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Abstract 

 

 

 

 

This study examines an ideological content related to Swedish political parties in 

regards to EMU. In order to do so theoretical starting points has been used, 

originating from the concepts of cleavages and dimensions. More specifically, the 

relevant cleavage in this study is the one called: nationalism-supranationalism, and 

the study also includes two of its dimensions concerning different social models 

and their main means. The method used in the study is ideology analysis which is 

carried out by the use of constructed parameters derived from the theoretical 

starting points. The study shows differences between the Swedish political parties 

when it came to their ideological focus. The parties negative against the EMU were 

generally more ideological, and more concerned with the purposes of the project, 

while the parties positive towards the EMU were less ideological, and more 

concerned with the political means. 

 

Nyckelord: skiljelinjer, dimensioner, ideologi, partier, partitidningar, EMU  

Antal ord: 9577 
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1 Inledning 
 

 

 

 

1.1 Det svenska partisystemet 
 

Det svenska partