policy position during 1965, 

1992 (1995) and 2014? A qualitative comparative analysis by the analytical tools that 

historical institutionalism presents has then been executed to establish whether the 

parties are following a path depenence on an ideological basis, in course with the 

formative moment or deviate from the path dependence. 
 

The results in this essay demonstrates that the parties with a consistent path 

dependence have a greater impact in the direction in which the foreign policy debate 

will adopt, and provides insight into how the debate will progress in the future. 

 

Keywords: Foreign policy, neutrality, military alliance, historical institutionalism, 

qualitative comparative analysis, path dependence, Folkpartiet, Vänsterpartiet, 

Venstre, Socialistisk Folkparti 

 

 



 

 

Sammandrag 
Kandidatuppsats i Statsvetenskap av Eva Langer, VT-15. 

Handledare: Hans Lödén. 
”Det politiska argumentet och den nationella säkerheten– kan historien 

förutse framtiden? En komparativ studie utifrån historisk institutionalism 
över svenska och danska partiers argumentation runt nationell säkerhet 

genom åren.” 
 

Denna studie utgår från att den partipolitiska argumentationen för Sverige och 

Danmarks säkerhetspolitiska positionering inte varit överensstämmande med den 

statliga säkerhetspolitiska positioneringen genom åren. Syftet med denna 

undersökning är att genom ett historisk institutionellt perspektiv belysa hur politiska 

partiers stigberoende har inverkan på i vilken riktning som den statliga 

säkerhetspolitiska debatten kommer att anta och således den statliga 

säkerhetspolitiska positioneringen. Forskningsfrågorna som skall besvaras är; Utgör 

de politiska partiernas argumentationer en stabil och förutsägbar politisk institution? 

Hur argumenterar respektive parti för sin ståndpunkt gällande statens 

säkerhetspolitiska ställning under 1965, 1992 (1995) och 2014? Följer Folkpartiet och 

Venstre samma stigberoende? Följer Vänsterpartiet och Socialistisk Folkeparti samma 

stigberoende? 
 

Studien utgår från en kvalitativ textanalys för att frambringa hur de svenska partierna 

Folkpartiet och Vänsterpartiet samt de danska partierna Venstre och Socialistisk 

Folkeparti argumenterar för sin säkerhetspolitiska positionering under åren 1965, 

1992 (1995 för Venstre) och 2014. Därefter har en kvalitativ jämförande analys 

genom de teoretiska analysverktygen utförts för att påvisa huruvida partiernas följer 

ett stigberoende på ideologisk grund, efter det formativa momentet eller avviker från 

stigberoendet. 
 

Resultatet påvisar att partier med ett konsekvent stigberoende i förhållande till sin 

ideologiska motpart har större slagkraft för i vilken riktning den politiska 

säkerhetsdebatten kommer att anta, och ger en inblick i hur debatten kommer att 

fortskrida i framtiden. 
 

Nyckelord: Säkerhetspolitik, neutralitet, militär allians, historisk institutionalism, 

kvalitativ jämförande analys, stigberoende, Folkpartiet, Vänsterpartiet, Venstre, 

Socialistisk Folkparti. 
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1. Ämnesval och syfte 

Hur stater har valt att definiera sin säkerhetspolitiska positionering har länge varit 

omdebatterat inom såväl forskning som i allmän opinion. Ultimat handlar det om att 

en stat väljer den strategi som den anser bäst kan försäkra statens överlevnad i 

händelse av krig. En stat ingår inte en militär allians om staten ensamt kan försvara 

sig i händelse av krig, men söker sig till en militär allianser om den inte kan försvara 

sig självt.1 

 

Både Sverige och Danmark hade en neutral säkerhetspolitisk positionering under 

andra världskriget. Sverige valde efter kriget slut med konsensus bland 

riksdagspartierna att fortsättningsvis anta en alliansfri utrikespolitik syftande till 

neutralitet i krig.2 Den danska staten försökte efter krigets slut att utarbeta ett nordiskt 

samarbete, vilket misslyckades, och valde därmed med konsensus inom folketinget att 

ansluta sig till försvarsalliansen NATO.3 När stater har antagit en säkerhetspolitisk 

position inkorporeras denna inom den statliga institutionen såväl som inom 

världsordningen, vilket skapar förväntningar på staterna att uppfylla och efterleva sin 

positionering. 

 

Den historisk institutionalismen utgår från att en stat inte är en enda enhet, utan utgörs 

av en samling av politiska institutioner som driver egna idéer och intressen. Således är 

det de politiska partierna som utgör ett lands statsmakt och som driver statsmaktens 

politiska utfall. 4  Tidigare forskning framhåller hur partier som innehar 

regeringsmakten fattat beslut rörande statens säkerhetspolitiska positionering, men har 

givit lite uppmärksamhet till hur en stats säkerhetspolitiska position har utvecklats 

över tid som ett resultat av politiska partiers inverkan på det politiska utfallet. 

 

                                                
1 Reiter, Learning, Realism, and Alliances. The weight of the shadow of the past. 
Morgenthau, Politics among nations, the struggle for power and peace. 
Walt, The origin of Alliances 
2 http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Svensk-sakerhet/Alliansfrihet-och-neutralitet-/ 
3 http://danmarkshistorien.dk/perioder/kold-krig-og-velfaerdsstat-1945-1973/neutralitet-norden-eller-
nato-1945-49/ 
4 Premfors, Sveriges demokratisering: ett historiskt-institutionalistiskt perspektiv, 7f 
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Danmarks relation till NATO har sedan 1949 varit präglad av inhemska partipolitiska 

oenigheter för i vilken utsträckning Danmark skulle anamma alliansens 

säkerhetspolitik som sin egen. Danmark som tidigare varit en neutral stat, uppvisade 

att partipolitiken inom landet var avgörande för i vilken riktning den 

säkerhetspolitiska positioneringen skulle anta. Under 1980-talet påvisade Danmark att 

sakna en statlig förankring för landets utrikes- och säkerhetspolitik, det var istället 

partipolitiken som styrde det danska utfallet. Detta ledde i sin tur till att Danmark 

hotades om exkludering från NATO.5 Efter Kalla krigets slut förändrades den danska 

säkerhetspolitiken drastiskt till att både adoptera NATO:s säkerhetspolitik och att vara 

en aktivt bidragande medlem. Denna förändring skedde genom ett politiskt samarbete 

mellan de ideologiskt skilda liberala och socialistiska partierna. Till följd av den 

politiskt förändrade inställningen för utrikes- och säkerhetspolitiken har Danmark 

idag ett stort inflytande inom NATO.6 

 

Sverige har sedan andra världskrigets slut intagit en säkerhetspolitisk position av 

alliansfrihet, syftande till neutralitet i krig. Denna positionering har över tid kommit 

att revideras då externa händelser i samband med partiernas övertygelser har 

omformulerat partiernas idéer och intressen för det politiska utfallet. Den rådande 

konsensusen bland partierna att värna den svenska neutraliteten tappade värde i 

förmån för mellanstatliga samarbeten. Sverige har sedan 1990-talet involverat sig i 

EU:s Common Security and Defence Policy (CSDP) och Nordic Battlegroup samt 

NATO:s Partnership for Peace (PfP), vilket strider mot den uttalade neutraliteten. Den 

svenska säkerhetspolitiska positioneringen har därav omformulerats till militärt 

alliansfri för att vara kompatibel med involveringen i dessa militära allianser.7  

 

Historisk institutionalism utgår från att politiska institutioners argumentation och 

handlande måste förstås som institutionella idéer, normer och 

verklighetsuppfattningar. Den danska partipolitiska enligheten och den svenska 

revideringen av en neutral säkerhetspolitisk position till en alliansfri måste därav 

                                                
5 Peterson &Lunde Saxi. Shifted Roles: Explaining Danish and Norwegian Alliance Strategy 1949–
2009, 762ff 
6 Peterson &Lunde Saxi. Shifted Roles: Explaining Danish and Norwegian Alliance Strategy 1949–
2009, 774ff 
7 Beyer & Hofmann, Varieties of neutrality: Norm revision and decline, 301ff 
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förstås genom vilken partipolitisk ideologi som dominerade och hade det mest 

konsekventa stigberoendet under den tidsperioden.  

 

Den historiska aspekten inom historisk institutionalism avser att tidigare, historiska, 

argumentationer har betydelse för hur efterföljande, nuvarande och framtida 

argumentationer kommer att formas. För att kunna spåra tidigare och således framtida 

argument måste ett stigberoende spåras i förhållande till det formativa momentet över 

en längre tidsperiod. Det formativa momentet är en avgörande händelse inom ett 

policyområde som startar ett besluts möjliga handlingsplan. När ett 

handlingsalternativ har valts blir det efter tid allt svårare att återgå till det formativa 

momentet och välja en annan handlingsplan. Ett stigberoende utgörs av en given 

argumentation som kan återfinnas i efterkommande argumentation, det vill säga att ett 

kausalt samband kan spåras mellan besluten. Ett stigberoende kan antingen följa det 

formativa momentet, följa den ideologiska övertygelsen eller vara avvikande och inte 

uppvisa något givet stigberoende. I vilken riktning ett stigberoende kommer att anta 

kan påverkas av ideologi, timing och sekvenser. Timing avser tidpunkten för vilken 

en påtaglig händelse inträffar som kan alternera riktningen av ett stigberoende. 

Sekvens avser en sekventiell ordning av händelser som kan alternera riktningen av 

stigberoendet.8  

 

För att förstå hur politiska partier argumenterar och kommer att argumentera i 

framtiden är stigberoende således ett bra verktyg att använda. Följer ett partis 

argumentation ett konsekvent stigberoende anses partiet vara en stabil institution som 

är förutsägbar. Partier som följer ett konsekvent stigberoende tenderar att ha större 

slagkraft inom det politiska utfallet är partier som inte för en konsekvent 

argumentation.9 Således kan man se till hur statliga säkerhetspolitiska positioneringar 

förflyttas i en viss riktning till följd av starka politiska argumentationer. 

 

Under 2014 intog Ryssland Ukraina och uppvisade aggressioner mot staterna runt 

Östersjön. Då både Sverige och Danmark ligger i Östersjöns närområde kom den 

säkerhetspolitiska debatten för ländernas säkerhet och överlevnad att formas kring det 

potentiella hotet från Ryssland. I Sverige synliggjordes en påtaglig politisk splittring 
                                                
8 Pierson. Increasing Returns, Path Dependence, and Study of Politics, 263ff 
9 Premfors et al., Demokrati och byråkrati, 54f 
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beträffande vilka åtgärder som behövde vidtas beträffande den nationella säkerheten, 

där NATO var den mest uppmärksammade argumentationspunkten. Denna splittring 

begränsades inte till den traditionella delningen mellan socialistiskt orienterade partier 

och liberalistiskt orienterade partier, det vill säg mellan den dåvarande 

alliansregeringen och oppositionen, utan splittrade även partierna inom respektive 

block.10 Partierna som skiljde sig mest i den säkerhetspolitiska positioneringen var 

Folkpartiet som främst var för ett NATO medlemskap och Vänsterpartiet som var 

mest mot ett NATO medlemskap.11  

I kontrast till den svenska säkerhetspolitiska debatten gick den danska 

säkerhetspolitiska debatten inte i samma drastiska banor, eftersom Danmark som 

NATO medlem kunde förlita sig på att få militär assistans från sina allierade i 

händelse av en attack.  

 

Då Sverige och Danmark är relativt lika i sin statliga sammansättning och ligger 

geografiskt nära varandra, är de danska politiska argumenten för och emot NATO 

medlemskap intressant i förhållande till den svenska debatten. Genom att undersöka 

de partier som är för NATO och de partier som är mot NATO genom det historisk 

institutionella perspektivet över en längre tid kan således ett stigberoende följas. 

Stigberoendet kan antingen följa det formativa momentet för den säkerhetspolitiska 

positioneringen eller ett avvikande stigberoende redogöra för hur partierna i framtiden 

kommer att argumentera och om ideologi är avgörande för argumentationen. Partierna 

som är för NATO är svenska Folkpartiet och danska Venstre och partierna som är mot 

NATO är svenska Vänsterpartiet och danska Socialistisk Folkeparti. 

 

Genom att redogöra för partiernas stigberoenden kan således deras framtida 

argumentation för den säkerhetspolitiska positioneringen förutspås. Om stigberoendet 

är konsekvent och stabilt, har argumentationen större slagkraft i förhållande till 

inkonsekventa och avvikande stigberoenden presenterade av andra politiska partier, 

vilket därav påverkar det politiska utfallet i en given riktning.  

 

                                                
10 http://www.sydsvenskan.se/sverige/forsvarspolitiken-vidgar-klyftan-mellan-s-och-mp/ 
11 http://www.svt.se/nyheter/val2014/sa-vill-stefan-lofven-styra-sverige, 
http://www.dn.se/nyheter/politik/reinfeldt-svenskt-nato-medlemskap-inte-aktuellt/ 
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Syftet med denna studie är att belysa hur partiers stigberoende har inverkan på i 

vilken riktning som den statliga säkerhetspolitiska debatten antar, och således den 

statliga säkerhetspolitiska positioneringen. 

Tidigare forskning på områdena neutralitet och militära allianser har förbisett 

inverkan politiska partier som inte sitter i regeringsposition har på utvecklingen av en 

statens säkerhetspolitiska positionering. Denna studie avser att bidra till en ökad 

förståelse om historiska vägvals betydelse inom partipolitiken och hur det påverkar 

framtida ställningstaganden för statlig säkerhetspositionering. 

 

1.2 Historisk institutionalism 

Historisk institutionalism fokuserar på historiska faktorer framför andra faktorer för 

att förklara policyer och dess utvecklingsförlopp. Historisk institutionalism ser till att 

identifiera en särskild process eller mekanism för policyutvecklingen, kallat 

stigberoende (path dependecy). 

Stigberoende är en tankemodell som utgår från att ett beslut kan sätta igång historiska 

förlopp där utvecklingen präglas av betydande och tilltagande stabilitet, vilket även 

kan ses som institutionell tröghet. Hur denna utveckling ter sig bestäms till stor del av 

det formativa momentet, det vill säga initialskedet i vilket ett policybeslut fattades. 

Kännetecknande för ett formativt moment är en händelse eller ett problem som 

orsakat osäkerhet och öppenhet för enskilda aktörer att agera. I detta skede uppstår 

flera handlingsalternativ för att bemöta händelsen eller problemet. När ett 

handlingsalternativ har valts kommer alla vidare beslut för samma område att formas 

efter det första handlingsalternativet som fattades i relation till det formativa 

momentet. Teorin ser till att desto fler beslut som fattas inom samma område som det 

formativa momentet utgjorde, desto svårare kommer det att bli att återgå till 

initialskedet och välja ett annat handlingsalternativ. Detta beror på att det formativa 

momentet formar handlingsutvecklingen i en bestämd riktning, där kostnaderna för att 

fortgå i samma riktning är betydligt mindre än att rasera ett institutionellt 

arrangemang och välja ett annat handlingsalternativ. Med kostnader avses inte enbart 

ekonomiska kostnader, utan all form av kostnad så som tid och arbete. Förenklat 

krävs det mer för att bygga upp något nytt än att bygga på något existerande. Inom 

samhällsvetenskaper kan dessa kostnader även avse stöd för ett givet arrangemang. 
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Politiska institutioner och organisationer som får sina intressen tillgodosedda av 

beslutet eller arrangemanget kommer fortsätta stödja det, vilket kommer generera 

självförstärkande krafter (positive feedback eller increasing returns) för 

utvecklingskursen. Har ett beslut starkt stöd så ökar stabiliteten både för beslutet och 

dess utvecklingskurs. Det är denna utveckling som utgör stigberoendet.12 

 

Den historiska aspekten inom historisk institutionalism är att tidigare, historiska, 

beslut har betydelse för hur efterföljande, nuvarande och framtida beslut kommet att 

fattas. Beslut som fattats inom ett givet område vid en given tidpunkt, kommer skapa 

en effekt på samhällets utveckling som kommer att forma framtida preferenser och 

beteenden hos institutionerna samt hur nya beslut inom området kommer att fattas.13 

Det är det initiala valet inom ett policyområde som kommer styra institutionernas 

framtid då det ursprungliga valet alltid kommer att ha en inverkan på förändringar 

inom policyn. 14 

 

Historisk institutionalism utgår från att timing och sekvenser har betydelse för både 

beslutsfattande och stigberoendet. Timing avser en händelse och tidpunkten för 

händelsen och sekvenser avser den sekventiella ordningen av händelser som kan 

påverka utgången av händelseförlopp.  Liknande händelser eller beslut kan leda till 

drastiskt olika resultat beroende på när i tiden de inträffade, så som sekvensen av en 

serie händelser eller beslut kan skilja sig drastiskt åt beroende på i vilken ordning 

händelserna inträffade. Effekterna av en serie händelser kan variera kraftigt beroende 

på dess sekvens. Timing och sekvenser är främst av avgörande betydelse då olika 

stigberoendens händelsekedjor samspelar eller korsar varandra.15 

 

Idéer och ideologiers inflytande i olika historiska processer påverkar också besluts 

och stigberoendets riktning och därav effekterna på samhällsutvecklingen. Inom 

historisk institutionalism utgör politiska institutioner de centrala aktörerna för 

samhällsutvecklingen. Det är av yttersta väsentlighet att dessa institutioner beskrivs 

och förstås som institutionaliserade idéer, normer och kunskaper. Politiska 

                                                
12 Premfors et al. Demokrati och byråkrati, 54f. 
13 Premfors. Sveriges demokratisering: ett historiskt-institutionalistiskt perspektiv, 7f 
14 Goodin & Klingemann, A New Handbook of Political Science, 210f. 
15 Premfors et alt, Demokrati och byråkrati, 54f 
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institutioner i detta avseende måste särskiljas ideologisk då de har olika 

utgångspunkter och intressen som påverkar politiska beslut och stigberoendet. 16 

 

Historisk institutionalism ser politiska institutioner som centrala för samhälleliga 

förändringsprocesser. Staten är enligt detta synsätt, inte en enda enhet, utan är en 

samling av organisationer och institutioner med egna idéer och intressen. Med andra 

ord är det de centrala politiska institutionerna som formar och utgör landets statsmakt. 

Det är inom en differentierad offentlig sektor som institutionella aktörers intressens 

strider för att uppnå egengynnsamma beslut som leder samhällets utveckling. 

Politiska beslut är därav inte enbart styrda av externa påtryckningar, utan även av 

ideologi.17 De effekter som politiska beslut har på samhället är alltid väsentligt, och 

inom historisk institutionalism är det av större intresse att försöka förklara ett besluts 

utgång genom att studera och kartlägga händelsekedjor som lett fram till beslutet.18  

 

I denna studie utgörs de politiska institutionerna av politiska partier. Det är politiska 

partier som inom statsmakterna driver sina idéer och intressen och formar således det 

politiska utfallet.  Denna studie avser att undersöka och analytiskt jämföra partierna 

Folkpartiet, Venstre, Vänsterpartiet och Socialistisk Folkepartis säkerhetspolitiska 

argumentation med utgångspunkt i dess ideologiska tillhörighet. Detta för att 

partiernas ideologiska tillhörighet kommer att forma argumentationen eftersom 

ideologier utgör partiernas kunskap, normer och verklighetsföreställning. Därav 

kommer partierna att jämföras med sin ideologiska motsvarighet för att påvisa om 

partiernas argumentation från det formativa momentet och under åren 1965, 1992 

(1995 för Venstre) och 2014 följer ett stigberoende i förhållande till det formativa 

momentet, den ideologiska övertygelsen eller följer ett annat stigberoende. Valet av 

året 1995 för Venstre istället för 1992 beror på att det inte fanns tillräckligt med 

material för att på ett hållbart sätt kunna styrka partiets argumentation. 

 

Syftet med stigberoendet är att påvisa att tidigare argumentation har en inverkan på 

efterkommande argumentation, det vill säga att det finns en konsekvent 

argumentationskedja, vilket utgör en stabil och förutsägbar politisk institution.  

                                                
16 Ibid., s, 57. 
17 Goodin & Klingemann, A New Handbook of Political Science, 210f 
18 Premfors, Sveriges demokratisering: ett historiskt-institutionalistiskt perspektiv, 7f 
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Den historiska institutionalismen framhåller att historia har betydelse för styrkan av 

stigberoenden samt hur historiskt förankrade argument är svåra att ändra. Denna 

studie avser att studera partiernas argumentation från det formativa momentet, 1945 

för svenska partier och 1949 för danska partier, fram till 2014 i avseende att framhålla 

den historiska aspekten av argumentationen samt hur externa händelser kan påverka 

hur ett argument förändras över tid. Dessa externa händelser är vad historisk 

institutionalism benämner timing och sekvens, där timing avser en händelse och 

tidpunkten för en händelsen och sekvenser avser den sekventiella ordning av 

händelser som kan påverka stigberoendets riktning. I denna studie utgörs sekvenser 

och timing av de tre årtalen 1965, 1992 (1995 för Venstre) och 2014 då dessa årtal 

innefattade signifikanta omvärldshändelser. 

 

Syftet med denna teori är att undersöka hur timing och sekvensen av det formativa 

momentet, 1965, 1992 (1995 för Venstre) och 2014 har inverkar på partiernas 

stigberoende för sin säkerhetspolitiska argumentation över tid.  

Följer partierna ett stigberoende, oavsett om det utgår från det formativa momentet 

eller följer ett ideologiskt betingar stigberoende, det vill säga att argumentation är 

konsekvent eller leder i samma riktning över en längre tid är den politiska 

institutionen stabil och förutsägbar. Följer partierna en given argumentation över 

längre tid har detta argumentet mest troligen genererat självförstärkande krafter, vilket 

innebär att partiet osannolikt kommer att avvika från argumentationens stigberoende. 

Då partier följer ett givet stigberoende utgör de stabila och förutsägbara institutioner, 

vilket har en betydlig inverkan på det politiska utfallet inom statsapparaten.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

Mot bakgrund till problemformuleringen och undersökningens syfte är den 

övergripande forskningsfrågan som skall besvaras som följer: 

- Utgör de politiska partiernas argumentationer en stabil och förutsägbar politisk 

institution? 

 

För att kunna besvara den övergripande forskningsfrågan kommer följande 

preciserade forskningsfrågor att besvaras. 
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1.  a) Hur argumenterar Folkpartiet för sin ståndpunkt gällande Sveriges 

säkerhetspolitiska ställning under 1965, 1992 och 2014? 

b) Hur argumenterar Venstre för sin ståndpunkt gällande Danmarks 

säkerhetspolitiska ställning under 1965, 1995 och 2014? 

c) Hur argumenterar Vänsterpartiet för sin ståndpunkt gällande Sveriges 

säkerhetspolitiska ställning under 1965, 1992 och 2014? 

d) Hur argumenterar Socialistisk Folkeparti för sin ståndpunkt gällande 

Danmarks säkerhetspolitiska ställning under 1965, 1992 och 2014? 

 

2. a) Följer Folkpartiet och Venstre samma stigberoende? 

b) Följer Vänsterpartiet och Socialistisk Folkeparti samma stigberoende? 

 

Valet av året 1995 för Venstre har gjorts på grund av bristande material under 1992. 

Istället valdes det närmast året till 1992 där tillräckligt material fanns för att kunna 

styrka argumenteringens hållbarhet genom dess återkommande i de övriga materialet. 

 

1.4 Definitioner 

Säkerhetspolitisk positionering innebär i denna uppsats ett politiskt ställningstagande 

för eller emot neutralitet, militära allianser eller NATO.  

 

Neutralitet innebär enligt folkrätten att ett antal förpliktelser måste uppfyllas i 

händelse av krig för att omvärlden skall betrakta neutralitet som uppfylld, hit hör 

bland annat icke-deltagande i militära allianser. En stat som har en neutral 

positionering inom säkerhetspolitik väljer aktivt att inte alliera sig för att inte bli 

involverad i krig, men innebär även att staten ensamt måste försvara sig vid händelse 

av krig.19  

 

En militär allians är en formell sammanslutning av stater grundat i försvarssyfte. 

Ingående i en militär allians innebär ett formellt och ömsesidigt åtagande att bidra 

med assistans i händelse av att en allianspartner blir attackerad, men innebär även att 

staten kan förvänta sig samma assistans av alliansmedlemmarna om den egna staten 

                                                
19 Agius &Devine. Neutrality: A really dead concept? A reprise, 267 
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blir attackerad. Syftet med militära allianser är att ha ett gemensamt försvar för alla 

dess medlemmar.20  

 

NATO, North Atlantic Treaty Organization, bildades 1949 genom Atlantpakten som 

10 europeiska länder samt USA och Kanada ingick i. NATO är en militär allians vars 

syfte är att upprätta säkerhetsgarantier för dess medlemmar, blir en medlem 

attackerad innebär det att alla medlemsländerna blir attackerade. Då NATO utgjorde 

det ena blocket under kalla kriget, innebar det starka spänningar mellan blocken och 

stora kärnvapenupprustningar. Sedan kalla krigets slut har NATO utfört diverse 

militära operationer i konflikthärjade områden, och är idag den största militära 

alliansen i världen.21  

 

1.5 Metod 

Nedan kommer studiens design, metod för datainsamling samt metod för analys att 

redovisas. Detta avsnitt redogör för tillvägagångsättet för utformandet av denna 

studie. 

1.5.1 Studiens design 

Denna studie har en teoriprövande ansats genom en jämförande design av slaget mest 

lika-design. Studieobjekten i denna undersökning är politiska partier i Sverige och 

Danmark. Valet av partier är baserat på deras politiska positionering i frågan om 

medlemskap i NATO. Studieobjekten som valts är det svenska Folkpartiet och danska 

Venstre som är ett liberalt respektive ett konservativ-liberalt parti som förespråkar 

NATO medlemskap, samt det svenska Vänsterpartiet och det danska Socialistisk 

Folkeparti som är socialistiska partier som motsätter sig NATO medlemskap.  

 

Mest lika-designen har valts på grund av partiernas likhet, där partierna i betydande 

grad är varandras motsvarighet inom Sverige och Danmark. En anledning till att 

partierna är lika är att de utgår från samma eller liknande ideologier. Det svenska 

Folkpartiet grundar sig i liberalism. Den närmaste motsvarigheten till Folkpartiet i 

                                                
20 Reiter, Learning, Realism, and Alliances. The weight of the shadow of the past, 495 
21 http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Internationella-organisationer/NATO/ 
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Danmark är Venstre som är ett konservativt-liberalt parti.22 Venstre grundades som en 

motpol till det konservativa Højre 1870 och positionerade sig som ett liberalt 

konservativt parti. Det svenska Vänsterpartiet utgår från socialism, men har tidigare 

varit ett uttalat kommunistiskt parti. Den danska motsvarigheten är Socialistisk 

Folkeparti, som också grundar sig i socialismen och är ett utbrytar parti från 

Danmarks kommunistiske parti (DKP).23 

 

Esaiason et al. (2012) framhåller att det viktigaste i en jämförande studie är att alla 

faktorer av de utvalda studieobjekten skall vara lika, men att det är omöjligt att hitta 

ett perfekt matchande studieobjekt.24 I denna studie är de utvalda studieobjekten inte 

perfekt matchande, främst i avseende till partierna Folkpartiet och Venstre som inte 

utgår från en gemensam renodlad ideologi som Vänsterpartiet och Socialistisk 

Folkeparti gör. Partierna är således så nära matchande som möjligt, och valet av 

partierna kan stärkas då de utöver deras ideologiska övertygelse representerar 

ländernas främsta företrädare för respektive mot NATO medlemskap. I denna uppsats 

är målet att klargöra hur dessa politiska partier argumenterat för sin säkerhetspolitiska 

positionering över en längre tid i förhållande till sin ideologiska utgångspunkt, därav 

utgör de valda partierna det bästa urvalet för uppsatsens syfte. 

 

 

1.5.2 Kvalitativ textanalys 

Metoden för insamling av data är en kvalitativ textanalys i avseende att få fram en 

helhet ur det valda materialet. Kvalitativa metoder används för att få fram en djupare 

förståelse och en tydligare bild av det fenomen som studeras. I denna studie används 

den systematiserande undersökningen klargörande tankestruktur, vilket är en 

beskrivande analysmetod. Den klargörande tankestrukturen används för att lyfta fram 

och begripliggöra det väsentliga innehållet i det relevanta materialet.25 Esaiasson et al. 

(2012) framhåller att kvalitativa textanalysen utförs på bästa sätt genom att skapa 

analysverktyg i förhållande till texten. Dessa analysverktyg utgörs av 

undersökningens preciserade frågeställning samt preciserade frågor i förhållande till 
                                                
22http://www.ft.dk/Demokrati/Partier/PartiOversigt/Venstre/Historie_og_politik.aspx 
23http://www.ft.dk/~/media/PDF/publikationer/Informationsark/Partier/socialistisk_folkeparti%20pdf.a
shx 
24 Esaiasson et al.,Metodpraktikan,103 
25 Ibid., 210f 
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materialet. Denna undersöknings preciserade frågeställning består av två frågor, där 

den första är riktad till den kvalitativa textanalysen och den andra är riktad till den 

jämförande analysen som utgår från den historiska institutionalismen analysverktyg. 

Den preciserade frågeställningen som besvaras genom den kvalitativa textanalysen är: 

- Hur argumenterar vart parti för sin ståndpunkt gällande landets 

säkerhetspolitiska ställning under 1965, 1992(1995 för Venstre) och 2014? 

 

De preciserade frågorna som utformats i förhållande till materialet är: 

- Argumenterar partierna för neutralitet, militära allianser eller NATO? 

- Innefattar argumentationen något direkt ställningstagande mot neutralitet, 

militär allians eller NATO? 

- Argumenterar partierna för stark säkerhet eller ett starkt försvar? 

- Argumenterar partierna för någon form av mellanstatligt eller internationellt 

samarbete? 

 

Utifrån dessa analysverktyg har den kvalitativa textanalysen av materialet gjorts 

genom ett öppet förhållningssätt, vilket innebär att svaren på frågorna avgörs av vad 

som hittas i materialet. Vad som är viktigt att ha i åtanke vid analys genom ett öppet 

förhållningssätt är att undersökningen i hög grad kommer att styras av innehållet i 

materialet. Därför är det viktigt att göra en precisering av idébärare inom materialet 

som kommer att analyseras för att minimera risken av att svaren antingen baseras på 

irrelevanta aktörers argument eller på idéer som har varierande grad av koppling till 

aktören som undersöks.26  

 

Denna undersökning är både en aktörcentral och idécentral studie. En aktörcentral 

studie utgår från att enbart analysera materialet som författats eller uttryckts av 

aktörer som är centrala för studiens syfte och frågeställning. I denna studie har 

analysen enbart utgått från material som presenterats av aktörer som är centrala för 

partiernas ställningstagande till den säkerhetspolitiska positioneringen, så som 

partiledare, partistyrelse och representanter för relevanta utskott i förhållande till 

säkerhetspolitiken. En idécentral studie utgår från att enbart analysera material som 

frambringar idéer som är relevanta för den aktuella studien och lägger mindre vikt vid 

                                                
26 Esaiason et al. Metodpraktikan, 218f 
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vem som formulerat idéerna. I denna studie är det partiernas idéer beträffande statens 

säkerhetspolitiska positionering som är centrala för materialet som analyseras, därav 

har en snäv definition av relevanta idébärare gjorts för att enbart innefatta de valda 

partierna och inte andra partier som möjligen formulerar samma eller liknande idéer. 

En vidare redogörelse av materialet som använts i denna studie kommer att 

presenteras i nästa avsnitt, under rubriken material.  

 

Valet av jämförelsepunkter för den kvalitativa textanalysen är de tre årtalen 1965, 

1992 (1995 för Venstre) och 2014. Dessa jämförelsepunkter har valts utifrån de 

rådande omvärldshändelserna som inträffade vid tidpunkterna. År 1965 utgör en 

punkt under det kalla kriget som associeras med påtagliga spänningar mellan 

Sovjetunionen med dess allierade och USA med dess allierade. Dessa spänningar tog 

sin grund i att båda blocken försökte behålla kontroll över sina allierades territorium 

och en upprustning av kärnvapen i närområden till blockens moderländer, USA och 

Sovjetunionen. Spänningarna mellan stormakterna hade även en påtaglig inverkan på 

de nordiska länderna vars geografi placerade staterna mellan de två supermakterna.27 

 

År 1992 utgör en tidpunkt för fred i Europa, detta efter Sovjetunionens sammanbrott 

vilket utgjorde kalla krigets slut. USA stod som den segrande supermakten och det 

fanns inga direkta hot mot freden, vilket ledde till att de europeiska länderna 

påbörjade ett gemensam europeiskt försvarsinitiativ för att bevara freden och 

undanröja konfliktsituationer i Europa.28 

 

År 2014 intog Ryssland Ukraina och uppvisade aggressioner mot staterna runt 

Östersjön. Ryssland har påbörjat en markant militär upprustning och har under årets 

lopp demonstrerat ökad närvaro runt Östersjön och inskränkt på andra staters 

territorium. Såväl de närliggande östersjöstaterna, som EU och NATO har 

uppmärksammat aggressionerna och menar att Ryssland aktivt underminerat den 

internationella ordningen som säkrat freden i Europa.29  

 

                                                
27http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kalla-kriget 
28 Peterson &Lunde Saxi. Shifted Roles: Explaining Danish and Norwegian Alliance Strategy 1949 
2009, 764ff 
29 http://www.dn.se/nyheter/sverige/maktspelet-pa-ostersjon/ 
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Som tidigare redovisar gjordes den kvalitativa textanalysen genom ett öppet 

förhållningssätt för att lyfta fram relevanta argument från det utvalda materialet i 

förhållande till de ställda frågorna. Tolkningen av analysen gjordes genom 

sammanställning av svaren som analysen frambringade för respektive parti och för de 

tre årtalen 1965, 1992 (1995 för Venstre) och 2014. Sammanställningarna tolkades 

sedan genom utläsning av manifesta budskap, det vill säga vad texterna faktiskt 

uttryckte och inte vad texterna uttryckte mellan raderna.  

Tolkningen av den kvalitativa textanalysen redovisas i följd med Esaiasson et al. 

(2012) genom sammanfattade tolkningar och slutsatser som belyses med citat och 

blockcitat för att klargöra partiernas argumentation på ett rättvisande sätt.30 

 

 

1.5.3 Kvalitativ jämförande analys 

Metoden för analysen av denna studie är en kvalitativt jämförande analys av den 

politiska argumentationen genom den historisk institutionella perspektivet. 

Marsh och Stoker (2010) framhåller den jämförande analysen som den mest självklara 

metoden när avsikten i en studie är att pröva teorier eftersom olika kombinationer av 

politiska fenomen kan observeras i olika tider och på olika platser. Kvalitativa 

jämförande analyser avser att jämföra ett mindre antal fall än den kvantitativa 

jämförande analysen, vilket medför att resultaten inte kan generaliseras utan enbart är 

specifika för de valda fallen. Den kvalitativa jämförande analysen genererar istället 

deterministiska förutsägelser genom att studera ett fenomen inom dess kontext och i 

dess helhet. Forskare inom historisk institutionalism använder ofta kvalitativa 

jämförande analyser i avseende att betona hur processer och händelser kan fånga upp 

kausala mekanismer. Då denna studie följer det historisk institutionella perspektivet är 

således målet att redogöra för hur argumentationen hos partierna och händelser 

påverkar partiernas stigberoende.31 

 

På samma sätt som i den kvalitativa textanalysen har analysverktyg utvecklats för att 

kunna utföra en jämförande analyser av materialet. Denna analys avser att besvara de 

specificerade forskningsfrågorna; 

                                                
30 Esaiason et al. Metodpraktikan, 224 
31 Marsh & Stoker. Theory and Methods in Political Science, 300f 
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- Följer Folkpartiet och Venstre samma stigberoende? 

- Följer Vänsterpartiet och Socialistisk Folkeparti samma stigberoende? 

 

Genom den historiska institutionalismen analysverktyg; formativt moment, 

stigberoende, sekvens och timing, idéer och ideologi kommer dessa forskningsfrågor 

att besvaras. Det formativa momentet utgörs av en påtaglig händelse som kan få 

politiska partier att enas bakom ett gemensamt argument och som därav utgör 

startpunkten för hur argumentation kom att te sig framöver. Det formativa momentet 

för de utvalda partierna kommer att redogöras för i nästa kapitel.  

 

Stigberoendet avser en given argumentationskedja där efterkommande argumentation 

kan länkas till föregående argumentation över en längre tid och över flera sekvenser. 

Stigberoendet visar på att en argumentationskedja som är konsekvent utgör en stabil 

och förutsägbar politisk institution, vilket innebär att partiets argumentation 

osannolikt kommer att ändra riktning utan att argumentationen kommer att fortsätta 

på samma spår. 

 

Sekvenser och timing har betydelse både för det formativa momentet som för 

stigberoendet. Timing avser händelsen och tidpunkten för en händelsen och sekvenser 

avser den sekventiella ordning av händelser som kan påverka stigberoendets riktning. 

I denna undersökning utgörs timing av det formativa momentet samt åren 1965, 1992 

(1995 för Venstre) samt 2014 och sekvenser avser ordningen av dessa händelser 

under dessa tidpunkter. 

 

Idéer och ideologi har en viktig betydelse för hur argumentationer ter sig eftersom 

ideologier formar aktörens kunskap och normer. Därav har de valda partierna skilts på 

ideologisk grund för att deras argumentation enbart skall belysas utifrån deras egna 

ideologiska utgångspunkt, och inte ställas i relation till den motstridig ideologins 

argumentation. Istället jämförs partierna med samma ideologiska utgångspunkt för att 

påvisa om partierna argumenterat utifrån sin ideologiska ståndpunkt, det formativa 

momentet eller utformat ett annat stigberoende. 
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Utifrån dessa analysverktyg kommer partiernas argumentationer för respektive emot 

NATO att analyseras utifrån den ideologiska tillhörigheten i syfte att belysa huruvida 

argumentationen följer ett stigberoende eller avviker från stigberoendet i förhållande 

till det formativa momentet under de tre givna årtalen, 1965,1992(1995) och 2014.  

 

1.6 Material 

Materialet för denna studies empiriska del utgår främst från de valda partiernas egna 

partiprogram, publikationer och skrifter samt uttalanden inom politiska debatter 

hämtade från den svenska riksdagen respektive det danska folketinget. Materialet har 

valts på basis av förstahandskällor och har därav hämtats från Riksdagsbiblioteket i 

Stockholm, Det kongelige bibliotik, riksdagens webbplats, folketingets webbplats 

samt från partiernas respektive webbplatser. 

 

För att delge en så rättvisande bild som möjligt av respektive partis säkerhetspolitiska 

ställningstagande under åren 1965, 1992 (1995 för Venstre) och 2014 har flera typer 

av material analyserats. Avsikten med att analysera flera typer av material har varit att 

kunna finna upprepanden i argumentationen på flera håll och således stärka 

argumentationens hållbarhet. Partiet Venstre har undersökts under året 1995 eftersom 

materialet inte var tillräckligt under 1992 för att på ett hållbart sätt redogöra för 

partiets argumentation. Då både året 1992 och partiet Venstre var signifikanta för 

studien gjordes valet att innefatta partiets argumentation på ett så näraliggande årtal 

som möjligt där materialet var tillräckligt för att kunna finna stöd för samma 

argumentation i olika typer av material. Vilket material som har analyserats för alla de 

valda partierna under respektive årtal har nedan redovisats i tabell 1.6.1 och 1.6.2.  

 
Tabell 1.6.1 Matris över material Sverige 
Folkpartiet (FP) 1965 1992 2014 
Politiska debatter X X X 
Partiprogram   X 
Annat politiskt tryck (webbplatser, 
pamfletter, motioner etc.) 

X X X 

Vänsterpartiet (V) 1965 1992 2014 
Politiska debatter X X X 
Partiprogram   X 
Annat politiskt tryck (webbplatser, 
pamfletter, motioner etc.) 

X X X 
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Tabell 1.6.2 Matris över material Danmark 
Venstre (V) 1965 1995 2014 
Politiska debatter X X X 
Partiprogram  X  
Annat politiskt tryck (webbplatser, 
pamfletter, motioner etc.) 

X  X 

Socialistisk Folkeparti (SF) 1965 1992 2014 
Politiska Debatter X X X 
Partiprogram  X  
Annat politiskt tryck (webbplatser, 
pamfletter, motioner etc.) 

X X X 

 

Denna undersökning är som tidigare nämnt både en aktörcentral och en idécentral 

studie. En idécentral studie utgår från att enbart analysera material som innehåller 

givna idéer som är relevanta för studien och inte på aktören som frambringat idéerna. 

I denna studie har de politiska partierna som undersöks valt utifrån deras ideologiska 

tillhörighet samt för deras säkerhetspolitiska positionering. Den historiska 

institutionalismen som i denna undersökning utgör den teoretiska utgångspunkten för 

den jämförande analysen framhåller även idéer och ideologier som ett väsentligt 

analysverktyg för att förstå den politiska argumentationen i sin kontext. Materialet 

som analyserats har således varit idébärande material, det vill säga partiernas egna 

uttalanden och publikationer så som partimanifest och partitryck. Detta material utgör 

partiernas ställningstagande i de frågor som besvaras i denna uppsats, och är således 

partiernas kanaler för att frambringa och upplysa allmänheten om deras idéer. Valet 

att enbart studera de fyra partierna Folkpartiet, Venstre, Vänsterpartiet och 

Socialistisk Folkparti utgör därav en snäv definition av relevanta idébärare. Eftersom 

det är i undersökningens intresse att enbart undersöka dessa partier efter deras 

ideologiska tillhörighet och säkerhetspolitiska positionering, har andra partiers idéer 

och argumentation inte analyserats om det förekommit i materialet, även om de 

möjligen haft samma idéer eller argumentationer.   

 

Vidare är detta en aktörcentral studie som enbart analyserar material som författats av 

centrala aktörer för undersökningen. Materialet som analyserats i denna undersökning 

utgörs av partiernas argumentation i riksdagen och folketinget samt partiernas eget 

författade partiprogram, webbplats, pamfletter, motioner mm. För allt material som 

inte utgör den politiska debatten i riksdag och folketinget eller motioner, har författats 

av partiernas respektive partistyrelse och partiorganisation, det vill säga den inre 
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cirkeln inom partierna som formulerat partiernas ställningstagande och mål. Dessa 

aktörer är centrala för hur politiken formuleras och även vilka idéer som partierna vill 

förmedla. Inom materialet som utgörs av politiska debatter i riksdag och folketing 

samt motioner, har centrala aktörer först definierats innan materialet bearbetats.  

Således har analysen av materialet baserats på centrala aktörer så som partiledare, 

vice partiordförande, säkerhetspolitiska talespersoner för partierna, samt företrädare 

för relevanta utskott så som utrikesutskottet, utrikesnämnden, försvarsutskottet, 

krigsdelegationen och det nordiska rådet. De motioner som analyserats har valts i 

förhållande till forskningsfrågan och enbart varit författade av samma centrala aktörer 

som redogjordes för i förhållande till debatterna i riksdag och folketing, därav har 

inga motioner som författats i samröre med andra partier analyserats. Genom att innan 

påbörjad textanalys definiera vilka aktörer som var centrala inom varje undersökt 

årtal, har den tolkade data som presenterats i kapitel 3 – för NATO och kapitel 4 – 

mot NATO en djupare politisk förankring inom respektive parti beträffande 

argumentationen för dess säkerhetspolitiska positionering än om alla partiföreträdares 

argument presenterats. 

 

Litteraturen som ligger till grund för studiens teoretiska avsnitt är A New Handbook of 

Political Science skriven av Robert E. Goodin & Hans-Dieter Klingemann, Sveriges 

demokratisering: ett historiskt-institutionalistiskt perspektiv skriven av Rune 

Premfors och Demokrati och byråkrati skriven av Rune Premfors, Peter Ehn, Eva 

Haldén och Göran Sundström.  

 

Litteraturen som ligger till grund för forskningsöversikten utgörs av Politics among 

nations, the struggle for power and peace av Hans J. Morgenthau, Learning, Realism, 

and Alliances. The weight of the shadow of the past av Dan Reiter och The origin of 

Alliances av Stephen M. Walt. 

 

1.7 Avgränsningar 

Avgränsningarna inom denna studie är valet av antalet politiska partier som skall ingå 

i studien, vilket har gjorts mot bakgrund av den kvalitativa jämförande analysen 

eftersom målet är att generera deterministiska förutsägelser om partiernas 

argumentation. Partierna har vidare valts efter deras ideologiska tillhörighet i 
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avseende att ideologier spelar roll i hur partierna argumenterar för sin 

säkerhetspolitiska positionering. Den historiska institutionalismen framhåller att idéer 

och ideologier utgör en kunskap, en norm och en verklighetsuppfattning som skiljer 

sig från anda ideologier. Partipolitisk argumentation som kommer från ideologiskt 

skilda partier tenderar inte att följa samma tankebana och gör dem mindre lämpliga att 

jämföra. I denna studie jämförs partiernas argumentation mot deras ideologiska 

motsvarighet för att påvisa om partierna argumenterar i enighet med sin ideologiska 

bakgrund och om dessa följer ett liknande stigberoende över tid. De valda partierna 

var vidare av intresse för undersökningen eftersom de representerar partierna som är 

mest för och mest mot NATO medlemskap inom respektive land. Partier som inte 

antar en stark säkerhetspolitisk position hade därav inte bidragit till studiens syfte att 

påvisa hur politiska partiers stigberoenden har inverkan på i vilken riktning som den 

statliga säkerhetspolitiska debatten antar och således den statliga säkerhetspolitiska 

positioneringen. 

 

Vidare har en avgränsning gjorts beträffande val av undersökningsår. År 1965, 1992 

(1995 för Venstre) samt 2014 har gjorts med grund i att försöka redogöra för 

argumentationsutvecklingen över en längre tid, men även för att dessa tidsperioder 

utgör signifikanta omvärldsförändringar som tenderar att påverka hur enskilda stater 

och därmed politiska partier agerat (sekvens och timing).  

Under 1960-talet var det påtagliga spänningar mellan blocken i det kalla kriget till 

följd av kärnvapenupprustningen. 1992 markerade Sovjetunionens fall vilket innebar 

att det rådde fred i Europa och 2014 representerar en tid av osäkerhet för de 

europeiska länderna i och med Rysslands inmarsch i Ukraina och ökad rysk militär 

närvaro runt Östersjön.  

 

Valet av att undersöka året 1995 för partiet Venstre har gjort på grund av bristande 

material under året 1992. Eftersom både Venstre och året 1992 var ett signifikant för 

undersökningen gjordes valet att undersöka partiet på ett så näraliggande år som 

möjligt där tillräckligt material fanns tillgängligt för att utgöra en rättvis 

representation av partiets argumentation. 
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1.8 Tidigare forskning 

Omfattande forskning har bedrivits inom områdena för neutralitet och militära 

allianssammanslutningar. Vad denna forskning framhåller är staters val av 

säkerhetspolitiska positioneringar av neutralitet och militära allianser samt vad dessa 

positioneringar har för innebörd. Vad den tidigare forskningen inte uppmärksammar 

är hur andra partier än den rådande regeringsmakten förhåller sig till statens 

säkerhetspolitiska positionering och vilken inverkan övriga partier inom 

statsapparaten har i statliga beslutsprocesser. Vad som saknas i tidigare forskning och 

litteratur är hur ideologiskt skilda partier har behållit eller omformat sin positionering 

beträffande statens säkerhetspolitik och hur detta påverkat i vilken riktning som den 

säkerhetspolitiska debatten, och därmed statens säkerhetspolitiska positionering 

kommit att följa. 

 

Denna uppsats utgår från nedan presenterad forskning i avsikt att vidare belysa hur 

politiska partier i Sverige och Danmark följer eller avviker från ett stigberoende över 

tid har bidragit till att formulerat staternas säkerhetspolitiska positioneringar. 

 

Jessica L. Beyer & Stephanie C. Hofmann framhåller i Varieties of neutrality: Norm 

revision and decline, att neutralitet är en norm som institutionaliseras inom stater, 

politiska partier och allmän opinion. Det är således inrikespolitiska aktörer som 

definierar neutraliteten, vilket författarna menar är förklaringen till varför neutralitet 

har kommit att utvecklas över tid. Författarna framhåller att politiska partier som 

blivit påtvingade normen av neutralitet inte internaliserar den i samma utsträckning 

som partier som frivilligt antagit normen, vilket innebär att partierna som är 

påtvingade normen är mer villiga att förändra normens praxis om möjligheten 

presenterar sig.32 Förändringar i normframställning sker enligt Beyer och Hofmann 

genom ett samspel mellan inhemska övertygelser och förändringar i omvärlden. 

Externa händelser förklarar timingen för revision av neutralitet då händelsen kan 

motivera de politiska partierna att agera på deras tidigare undertryckta ideologiska 

övertygelser. Således är externa händelser avgörande för hur den säkerhetspolitiska 

positioneringen inom partierna kommer att te sig.33 

                                                
32 Beyer & Hofmann, Varieties of neutrality: Norm revision and decline, 293f 
33 Beyer & Hofmann, Varieties of neutrality: Norm revision and decline, 289ff 
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Författarna redogör vidare för att en revision av normen neutralitet har skett i Sverige 

då landet numera positionerar sig som militärt alliansfritt. Eftersom Sverige är 

involverat i EU:s Common Security and Defence Policy (CSDP) och Nordic 

Battlegroup samt NATO:s Partnership for Peace (PfP) har en revision av neutraliteten 

varit väsentlig för att Sveriges säkerhetspolitiska positionering ska vara kompatibel 

med de fördjupade relationerna med militära allianser.34 

 

Denna uppsats avser att bygga vidare på Beyer och Hoffmans idé om att neutraliteten 

har reviderats genom de svenska partiernas argumentation för sin säkerhetspolitiska 

positionering. Författarna framhåller att externa händelser kan motivera politiska 

partier att framhålla sina politiska övertygelser som tidigare varit undertryckta, vilket 

denna uppsats avser att undersöka genom att historiskt följa om partierna genom sin 

argumentation följt det formativa momentets stigberoende eller avvikit från det.  

 

Magnus Petersson & Håkon Lunde Saxi redogör i Shifted Roles: Explaining Danish 

and Norwegian Alliance Strategy 1949–2009 för hur Danmarks medlemskap i NATO 

har varit präglat av den tidigare neutralitetspositioneringen och inhemska politiska 

stridigheter. Från Danmarks inträde i NATO 1949 rådde en allmän politisk konsensus 

inom Danmark för den säkerhetspolitiska strategi som NATO förde. Däremot 

reserverade sig Danmark för att ha kärnkraft, militär aktivitet eller utländska militära 

baser på sitt territorium, vilken författarna framhåller som ett spår av den tidigare 

danska neutralitetspolitiken. Från 1979 fram till 1989 ansågs Danmark inom NATO 

vara en motvillig allierad och hotades med att exkluderas på grund av den 

partipolitiska oenigheten om att implementera NATO:s säkerhetsstrategi som 

Danmarks säkerhetsstrategi. Författarna framhåller att 1980-talet var starkt 

karaktäriserat av dansk inrikespolitik, och att landets utrikes- och säkerhetspolitik inte 

hade en statlig förankring utan hade partipolitisk förankring.35 Efter 1989, i frånvaro 

av hot, fokuserade Danmark på att bli en bättre allierad inom NATO. För att undvika 

marginalisering inom alliansen då landet inte längre var en frontlinjestat av strategiskt 

intresse för USA, involverade och bidrog Danmark till NATO-ledda militära 

                                                
34 Beyer & Hofmann, Varieties of neutrality: Norm revision and decline, 301ff 
35 Peterson &Lunde Saxi. Shifted Roles: Explaining Danish and Norwegian Alliance Strategy 1949–
2009, 762ff. 
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operationer. Denna förändring i dansk säkerhetspolitik var ett politiskt samarbete 

mellan liberala och socialistiska partier som fundamentalt förändrade den danska 

säkerhetspolitiken. Danmark har till följd av detta ett stort inflytande inom NATO 

idag.36 

 

Petersson och Lunde Saxis artikel påvisar att den inhemska partipolitiken har varit ett 

konstant inslag i hur integrerat Danmark har varit i NATO, och att Danmark inte haft 

en övergripande statlig säkerhetspolitisk positionering utan att den säkerhetspolitiska 

positioneringen varit partipolitiskt styrd. I denna uppsats kommer de danska partierna 

Venstre och Socialistisk Folkepartis säkerhetspolitiska argumentation över tid delge 

en ytterligare förklaring till den danska positioneringen att ingå och stanna i den 

militära alliansen NATO. 

Paul Pierson redogör i Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of 

Politics för den historisk institutionella teorins förhållande till idén om stigberoende. 

Denna artikel framhåller hur ett parti som konsekvent följer ett stigberoende 

osannolikt kommer att avvika ifrån det stigberoendet utan kommer att fortsätta i 

samma spår, vilket definieras som en stabil och förutsägbar institution. För att 

undersöka ett stigberoende utifrån den historiska institutionalismen framhåller 

författaren vikten av den historiska aspekten, att studera en beslutsprocess över längre 

tid, och det formativa momentet samt hur sekvenser och timing genom historien har 

en betydande inverkan för i vilken riktning stigberoendet kommer att gå.  Det 

formativa momentet startar ett mönster för beslut och aktiviteten är fortgående 

reproducerat även om det formativa momentet inte längre existerar. Ett stigberoende 

kan antingen följa det formativa momentets beslut, eller avvika och utgöra ett annat 

stigberoende till följd av externa händelseförlopp och dess timing genom historien. 

Likaså utgör ett stigberoende ett fortgående reproducerat mönster. 37 

Stigberoende förklarar hur historiska händelser har bestående konsekvenser, det vill 

säga för att förstå rådande förhållanden som influerar politiska utfall, är tidigare beslut 

relevanta. 38  

                                                
36 Peterson &Lunde Saxi. Shifted Roles: Explaining Danish and Norwegian Alliance Strategy 1949 
2009, 774ff. 
37 Pierson. Increasing Returns, Path Dependence, and Study of Politics, 263 
38 Pierson. Increasing Returns, Path Dependence, and Study of Politics, 265 
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Utifrån denna artikelns redogörelse av analysverktygen för historisk institutionalism, 

kommer de svenska och danska partierna Folkpartiet och Venstre samt Vänsterpartiet 

och Socialistisk Folkpartis stigberoende att analyseras under åren 1965, 1992 (1995) 

samt 2014. Avsikten med att studera stigberoende är att redogöra för om det 

formativa momentet fortfarande har en inverkan på den efterkommande 

argumentationen, eller om partierna format ett nytt stigberoende mer förenligt med 

deras ideologiska övertygelser. Som artikeln framhåller utgör ett konsekvent 

stigberoende stabila institutioner som är förutsägbara i dess argumentation och 

handlingar.  

 

1.9 Disposition 

I detta kapitel redogörs för studiens forskningsområde, syfte och frågeställningar.  

Vidare redogörs för den valda teorin – historisk institutionalism, de valda metoderna, 

det använda materialet samt de avgränsningar som har gjorts.  

I efterföljande kapitel presenteras en teoretisk diskussion kring hur stater ingår i 

militära allianser eller förblir neutrala, och således när ett formativt moment skapas.  

I kapitel 3 och kapitel 4 presenteras resultatet av den kvalitativa textanalysen av 

partiernas argumentation för deras säkerhetspolitiska ställningstaganden under åren 

1965, 1992 (1995 för Venstre) och 2014. Kapitel 5 utgör den kvalitativa jämförande 

analysen ur det historisk institutionella perspektivet. Resultaten från den kvalitativa 

textanalysen av partiernas argumentation över de tre valda tidpunkterna som 

presenterades i kapitel 3 och 4 utgör analysens empiri. 

Kapitel 6 utgör studiens slutsatser. I detta avsnitt besvaras studiens syfte och relateras 

till den tidigare forskningen. 
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2. Forskningsöversikt. 

I detta kapitel följer en redogörelse för när och varför stater väljer att ingå militära 

allianser eller inte. Genom tre teorier för internationella relationer förklaras när ett 

formativt moment skapas och hur stater tenderar att fatta beslut om sin 

säkerhetspolitiska position i förhållande till det formativa momentet. Denna uppsats 

avser att belysa om de utvalda politiska partierna i Danmark och Sverige följer ett 

stigberoende genom sin argumentation i enlighet med argumentationen vid det 

formativa argumentet eller utvecklat ett annat stigberoende. Således krävs att det 

formativa momentet för båda staterna uppmärksammas och en kort redogörelse, 

utifrån teoretisk ståndpunkt, till varför länderna valde olika säkerhetspolitiska 

strategier. 

 

2.1 Militär allians eller neutralitet? 

Nationer som skall besluta om huruvida landet skall ingå i en militär allians eller 

förhålla sig neutrala under fredstider står inför två skilda scenarion som medför olika 

konsekvenser. Valet att ingå i en militär allians innebär att landet kan påräkna 

assistans från allianspartnerna vi händelse av krig, vilket i hög grad fungerar som 

avskräckning för hot, med innebär också en ökad risk att bli involverad i krig som inte 

ligger i landets intresse. Neutralitet innebär att ett land inte är betingat att involveras i 

krig som inte ligger i landets intresse, men innebär även att landet måste försvara sig 

självt mot potentiella hot och i händelse av krig. Inget av alternativen är det bättre för 

ett land vid alla tidpunkter, valet baseras således av om risken för att bli involverad i 

ett krig är för stor eller om en allians ökar landets säkerhet, men detta val är det 

viktigaste säkerhetspolitiska beslut en stat fattar. Reiter (1994) menar att en stat ställs 

inför valet mellan att ingå i en militär allians eller att förhålla sig neutralt i samband 

med ett formativt moment. I modern tid är de två framträdande formativa momenten 

första respektive andra världskriget, som han benämner systemic wars. Men ett 

formativt moment kan även vara erfarenhet av krig, det vill säga hur en stats 

säkerhetspolitiska position har gynnat dem eller missgynnat dem i tidigare krig. 39 

Statens erfarenhet i ett krig avgör hur staten handlar efter kriget. Krig är formativa 

moment för stater som deltog, men även för närliggande stater som varit neutrala. 
                                                
39 Reiter. Learning, Realism, and Alliances. The weight of the shadow of the past, 495ff. 
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Reiters (1994)  menar att stater ingår allianser eller förblir neutrala beroende på hur de 

farit i ett krig. En stat är allierad om den har ett ömsesidigt försvarsavtal med en eller 

flera av de krigförande större staterna när kriget utbryter eller om staten är neutral vid 

krigets utbrott men går med i en allians utan att ha blivit attackerad innan. Annars 

betraktas staten som neutral. En stat grundar sitt val på om tidigare förhållningssätt 

varit en framgång eller ett misslyckande, där framgång förespråkar fortsatt 

förhållningssätt och misslyckande förespråkar innovation eller ändring. En stat har 

erfarit framgång om den förhållit sig neutralt och inte blivit invaderad under ett 

systematiskt krig, eller varit allierad men inte blivit invaderad och var på den 

vinnande sidan. En stat har däremot erfarit förlust om den var allierade med den 

förlorande sidan, eller om den var på den vinnande sidan men blivit invaderad.40 

 

Andra forskare framhåller att anledningen till att stater väljer att ingå i militära 

allianser baseras på teorin balance of power. Morgenthau (1967) definierar teorin 

balance of power som ett system av autonoma enheter där makt måste balanseras för 

att ingen av dessa enheter skall få så stor makt att den kan dominera eller eliminera 

andra enheter. 41  Med andra ord måste en jämvikt av makt upprätthållas på 

världsarenan för att ingen stat eller allians skall inneha så stor makt att den kan 

utplåna en annan stat eller allians. Morgenthau redogör för ett antal metoder för att 

balansera makt, men framhåller allianser som den viktigaste manifestationen av 

balance of power. Om två rivaliserande stater vill bibehålla eller stärka sin egen makt 

kommer de antingen att rusta upp militärt eller ingå i militära allianser för att stärka 

sin makt, vilket även innebär att de undanhåller den nationens makt från den 

rivaliserande staten. Huruvida en stat kommer att ingå en militär allians beror på om 

staten anser att den innehar tillräckligt med makt för att försvara sig självt i händelse 

av krig eller inte.42 Morgenthau framhåller att ingående i formella militära allianser 

innebär att den anslutande staten måste acceptera alliansens policyer och intressen, 

och att militärt stöd är en ömsesidig förmån. 

En stats mål är att behålla sin självständighet, det vill säga att inte bli invaderat eller 

eliminerat, därav kommer staten att acceptera alliansens villkor för att försäkra sin 

                                                
40 Reiter, Learning, Realism, and Alliances. The weight of the shadow of the past, 498f. 
41 Morgenthau, Politics among nations, the struggle for power and peace, 181 
42 Ibid., 193 
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egen överlevnad om den inte anser sig ha tillräckligt med makt för att försvara sig 

själv.43 Det formativa momentet för en stats handlingar är det potentiella hotet mot 

statens överlevnad. Den vanligaste typen av militär allians är där staterna har liknande 

ideologisk bakgrund och liknande intressen, där målet är att försvara medlemmarnas 

självständighet mot en potentiell erövrare. Praktexemplet av sådana allianser är 

NATO som allierade västerländska stater som en motpol till Sovjetunionens 

expandering. De västerländska staterna gick samman för att stärka sin makt i 

förhållande till Sovjetunionens, vilket utgjorde en balans av makten på världsarenan, 

vilket är definitionen av balance of power.44  

 

Utvecklat från teorin om balance of power, framhåller forskare som Walt (1987) 

teorin balance of threat. Balance of threat teorin framhåller att stater ingår i militära 

allianser för att balanser mot hot (balancing) eller för att allierar sig med hotet 

(bandwagoning), och inte för att upprätthålla en internationell maktbalans. Huruvida 

en stat väljer att alliera sig med eller mot hotet beror enligt Walt (1987) på vilken 

karaktär hotet har och vilken makt som utgör det största hotet i förhållande till den 

egna staten. Generellt tenderar stater att alliera sig mot hotet snarare än att alliera sig 

med hotet eftersom ingen kan förutse hur andra stater kommer att agera. Allianser 

med hotet innebär att stater stärker hotet, vilket gör dem beroende av hotets 

framgångar för sin egen överlevnad. Däremot finns det inga garantier för dessa stater 

då de måste sätta sin tro till att hotet förblir välvilligt inställt gentemot dem och inte 

ockuperar eller absorberar dem. 45 

 

Under första världskriget hade både Sverige och Danmark framgång med sin neutrala 

säkerhetspolitik vilket fortsatte traditionen i båda länderna. Under andra världskriget 

upplevde Danmark vad Reiter (1994) kallar ett misslyckande med sin positionering då 

landet blev invaderat.46 Danmark förblev neutralt efter krigets slut, men sökte ett 

säkerhetspolitiskt samarbete med de övriga Nordiska länderna i hopp om att skapa en 

militär allians i norr. När förhandlingarna om ett nordiskt samarbete kollapsade kunde 

Danmark fortsätta vara neutralt, men insåg att det skulle vara praktiskt omöjligt att 

                                                
43 Morgenthau, Politics among nations, the struggle for power and peace, 196ff. 
44 Morgenthau, Politics among nations, the struggle for power and peace, 200f. 
45 Walt, The origin of Alliances,17ff. 
46 Reiter, Learning, Realism, and Alliances. The weight of the shadow of the past, 498f. 
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försvara sig ensamt. Under det konstanta hotet från Sovjetunionen, valde Danmark att 

1949 ansluta sig till den militära alliansen NATO med argumentet att NATO var ett 

instrument för fred och ett försvar om någon av medlemsländerna blev attackerat.47  

Följt av Walt (1987) valde Danmark att balansera mot det potentiella hotet från 

Sovjetunionen48 medan Morgenthaus (1967) argument är att Danmark inte ansåg sig 

ha tillräckligt med makt för att kunna försvara sig självt och att inträdet i NATO 

stärkte maktbalansen i den rådande världsordningen.49  

Överensstämmande för teorierna är att de framhåller utgången av andra världskriget 

som det formativa momentet eftersom det var i det skedet som Danmark upplevde ett 

misslyckande i sin säkerhetspolitiska position samt upplevde hot mot landets 

överlevnad som de ensamma inte kunde bekämpa. 

 

Sverige upplevde en relativt god framgång med sin neutralitet och anslöt sig inte till 

NATO, trots både Danmark och Norges val att ansluta sig till den militära alliansen.50 

Reiter (1994) skulle framhålla detta som att Sverige erfarit framgång med sin valda 

strategi och därav borde behålla sin positionering som neutral. 51  Utifrån teorin 

balance of power, kan Sveriges position som neutral även uttolkas som en form av 

balansering eftersom ingen av blocken kunde genom Sverige utöka sin makt eller 

underhålla makten från den andra. Den svenska neutraliteten bidrog således till 

balanseringen av makten genom att upprätta en barriär mellan de två balanserade 

blocken.52 Även i Sveriges fall utgör andra världskriget det formativa momentet. 

Landet hade erfarit framgång med sin säkerhetspolitiska positionering, men stod inför 

ett påtagligt hot från Sovjetunionen utan möjlighet att kunna försvara landet ensamt. 

Eftersom landet traditionellt positionerat sig som neutralt med framgång, utgjorde det 

formativa momentet valet att fortsätta driva neutralitetspolitiken efter krigets slut.  

 

Således utgör andra världskriget det formativa momentet för både Sverige och 

Danmark. Staterna valde däremot olika handlingsalternativ för hur de skulle fortgå 

                                                
47 Wilkinson, Denmark and Nato: The Problem of a Small State in a Collective Security System, 391f 
48 Walt, The origin of Alliances, 17ff 
49 Morgenthau, Politics among nations, the struggle for power and peace,193 
50 Reiter, Learning, Realism, and Alliances. The weight of the shadow of the past, 522f 
51 Ibid. 498f 
52 Morgenthau Politics among nations, the struggle for power and peace,193 
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från det formativa momentet, efter att handlingsalternativet är valt är det såldes svårt 

att återgå till det formativa momentet och välja ett annat handlingsalternativ. 
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3. För NATO 

I detta kapitel redogörs för tolkningen av de analytiska frågor som utformades i den 

kvalitativa textanalysen. Analysen av materialet har gjorts genom ett öppet 

förhållningssätt, vilket innebär att svaren på frågorna har återfunnits i texten för att 

lyfta fram relevanta argument från materialet i förhållande till de analytiska frågorna. 

Analysen har utförts på olika typer av relevant material för att på ett hållbart sätt 

redogöra för att argumentationen är återkommande. Den redovisade tolkningen har 

även belysts med citat för att stärka tolkningens hållbarhet. Detta kapitel, så väl som 

nästa kapitel utgör den kvalitativa jämförande analysens empiriska del. Därav 

kommer detta kapitel enbart att redogöra för hur partierna argumenterade under de 

givna årtalen. 

 

3.1 Folkpartiet (FP) 

Folkpartiet grundades 1934 som en sammanslagning av liberala partier och frisinnade 

landsföreningen. Partiet utgår från den liberalistiska ideologin som historiskt är en 

frihetsrörelse. Liberalismen är en individ-centrerar ideologi som ser till att motverka 

en kollektiv inskränkning av den mänskliga friheten, av marknadens frihet och av 

demokratin.  Folkpartiet framhåller att partiet följer en försvenskad variant av 

liberalism sedan mellankrigstiden, nämligen socialliberalismen. Denna form av 

liberalism grundar sig i att partiet för en liberal agenda med ökad hänsyn till 

välfärdssamhället genom en aktiv socialpolitik och ekonomisk politik. Folkpartiet 

framhåller att liberalerna aktivt verkar för demokrati, frihet och bekämpning av alla 

former av förtryck både mot människor som mot stater.53 

 

3.1.2 Folkpartiet 1965 

Folkpartiet huvudargument på den utrikespolitiska agendan år 1965 var främst 

att Sverige skulle fortsätta driva en obunden, alliansfri utrikespolitik syftande till 

neutralitet i krig.54 

 

                                                
53 http://www.folkpartiet.se/politik/liberalism/liberalismens-rotter/ 
54 Riksdagens protokoll, andra kammaren 1965, utrikes- och handelspolitisk debatt, 80. 
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Folkpartiet ansåg att det var väsentligt att Sverige skapade ett förtroende från 

omvärlden för Sveriges vilja och förmåga att upprätthålla neutraliteten. Den 

alliansfria positioneringen innebar ökat oberoende och ökad handlingsfrihet, 

vilket folkpartiet argumenterade enbart kunde upprätthållas genom ett starkt 

försvar för att kunna motstå och överleva en första attack. Ett svagare försvar 

skulle därav innebära att Sverige skulle bli mer känsligt för påtryckningar.55 

Herr Wedén (vice partiordförande) framförde å Folkpartiets vägnar i riksdagens 

andra kammare: 

 
Vi tror att den reella risken för oss att dras in i krig ligger i att intressen, som egentligen 

inte alls berör Sverige, kan leda till anfall mot oss. Vi föreställer oss att en oberoende 

alliansfri utrikespolitik, syftande till neutralitet under krig, kan vara ett medel att 

reducera en dylik risk. Ett andra medel är alltså ett försvar som gör det besvärligt och 

kostsamt att betvinga oss, i synnerhet naturligtvis i det sammanhang som är det mest 

antagliga, där angriparen har många andra järn i elden.56 

 

Folkpartiet ansåg vid denna tid att den amerikanska närvaron i Europa gynnade 

Sverige i det avseende att ett fullständigt Västeuropeiskt samarbete skulle 

innebära att dess medlemmar samarbetar ekonomiskt, politiskt och militärt. 

Folkpartiet vidhåller att det inte skulle gynna Sverige att ingå i ett sådant 

samarbete, men att det även skulle kunna innebära att Sverige ges en ställning 

som outsider med allt vad det kunde medföra.57  

 
En helt annan sak är, att det ur svensk synpunkt ter sig som önskvärt med ett politiskt och 

militärt starkt Västeuropa. Men detta betyder inte att vårt land gör sig självt och fredens sak 

den största tjänsten genom att inträda i ett sådant förbund.58 

 

Istället framhåller folkpartiet FN som en väsentlig del att landets 

säkerhetspolitik, då FN agerar som en regulator för osäkerheten i världen.59 Med 

ett utvecklat FN, såg partiet en successiv nedrustning som en politisk 

huvuduppgift, då detta skulle minska riskerna för angrepp och överfall 

                                                
55 Riksdagens protokoll, andra kammaren 1965, utrikes- och handelspolitisk debatt, 40, 83. 
56 Ibid., 82. 
57 Ibid.,40. 
58 Ibid.,42f. 
59Riksdagens protokoll, första kammaren 1965, utrikes- och handelspolitisk debatt, 32 
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stormakterna emellan och att detta skulle vara det enda sättet att uppnå en 

långsiktig fred.60 

 

3.1.3 Folkpartiet 1992 

Folkpartiet eftersträvar en fredsordning som bygger på gemensam säkerhet, och 

ansåg att Sverige aktivt skulle delta i utformande av sådana ordningar både på 

europeisk nivå som inom FN. Partiet argumenterade för att Sverige inte längre 

hade några förbehåll för att ingå i en gemenskap med andra länder då det kalla 

kriget och blockuppdelningen var över.  

 
Den svenska neutralitetspolitiken är utslocknad. Det finns inte längre ett öst och ett 

väst att vara neutralt emellan när Warszawapaktens gamla medlemmar i dag vill 

bli med i både EG och NATO. Sveriges nuvarande alliansfrihet är en 

övergångslösning. Med den säkerhetspolitiska struktur som nu växer fram i Europa 

blir svensk alliansfrihet successivt allt mindre relevant. I ständigt växande 

utsträckning gäller att Nordens sak är vår, men också att Europas sak är vår.61 

 

Folkpartiet vill ha ett fullvärdigt svenskt medlemskap i EG, där Sverige aktivt 

kan delta och påverka i vilken riktning EG skall utvecklas för att stärka och 

utöka gemenskapen mellan medlemsländerna och dess medborgare. Främst 

önskar partiet att Sverige i samband med EG:s medlemsstater skall utveckla ett 

gemensamt försvarsarrangemang, för att trygga freden och säkerhet i Europa.62 

 
Alliansfrihet är inte heller ett mål för den svenska politiken. Vi skall överge 

neutralitetspolitiken och den alliansfria politiken om det är så att målen för den 

svenska säkerhetspolitiken uppfylls på ett bättre och effektivare sätt om vi överger 

dessa principer och t.ex. går in i ett militärt förpliktigande samarbete. Det svenska 

folkets säkerhet och trygghet kan faktiskt ligga i ett samarbete snarare än i ett 

utanförstående.63 

 

Folkpartiet framhåller att ett medlemskap i EG inte kommer att innefatta en 

påtvingad gemensam försvarsallians inom Europa, följt av Maastricht-fördraget. 
                                                
60 Riksdagens protokoll, andra kammaren 1965, utrikes- och handelspolitisk debatt, 42f 
61 Riksdagens snabbprotokoll 1991/92:117, anförande 87 
62 Motion 1991/92:U538 
63 Riksdagens snabbprotokoll 1991/92:119, anförande 9 
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Partiet argumenterar för att Sverige måste vara en aktiv deltagare i utformningen 

av en försvarsordning, och att Europa gemensamt bör förbinda sig, inkluderat de 

Nordiska länderna, för att säkra freden.64 

 

3.1.4 Folkpartiet 2014 

Folkpartiet vill stärka det svenska försvaret och Sveriges möjligheter att försvara 

sig mot attacker och krig. I dagsläget har inte Sverige kapaciteten att ensamt 

försvara sig, och därav förespråkar partiet ett fullt medlemskap i NATO.65  

Av de samarbeten och gemenskaper som Sverige idag tillhör, medför ingen av dessa 

några säkerhetsgarantier.  

 
Om man tittar på vilka typer av militära och säkerhetspolitiska allianser som finns 

i världen ser man att det enda som är intressant för vår försvarsförmåga och det 

enda som skulle ge oss några som helst garantier på säkerhetsområdet är Nato.66 

 

NATO är den enda seriösa militära alliansen som förespråkar demokrati i 

världen, och har varit en närvarande organisation i Europa sedan andra 

världskrigets slut. Partiet ser till att NATOs militära organisation utgör den 

väsentliga arbetsinsatsen som Sveriges övriga samarbeten saknar, nämligen 

försvarskapaciteten. 

 
Nato är världens mest effektiva försvars- och säkerhetssamarbete för demokratier 

och den absolut viktigaste samarbetsorganisationen för säkerhet och ömsesidigt 

försvar i Europa. Det är hörnstenen i samarbetet mellan Europa och USA. Ett 

medlemskap säkrar fred och frihet tillsammans med andra länder som delar våra 

värderingar i vårt närområde så väl som globalt.67 

 

Folkpartiet anser vidare att ett medlemskap i NATO även skulle utveckla och 

fördjupa Sveriges samverkan i det Nordiska samarbetet då både Norge och 

                                                
64 Riksdagens snabbprotokoll 1991/92:119. 
65 Folkpartiets valmanifest 2014. 
66 Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:36, anförande 130. 
67 Motion 2013/14:1876 
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Danmark är medlemmar, samt med de 22 EU länder som även är medlemmar i 

NATO.68 

 

Folkpartiet förespråkar ett fortsatt starkt EU som arbetar för frihet, demokrati 

och mänskliga rättigheter. EU:s fortsatta utvidgning stärker Europas roll i 

världen och skall fortsätta vara en central aktör för stabilitet och fred i världen. 

Partiet anser att den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken som EU 

bedriver är av betydelse för att förebygga konflikter och freden såväl i Europa 

som internationellt. Folkpartiet argumenterar för att Sverige bör ingå i NATO 

för att ha kapaciteten och hjälpen att försvara sig, men att EU:s säkerhetspolitik 

är väsentlig för att diplomatiskt förebygga situationer där Sverige skulle behöva 

försvara sig.69 

 

3.2 Venstre (V) 

Venstre grundades 1870 genom sammanslagningen av tre vänstergrupper i 

folketinget som en motpol till de konservativa Højre. Partiet utgår ifrån en 

liberalt konservativ ideologi, där partiet framhåller ett liberalt förhållningssätt 

utan drastiska förändringar till den rådande samhällsformen. Liberalismen är 

individcentrerad och ser till människans frihet att ta ansvar för sig självt, för 

andra och för samhället. Det är statens skyldighet att försäkra de individuella 

friheterna för att ingen skall förtryckas. Partiet framhåller att ett starkt samhälle 

skapas genom att människor frivilligt går samman för att lösa problem eller 

kultivera intressen. 70 

 

3.2.1 Venstre 1965 

I den blockuppdelade värld som uppdraggades i med det kalla kriget, ansåg 

Venstre att omvärlden ställde krav på ståndpunktstagande. Venstre 

argumenterade för att Danmarks utrikes- och försvarspolitik utgått från NATO 

sedan Danmarks anslutning till alliansen 1949, och att denna politik har gynna 

                                                
68 Motion 2013/14:1876. 
69 Riksdagens protokoll 2013/14:70 
70 http://www.ft.dk/Demokrati/Partier/PartiOversigt/Venstre/Historie_og_politik.aspx 
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landet väl. NATO medlemskapet har varit väsentligt för både Danmarks säkerhet 

och överlevnad. Venstre såg vid denna tidpunkt till att Danmark borde ta en mer 

aktiv roll inom alliansen och driva sin egen synpunkt i debatten för alliansens 

arbete.71  

 
De udtalelser, den højtærede forsvarsminster forleder dag fremsatte om et isoleret 

nordiskt forsvarsforbunds utilstrækkelighed, kan jeg tilslutte mig. Danmark ønske om 

forstat at være partner i et bredt atlantisk alliancesystem må være det naturlige 

udgangspunkt for vore overvejelser. Men vi, der mener dette, må ikke undlade at tage 

del i debatten, og jeg fremsætter ønsket om, at vi oftere – også her i tinget – får lejlighed 

til at tage de udenrigspolitiske spørgsmål op til drøftelse.72 

 

Venstre framhöll ett missnöje med avsaknaden av någon riktig debatt om 

huruvida Danmark skulle fortsätta sitt samarbete med NATO efter 1969 eller 

inte. Partier ansåg att det inte fanns någon egentlig anledning till att en sådan 

debatt borde föras, eftersom alliansen är grunden för Danmarks säkerhetspolitik 

och borde fortsätta att vara det.73 

 

3.2.2 Venstre 1995 

Danmark skulle vara en fri och självständigt stat, som verkar inom och utvecklar 

internationella gemenskaper och staterna inom dem. Venstre ville ha öppenhet 

och frihet över landsgränser för människor, handel, kommunikation mm.74 Den 

Europeiska gemenskapen var i skedet att utvecklas till europeisk union, en union 

som Danmark enligt Venstre borde tillhöra och arbeta för att utveckla till att 

inkludera hela Europa för att skapa friare rörelse för varor, människor och 

kapital medlemsstaterna emellan. Essentiellt önskade Venstre att sammanlänka 

de Europeiska staterna för att öka det ömsesidiga beroendet mellan dem och för 

att skapa en gynnsam utveckling gemensamt.75 

 

                                                
71 Folketingstidende Forhandlinger I, 1965-1966, 105ff 
72 Ibid.,107. 
73 Folketingstidende Forhandlinger II, 1965-66, 2573f 
74 Mennesket frem for systemet : Principprogram for Venstre : Vedtaget på Venstres landsmøde  6f 
75 Ibid. 7f 
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Venstre vidhåller att ett militärt försvar är nödvändigt för att både frihet som 

fred. Men önskade även ett fullvärdigt medlemskap i den Västeuropeiska 

unionen för att utgöra NATO:s pelare på den europeiska kontinenten.  

 
Danmark skal fortsat være fuldt og helt medlem af NATO. Vi skal være parate og i 

stand til at deltage i forsvaret af alliancen. Det indebærer, at vi er villige til at 

påtage os vor del af den samlede byrde ved et troværdigt forsvar.76 

 

Venstre förde argumentet att Danmarks skulle använda sitt medlemskap i NATO 

för att gemensamt med de övriga medlemmarna utveckla organisationen i 

förhållande till det nya säkerhetspolitiska läget. Detta skulle ske genom att aktivt 

delta i internationella operationer för att skapa eller säkra fred vid eventuella 

närliggande konflikter. Venstre menade att NATO:s närvaro fortfarande var 

avgörande för den europeiska säkerheten och freden, i vilket fall fram tills dess 

att den västeuropeiska unionen kunde överta försvars- och säkerhetspolitiken.  

Venstre argumenterade för att medlemskap i NATO medförde krav för 

demokrati och mänskliga rättigheter, och därav ökades säkerheten av att fler 

länder anslöt sig till alliansen.77 

 
NATO skal knytte de øst- og centraleuropæiske samt de baltiske lande tættare til 

sig med fuld medlemskab som mål. Ved uptagelse af nye medlemmer skal det 

sikres, at sikkerhedsgarantien fortsat er reel, …78 

 

Venstres ansåg att NATO och västeuropeiska unionen gemensamt kunde säkra 

frihet och säkerhet över hela kontinenten.   

 

3.2.3 Venstre 2014 

Venstre vill att Danmark skall vara en fri och självständig stat, som skall säkras 

genom att ingå i bindande internationella samfund där staterna och dess 

befolkning samarbetar för att säkra friheten och freden. Internationella samfund 

skall arbeta för och försvara mänskliga rättigheter, genom fredliga insatser som 

                                                
76 Mennesket frem for systemet : Principprogram for Venstre : Vedtaget på Venstres landsmøde , 8 
77 Mennesket frem for systemet : Principprogram for Venstre, 9 
78 Ibid. 
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militära. Venstre vill att Danmark skall delta aktivt i internationella insatser för 

att upprätthålla dessa värderingar.79  

 
För att verkställa vår suveränitet och garantera fred och frihet, är det nödvändigt 

att ha ett militärt försvar som kan avge effektiva och välutrustade styrkor till 

internationella insatser inklusive FN-uppdrag. Vi måste kunna verka i områden i 

världen där det finns en ökad efterfrågan på personal, utrustning och logistik.80 

 

Venstre förespråkar ett fortsatt fullvärdigt medlemskap i NATO. Danmark måste 

vara förberett att kunna försvara sig självt som att försvara NATO alliansen och 

delta i militära internationella insatser. Venstre ser till att Danmarks säkerhet tar 

sin grund i NATO och EU, och utgår från deras delade värderingar och 

intressen. Det är av avgörande säkerhetspolitisk betydelse att Danmark har ett 

fortsatt nära arbete med EU-länderna, NATO och andra demokratiska länder för 

att bevara freden.81  

 

Venstre argumenterar för att världens länder har blivit allt mer ömsesidigt 

beroende av varandra. Internationella som regionala organisationer som verkar 

för fred och säkerhet, så som NATO och EU, har överlappande intressen i att 

säkra fred och mänskliga rättigheter runt om i världen vilket därav blir en 

utrikespolitisk angelägenhet för dess medlemmar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
79 http://www.venstre.dk/politik/venstre-mener/udenrigspolitik 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
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4. Mot NATO 

Som i föregående kapitel kommer detta kapitel enbart att redogöra för tolkningen av 

de analytiska frågorna som utformades i den kvalitativa analysen. Tolkningen har 

utförts av den relevanta argumentationen som samlats in genom det öppna 

förhållningssättet. Även i detta kapitel har den redovisade tolkningen belysts med 

citat för att stärka tolkningens hållbarhet. Detta kapitel, så väl som föregående kapitel 

utgör empirin för den kvalitativa jämförande analysens. Därav kommer detta kapitel 

enbart att redogöra för hur partierna argumenterade under de givna årtalen. 

 

4.1 Vänsterpartiet (V) 

Vänsterpartiet grundades under namnet Sveriges socialdemokratiska vänsterparti 

1917 som ett utbrytarparti från socialdemokraterna, och har sedan dess reformerats på 

grund av politiska skiljaktigheter till att gå under namnen Sveriges kommunistiska 

parti (1921-1967), Vänsterpartiet kommunisterna (1967-1990) och slutligen 

Vänsterpartiet (1990 -). Genomgående för vänsterpartiet genom historien har varit 

deras ideologiska grund, den socialistiska kommunistiska ideologin, där 

klassamhällets upplösning, socialism och kamratlig solidaritet var samhällsmålet 

universellt. Efter 1990-talet har partiet framhållit att en fortsatt strävan att omfördela 

resurser i samhället i enlighet med den kommunistiska läran och ser till ett 

socialistiskt samhälle med en feministisk framtoning.82 

 

4.1.1 Vänsterpartiet (Sveriges kommunistiska parti, SKP) 1965 

Sverige kommunistiska parti, Vänsterpartiet, främsta utrikes- och 

säkerhetspolitiska ståndpunkt år 1965 var en fortsatt svensk alliansfri politik. 

Sveriges borde enligt partiet inte fokusera på att erhålla en stark militär mot 

potentiella konflikter, utan borde omfördela resurser till fredsinsatser och ökat 

bistånd till utvecklingsländer. Sveriges kommunistiska parti stod fast vid sin 

argumentation om att våld och militär inte är lösningen, utan att länder 

ömsesidigt skall stödja varandra och kunna samexistera fredligt, oavsett 

                                                
82 http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A4nsterparti

et 
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samhällssystem83 Herr Hermansson (partiledare för SKP) framförde å Sveriges 

kommunistiska partis vägnar i riksdagens andra kammare: 

 
Jag kan helt instämma i vad regeringen anfört om nödvändigheten av fortsatta ansträngningar 

för rustningsbegränsning och nedrustning, särskilt i frågan om kärnvapen. Till de motiv som 

anfört för denna ståndpunkt måste föras ytterligare ett: behovet av att lösgöra tillräckliga 

resurser för att gå på ett avgörande sätt lämna bistånd till de fattiga ländernas utveckling. 

Genom militär nedrustning kan, som framhållits av den expertgrupp som varit verksam inom 

FN, en markerad ökning möjliggöras i tillväxttakten för de tillgångar som avsätts till 

investeringar för produktiv utveckling i u-länderna.84 

 

Sveriges kommunistiska parti motsatte sig bestämt all typ av upprustning, och såg till 

att en nedrustning borde ske omgående och framförallt att kärnvapen varken skulle 

brukas eller spridas. Partiet såg till att länder ömsesidigt skulle ingå 

överenskommelser om att inte anskaffa kärnvapen och om att rusta ner.85 

 

Sveriges kommunistiska parti såg inte till någon form av samarbete som ställde länder 

i ojämn relation till varandra, då skillnader mellan rika och fattiga länder var vad 

partiet ideologiskt ville motverka. Partiet såg till att utveckla FN till en organisation 

som stödjer folk som kämpar för sin frihet och som medlare vid konflikter.86 

 

4.1.2 Vänsterpartiet 1992 

Efter kalla krigets slut argumenterade Vänsterpartiet för en omfattande militär 

nedrustning världen över, en fortsatt neutralitetspolitik och ett nej till EG. 

Vänsterpartiet framhöll under denna tid en större öppenhet till att överlåta frågor om 

gemensam säkerhet, mänskliga rättigheter och miljö till en överstatlig beslutsfattning, 

men inte till en överstatlig nivå i form av EG. EG hade enligt partiet en odemokratisk 

struktur, och ett medlemskap skulle innebära att organisationens beslut skulle 

påtvingas Sverige. 87 

                                                
83 Riksdagens protokoll, andra kammaren 1965, s. 65ff 
84 Riksdagens protokoll, andra kammaren 1965, s. 68 
85 Riksdagens protokoll, första kammaren 1965, s. 70ff 
86 Riksdagens protokoll, andra kammaren 1965, s. 68 
87 Motion 1991/92:U534 
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EG utarbetade i Maastricht grunden för EU och den europeiska försvars- och 

säkerhetspolitiken. Vänsterpartiet yrkade på att Sverige varken skulle ansluta sig till 

EG eller EU då Sverige antingen skulle vara tvunget att överge sin neutralitet eller 

förhålla sig illojal mot Maastrichtöverenskommelsen. Vänsterpartiet argumenterade 

för att den svenska alliansfriheten i fred och neutraliteten i krig, framför ett 

medlemskap som de ansåg skulle öka risken för att Sverige skulle dras in i militära 

konflikter.88  

… Sveriges säkerhetspolitiska linje i det här läget skulle vara att utveckla 

neutralitetspolitiken till att bli ett aktivt redskap i arbetet för internationell 

nedrustning, avspänning och fred globalt, inte bara vad gäller Västeuropa.89 

 

Vänsterpartiet argumenterade för att stå fast vid den svenska neutralitetens, och ansåg 

att militär nedrustning skulle inledas då det inte fanns några militära hot riktade mot 

Sverige. 90  Vänsterpartiet ansåg vidare att Sverige borde föra en mer aktiv 

neutralitetspolitik, och agera som en alliansfri medlare i konflikter mellan andra 

stater. 91 

 

4.1.3 Vänsterpartiet 2014 

Vänsterpartiet värnar om den svenska neutraliteten, och vidhåller sin inställning till 

att Sverige skall vara alliansfritt. Däremot ser partiet att neutraliteten har urholkats till 

följd av EU medlemskapet, det svenska bidragandet till dess militarisering samt det 

ökade samarbetet med NATO. Vänsterpartiet anser att den militära alliansfriheten har 

givit Sverige ett anseende i världen som opartisk aktör, verkande i fredligt syfte.92 

 
Vi vill se en utrikespolitik för nedrustning och fred. Sveriges militära alliansfrihet har 

tjänat oss och vår omvärld väl och har möjlighet att göra det under lång tid framöver. Den 

har gett Sverige ett utrikespolitiskt handlingsutrymme och en möjlighet att spela en viktig 

roll för fred och nedrustning när den politiska viljan för detta har funnits.93  
 

                                                
88 Riksdagens snabbprotokoll 1991/92:70 
89 Riksdagens snabbprotokoll 1991/92:52, anförande 25 
90 Motion 1991/92:Fö41 
91 Riksdagens snabbprotokoll 1991/92:119, anförande 17 
92 Motion 2014/15:140 
93 Riksdagens protokoll 2013/14:86, anförande 6 
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Vänsterpartiet vill att Sveriges skall utveckla en modern försvarsmakt som har 

förmågan att möta interna som externa hot mot landet samt verka som en 

fredsbevarande kraft i världen. Partiet vill främst att den svenska internationella 

säkerhetspolitiken skall bygga på fredliga lösningar, genom att förbygga kriser istället 

för att ta till militära lösningar.94 

Beträffande internationella militära insatser, är Vänsterpartiet för dem om de är i 

fredsfrämjande syfte. Sverige borde delta i sådana insatser om det finns FN-mandat 

för dem och när insatsen kan bidra till fred, säkerhet och möjligheter till 

återuppbyggnad och utveckling för området och dess civilbefolkning.95  

 

Då den svenska politiken fortskrider i sitt närmande mot organisationen NATO, 

förhåller sig Vänsterpartiet negativt mot att Sverige skulle ingå i den militära 

alliansen. Partiet ser positivt på ett utökat nordisk samarbete, men att Norge och 

Danmark som NATO medlemmar måste anpassa sig efter de övriga nordiska 

ländernas alliansfrihet.  

 
Däremot är Nato som organisation en helt annan sak. Det är en försvarsallians, och det 

samarbetet bygger på helt andra premisser. Det borde man ta hänsyn till, och man borde 

vara försiktigare. Eftersom vi fortfarande vad jag vet är ett alliansfritt land borde man ta 

detta i beaktande mycket mer.96  

Vänsterpartiet argumenterar för att Sveriges neutralitet och alliansfrihet har gynnat 

landet på den internationella arenan, och att ett NATO medlemskap skulle rasera den 

världsposition som Sverige etablerat, utöver att binda Sverige till att agera militärt i 

och för alliansen.  

 

4.2 Socialistisk folkeparti (SF) 

Socialistisk Folkeparti grundades 1959 genom en splittring från det Danmarks 

Kommunistiske Parti, delvis på grund av Danmarks kommunistiske Parti förbindelser 

med Sovjetunionen. Socialistisk Folkeparti utgår från en socialistisk ideologi som 

främst ser till att människor skall ha makt över sina egna liv och samhället måste 

                                                
94 Motion 2014/15:140 
95 Riksdagens protokoll 2013/14:124, anförande 125 
96 Riksdagens protokoll 2013/14:86, anförande 8 
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kännetecknas av jämlikhet och social trygghet. Socialistisk Folkeparti framhåller att 

socialismen bör spridas genom demokrati, som de ansåg var den mest framträdande 

stadsstrukturen för jämställdhet.97 

 

4.2.1 Socialistisk Folkeparti 1965. 

Socialistisk Folkepartis ställning för hur den danska utrikes- och säkerhetspolitiken 

borde drivas år 1965 var att Danmark borde delta i samtal med de nordiska länderna 

om ett nordiskt alternativ till NATO medlemskapet. Som ett tidigare neutralt land 

framhåller partiet att Danmark har mer gemensamt med de nordiska länderna och att 

deras gemensamma intressen skulle utgöra en bättre kollektiv säkerhet än alliansen 

med NATO.98 
 

Jag synes, det var rimeligt, om den danske regering nu forsøgte at blive deltager i den 

diskussion, der dog er ved at opstå i Norden – jeg ved ikke, hvor længe den allerede har været 

i gang mellem Norge og Sverige – nemlig diskussionen om et eller andet nordisk alternativ til 

Norges of Danmarks medlemskab af Atlantapagten. Det er da ganske indlysende, at hvis der 

kommer noget ud af disse samtaler, som altså ikke er officielle, må Danmark være dybt 

interesseret i resultatet. Det må da være sådan, at vi må anse det for uhyre gavnligt for vore 

lande of formodentlig også for verdensfreden, om der kunne etableres et nordisk neutralt 

område; fremfor alt er der sådan, at Norden og blive henvist til at søge det, man med et 

misforstået udtryk kalder vor sikkerhed, mod syd.99 

 

Socialistisk Folkeparti framhåller att NATO inte är det bästa alternativet för den 

danska säkerheten, men ansåg sig inte kapabla att ta ställning till huruvida landet 

skulle gå ur alliansen eller inte. Detta argument grundar sig i att partiet inte uppfattade 

att de hade tillräckligt med kunskap om Danmarks betydelse för NATO och NATO:s 

betydelse för Danmark. 

 
Der er faktorer dér, som vi ikke endnu kender og ikke tager stilling til, og de er for øvrigt også 

på anden måde blevet belyst af udenrigsministeren i sin tid, da vi her i folketinget forhandler 

om, hvorvidt vi burde have nedsat en kommission til at udrede de nærmere forhold 

vedrørende NATOs betydning for Danmark og Danmarks medlemskab i NATO. Der er så 

                                                
97http://www.ft.dk/~/media/PDF/publikationer/Informationsark/Partier/socialistisk_folkeparti%20pdf.a
shx 
98 Folketingstidende Forhandlinger I, 1965-1966, 174f 
99 Ibid. 
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mange ubekendte faktorer dér, og derfor er det naturligvis umuligt i dag at tage nogen 

stilling.100 

 

Partiet anser att landets medlemskap i NATO enbart har lett till att spänningarna 

mellan blocken har ökat, spänningar som kunde ha undvikits. Partiet anser att de 

mindre staterna har närmat sig varandra i oro för den andra supermakten handlingar, 

och att de mindre staternas egna handlingar kan ha tolkats som aggressivt av den 

andra sidan av det kalla kriget. Utan allianserna NATO och Sovjetunionen hade 

Europa enligt partiet varit fredligare.101 

 

4.2.2 Socialistisk Folkeparti 1992 

Med Sovjetunionens upplösning förespråkade Socialistisk Folkeparti en 

övergripande nedrustning av militär och vapen världen över. I avsaknad av 

världsomfattande hot och risk för krig, ansåg partiet att de militära allianserna 

som dominerat den Europeiska kontinenten borde upplösas och ge hän för en 

mer fredlig ordning. Socialistisk Folkeparti förespråkade att Danmark skulle 

arbeta för NATO:s nedläggning efter att det beslutats om att lägga ner den 

militära delen av Warszawa-pakten. Innan ett sådant beslut fattats, ansåg partiet 

att Danmark inom NATO bör handla mot ett avvecklande.102 

 
Så længe NATO endnu eksisterer, skal Danmark optræde selvstændigt inden for 

alliancen, tage ensidige skridt uden først at spørge om lov, og støtte alle initiativer, 

som svækker rustningskapløbet og baner vej for afspænding. Uanset hvorfra de 

kommer. Konkret skal Danmark inden for NATO modsætte sig nye 

oprustningstiltag og i givet fald nægte at følge dem.103 

 

Socialistisk Folkeparti ville se att de tidigare militära allianserna avlöstes av en 

gemensam europeisk säkerhetsordning, innefattande tidigare blockstater, 

neutrala stater samt USA och Kanada. En sådan säkerhetsordning skulle bygga 

på nedrustning, öppenhet och ömsesidig kontroll. Partiet ansåg att en sådan 

                                                
100 Folketingstidende Forhandlinger III, 1965-1966, 5587f 
101 Folketingstidende Forhandlinger I, 1965-1966, 353 
102 Mod nye tider : SFs princip- og handlingsprogram, 41 
103 Ibid., s. 41 
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säkerhetsordning bäst skulle upprättas inom ramen för Conference on Security 

and Co-operation in Europe (CSCE) och fungera i nära samband med FN.  

Partiet ansåg att utvecklingen av den Europeiska gemenskapen (EG) var för 

outvecklad och kunde innefatta nya militära allianser för att upprätta en 

säkerhetsordning i Europa.104 

 
Efter vor opfattelse bør man satse på at udvikle CSCE, nu bestående af 48 stater, 

som en fælles sikkerhedspolitisk organisation, baseret på gensidig, kontrolleret 

nedrustning, og ikke på udvikling af nye militærblokke. Derfor vender vi os skarpt 

imod ”revitalisering” af WEU og mod at give EF en militär dimension.105  

 

Socialistisk Folkeparti argumenterade främst för att FN skulle prioriteras för att 

säkra världsfreden. Partiet ville ge FN egen makt att bekämpa upprustning och 

överföring av vapenteknologi, samt inneha en väsentlig roll för att etablera 

övernationella kontrollmekanismer. För att en gemensam europeisk 

säkerhetsordning skulle kunna etableras, argumenterade partiet för ”alle lande, 

også Danmark, er parat til at afgive suverænitet til overnationale organer.”106 

 

4.2.3 Socialistisk Folkeparti 2014 

Socialaistisk Folkeparti anser sig inte vara ett pacifistiskt parti. Men förespråkar 

fredliga lösningar framför militära, men inser att det finns situationer runt om i 

världen där militära ingripanden är nödvändiga, och att NATO är en 

nödvändighet i världen. Partiet vill däremot att alla militära ingripanden skall ha 

FN-mandat, och vara djupt förankrade i den internationella rätten. 107 
 

Vi vil altid arbejde for fred og nedrustning, men anerkender samtidig, at det i 

nogen tilfælde kan være nødvendigt at anvende militære midler f.eks. for at 

beskytte civilbefolkninger.108 

 

                                                
104 Mod nye tider : SFs princip- og handlingsprogram,  41 
105 Landsmødeberetning 1992 fra folketingsgruppen, 16 
106 Mod nye tider : SFs princip- og handlingsprogram, 40 
107 http://sf.dk/det-vil-vi/danmark-i-verden/forsvar 
108 http://sf.dk/det-vil-vi/danmark-i-verden/udenrigs 
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Socialistisk Folkeparti ser EU som en viktig aktör på den internationella 

arenan, både ur en ekonomisk som en demokratisk synpunkt. Därav anser 

partiet att EU både har skyldigheter och möjligheter att arbeta med 

förebyggande säkerhetspolitik. Framförallt inom områden som demokrati 

förstärkning, mänskliga rättigheter och klimatförändringar med mera. 

Socialistisk Folkeparti vill arbeta för att Danmark ska driva en mer 

aggressiv utrikespolitisk linje inom EU.109 

 
I SF lægger vi vægt på, at Danmark har et internationalt engagement, og at 

tyngdepunktet i det forsvars- og sikkerhedspolitiske arbejde ligger på 

konfliktforebyggelse, fredsbevaring, bekæmpelse af klima- og 

fattigdomsproblemer, genopbygning og sikkerhed for civilbefolkninger.110 

 

Socialistisk Folkeparti argumenterar för att öka säkerheten i världen på ett 

fredligt sätt och i utvecklande syfte, framför att bruka militära insatser, men 

erkänner att militära insatser i vissa fall är oundvikliga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
109 http://sf.dk/det-vil-vi/danmark-i-verden/udenrigs 
110 http://sf.dk/det-vil-vi/danmark-i-verden/forsvar 
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5. Analys 

Denna analys ser till att jämföra hur de svenska partierna Folkpartiet och 

Vänsterpartiet samt danska partierna Venstre och Socialistisk Folkeparti har 

argumenterat för sin säkerhetspolitik utifrån teorin historisk institutionalism.  

Analysen kommer att utföras utifrån den historiska institutionalismens analysverktyg; 

formativt moment, stigberoende, timing och sekvens samt idéer och ideologier för att 

besvara forskningsfrågorna 

 

- Följer Folkpartiet och Venstre samma stigberoende? 

- Följer Vänsterpartiet och Socialistisk Folkeparti samma stigberoende? 

 

Den historiska institutionalismen utgår från att tidigare argumentation har betydelse 

för hur efterföljande, nuvarande och framtida argumentation kommer att formas. Vad 

teorin framhåller är att ett brett tidsspann måste studeras för att kunna undersöka om 

stigberoendet är hållbart över tid, och därav om det kommer att fortsätta på samma 

bana. I denna studie har åren 1965, 1992 (1995 för Venstre) och 2014 undersökts för 

att få fram ett brett tidsspann. Utöver de valda åren utgör även det formativa 

momentet en given tidpunkt för stigberoendets utveckling, därav utgår 

undersökningen från argumentationen 1945 för Sverige och argumentationen 1949 för 

Danmark. 

 

Det formativa momentet för både Sverige och Danmark, och därav även för dess 

respektive partier, beträffande deras säkerhetspolitiska ställning utgörs enligt Reiter 

(1994), Morgenthau (1967) och Walt (1987) av andra världskriget, som uppdraggade 

en bipolär värld med potentiellt hot från öst. Respektive land bestämde efter kriget 

hur de skulle driva sin säkerhetspolitik, där Sverige valde att förbli militärt alliansfritt 

1945 och Danmark anslöt sig till den militära alliansen NATO 1949. 

 

Idéer och ideologier utgörs i denna studie av partierna. Historisk institutionalism 

framhåller att idéer och ideologier utgör aktörernas normer, kunskap och 

verklighetsuppfattning och att argumentation i ett givet ämne kommer att återspegla 

olika ideologiska utgångspunkter. För at åtskilja den ideologiska aspekten i 

argumentationerna har partiernas jämförts med dess ideologiska motsvarighet för att 
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redogöra för om argumentationen följer ett stigberoende utifrån det formativa 

momentet, i enlighet med ideologin eller avvikit från ett stigberoende. Därav kommer 

Folkpartiet att jämföras med Venstre och Vänsterpartiet med Socialistisk Folkeparti. 

 

Stigberoendet avser en given argumentationskedja där efterkommande argumentation 

kan härledas till föregående argumentation över en längre tid och över flera 

sekvenser. Stigberoendet visar på att en argumentationskedja som är konsekvent utgör 

en stabil och förutsägbar politisk institution, vilket innebär att partiets argumentation 

osannolikt kommer att ändra riktning utan att argumentationen kommer att fortsätta i 

samma riktning. 

 

Timing är sammankopplat med sekvenser, där sekvenser är den sekventiella 

ordningen av händelser som kan påverka stigberoendets riktning och timing avser 

händelsen och när i tiden händelsen inträffat. I denna studie undersöks tre årtal, 1965, 

1992 (1995 för Venstre) och 2014 med anseende till de omvärldshändelser som 

skedde under dessa tidpunkter. År 1965 rådde det ökade spänningar mellan blocken i 

det kalla kriget då upprustningen av kärnvapen var ett faktum. Sverige och Danmark 

låg geografiskt mellan blocken, och därav utgjorde blockens upptrappade 

aggressioner en potentiell fara för båda länderna, även då Danmark var allierat med 

NATO. År 1992 markerade en fredstid i Europa efter att Sovjetunionen fallit.  

År 2014 invaderade Ryssland Ukraina och trappade upp sin militära närvaro i 

Östersjöområdet.  Återigen formades en hotbild i ländernas närområde. 

 

Utifrån dessa analysverktyg kommer partiernas argumentation att analyseras i syfte 

att belysa huruvida argumentationen följer ett stigberoende i enigheten med det 

formativa momentet, i enighet med den ideologiska tillhörigheten eller inte följer ett 

stigberoende över huvud taget. 
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5.1 Analys av Folkpartiet och Venstre 

Folkpartiets argumentation för Sverige säkerhetspolitik har under de tre valda 

tidpunkterna följt ett stigberoende som succesivt tar avstånd från det formativa 

momentet. Då partiets argumentation konsekvent följer en riktning mot ökat 

samarbete och slutligen mot NATO medlemskap, utgör detta ett stigberoende 

eftersom argumentationen går i samma riktning över flera tidpunkter, det vill säg 

sekvenser. Det kan tolkas att partiet valt att följa ett ideologiskt stigberoende, och att 

partiets argumentation både är stabil och förutsägbar. 

 

Venstres argumentation för Danmarks säkerhetspolitik har under de tre valda 

tidpunkterna följt ett stigberoende. Trots förändringar i omvärlden har partiet varit 

konsekvent i sin argumentation, och uppger tydligt hur argumentet som framfördes i 

samband med det formativa momentets har haft en avgörande betydelse för hur 

efterkommande argument har formats. Utifrån den historiska institutionalismen kan 

uttolkas att partiet både är förutsägbart och stabilt i sin argumentation beträffande 

säkerhetspolitik. Då partiets argumentation följt ett givet stigberoende är 

sannolikheten att partiet kommer att avvika från stigberoendet mycket liten, det vill 

säga om inte ett nytt formativt moment inträffar. 

 

Tabell 5.1 Liberala partiernas argumentationsriktning (stigberoende) 

	  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Av tabell 5.1 redovisas partiernas stigberoende. Utifrån denna tabell kan utläsas att 

den liberala ideologin har betydelse för hur båda partierna argumenterar för sin 
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      NATO 
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      NATO 
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      NATO 
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säkerhetspolitiska positionering. Båda partierna har också ett stigberoende som går i 

samma riktning under en lång tidsperiod, vilket gör dem mycket förutsägbara i hur de 

i framtiden kommer att argumentera för den säkerhetspolitiska positioneringen. Ett 

långtgående historiskt stigberoende påvisar även att argumentationen har större 

slagkraft i förhållande till inkonsekventa och avvikande stigberoenden presenterade 

av andra politiska partier, vilket därav påverkar det politiska utfallet i en given 

riktning. 

 
 
5.2 Analys av Vänsterpartiet och Socialistisk Folkeparti 

Vänsterpartiets säkerhetspolitiska argumentation under de tre valda tidpunkterna har 

översiktligt följt ett stigberoende, vilket kan tolkas som att partiets ställningstagande 

till Sveriges säkerhetspolitik både är förutsägbart och stabilt. De tre tidpunkterna som 

undersöks innefattar alla en sekvens av händelser där omvärlden förändras i 

förhållande till det formativa momentet. Vänsterpartiet har konsekvent argumenterat 

för neutralitet, men har under den sista timingen ändrat sin inställning till Sveriges 

ingående i allianser. Därav sker ett avvikande från det givna stigberoendet, vilket 

innebär att Vänsterpartiets argumentation inte är helt stabil och därav finns ingen 

förutsägbarhet i hur partiet kommer att argumentera i fortsättningen. 

 

Socialistisk Folkeparti argumentation beträffande Danmarks säkerhetspolitik sedan 

1965 avviker från argumentationen vid det formativa momentet och byter riktning vid 

var händelse eller timing. Ur detta kan tolkas att Socialistisk Folkeparti inte följer 

något stigberoende i sin argumentation, och argumentationen är inte heller är enig 

med den ideologiska utgångspunkten för partiet. Detta innebär att partiet är en högst 

instabil och mycket oförutsägbar institution. Med andra ord går det inte att förutse hur 

partiet kommer att argumentera för landets säkerhetspolitiska positionering framöver. 
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Tabell 5.2 De socialistiska partiernas argumentationsriktning (stigberoende) 

	  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Av tabellen 5.2 redovisas Vänsterpartiets stigberoende, med en påbörjan till 

avvikande, och Socialistisk Folkepartis avsaknad av ett stigberoende. Utifrån tabellen 

kan uttolkas att både timing och sekvenser har påverkat båda partiernas 

argumentation, men det är mycket mer påtagligt i Socialistisk Folkepartis 

argumentation. Utifrån partiernas ideologiska tillhörighet är det formativa momentet i 

Danmark inte förenligt med den socialistiska ideologin, medan det formativa 

momentet i Sverige är förenligt med den socialistiska ideologin. Ett långtgående 

stigberoende som Vänsterpartiet presenterar tenderar att ha slagkraft inom den 

säkerhetspolitiska debatten, men då partiet i den senaste timingen avvikit från 

stigberoendet är den framtida argumentationen oförutsägbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialistisk Folkeparti 

       NATO 

ê 

       NATO 

 í 

Avveckling av NATO 

  î 

NATO 

        Vänsterpartiet 

   Neutralitet 

  ê 

    Neutralitet 

  ê 

  Neutralitet 

           î 

        Alliansfrihet 

  

Sekvens 

Formativt moment 

 

1965 

 

1992 

 

2014 



 

50 
 

6. Slutsatser 

Syfte med denna studie är att belysa hur partiernas stigberoende har inverkan på i 

vilken riktning som den statliga säkerhetspolitiska debatten kommer att ta, och 

således den statliga säkerhetspolitiska positioneringen.  

Utifrån resultaten kan man se till att de liberala partierna har ett starkare stigberoende, 

vilket därav gör dem förutsägbara i sin framtida argumentation. Av de socialistiska 

partierna redogjordes för att Vänsterpartiet har ett tidigare starkt stigberoende som 

avvikit och att Socialistisk Folkeparti inte följde något stigberoende alls.  

För att avgöra vilken inverkan stigberoende har inom partierna i förhållande till i 

vilken riktning landets säkerhetspolitiska debatt kommer att anta följer i tabell 6.1 och 

6.2 som presenterar partiernas stigberoende inom sitt respektive land. 

 

Tabell 6.1 Svenska partiers stigberoende. 

	  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Både Folkpartiet och Vänsterpartiet följer att påtagligt stigberoende i enighet till deras 

ideologiska tillhörighet. Under det senaste året har Vänsterpartiet avvikit från sitt 

stigberoende medan Folkpartiet fortsatt att följa sitt. Ur detta kan tolkas att 

Folkpartiets argumentation har en större slagkraft i sin argumentation i förhållande till 

Vänsterpartiet, vilket således kan påverka den säkerhetspolitiska debatten att anta en 

mer liberal riktning.  

 

Eftersom Folkpartiet har antagit ett liberalt stigberoende, kan den revidering av 

neutraliteten inom Sverige som Jessica L. Beyer & Stephanie C. Hofmann framhåller 
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i Varieties of neutrality: Norm revision and decline 111  bättre förstås. I artikeln 

framhåller författarna även att en bidragande faktor till att neutraliteten reviderats 

sammanhänger med att händelser i omvärlden kan motivera partier att agera på deras 

tidigare undertryckta ideologiska övertygelser, vilket denna studie har påvisat 

stämmer. 

 

Tabell 6.2 Danska partiers stigberoende 

	  
 
 
 
 

 

 

Detta kan även påvisa att de valda ländernas framtida säkerhetspolitiska debatter 

kommer att gå i en mer liberal riktning än vad den gjort tidigare. 

 

 

Mellan de danska partierna framgår det klart att Venstre har ett starkt stigberoende, 

som både är stabilt och förutsägbart. Det framgår väldigt tydligt att Venstres 

argumentation har en större slagkraft för i vilken riktning den säkerhetspolitiska 

debatten kommer att gå. Detta både då partiet har ett oinskränkt stigberoende, men 

även för att Socialistiskt Folkeparti inte följer något stigberoende alls, och utgör därav 

inte en hållbar opposition till Venstres argumentation.  

I förhållande till Magnus Petersson & Håkon Lunde Saxi redogör i Shifted Roles: 

Explaining Danish and Norwegian Alliance Strategy 1949–2009112 kan det påvisas att 

partipoliska enigheterna som uppdraggades under 1980-talet inom den danska 

säkerhetspolitiska debatten kan ha skett på grund av Venstres starka stigberoende i 

förhållande till Socialaistisk Folkeparti inkonsekventa ställningstagande för den 

danska försvarspolitikens positionering. Då Venstre påvisar ett starkt stigberoende för 

                                                
111 Beyer & Hofmann, Varieties of neutrality: Norm revision and decline, 289ff 
112 Peterson &Lunde Saxi. Shifted Roles: Explaining Danish and Norwegian Alliance Strategy 1949–
2009, 762ff 
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NATO kan tolkas att den danska säkerhetspolitiken starkt är driven av det liberala 

partiets övertygelser och kommer att fortsätta vara det i framtiden.  

 

Då tidigare forskning har förbisett hur politiska institutioner som inte sitter i 

regeringsmakten kan påverka i vilken riktning en stats säkerhetspolitiska debatt 

kommer att gå, bidrar denna studie med en ökad förståelse för partipolitiska 

stigberoenden och hur dessa, om stabila och förutsägbara, har en betydlig inverkan på 

den säkerhetspolitiska debatten. Denna studie har utförts i en ganska liten skala och 

resultaten som presenterats är inte generaliserbara, utan är enbart specifika för de 

undersökta fallen. Vidare forskning behöver således göras för att få en bättre och 

bredare förståelse för hur partipolitiska institutioner genom konsekvent argumentation 

och ställningstagande (stigberoende) kan påverka i vilken riktning som politiska 

debatter ter sig och kommer att te sig i framtiden. 
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Bilaga 1 

 
Tabell 1.6.1 Matris över material Sverige 
Folkpartiet (FP) 1965 1992 2014 
Politiska debatter X X X 
Partiprogram   X 
Annat politiskt tryck (webbplatser, 
pamfletter, motioner etc.) 

X X X 

Vänsterpartiet (V) 1965 1992 2014 
Politiska debatter X X X 
Partiprogram   X 
Annat politiskt tryck (webbplatser, 
pamfletter, motioner etc.) 

X X X 
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Bilaga 2 
 
Tabell 1.6.2 Matris över material Danmark 
Venstre (V) 1965 1995 2014 
Politiska debatter X X X 
Partiprogram  X  
Annat politiskt tryck (webbplatser, 
pamfletter, motioner etc.) 

X  X 

Socialistisk Folkeparti (SF) 1965 1992 2014 
Politiska Debatter X X X 
Partiprogram  X  
Annat politiskt tryck (webbplatser, 
pamfletter, motioner etc.) 

X X X 
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Bilaga 3 

 

Tabell 5.1 Liberala partiernas argumentationsriktning (stigberoende) 
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Bilaga 4 

 

Tabell 5.2 De socialistiska partiernas argumentationsriktning (stigberoende) 
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Bilaga 5 

 

Tabell 6.1 Svenska partiers stigberoende. 
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Bilaga 6 

 

Tabell 6.2 Danska partiers stigberoende 
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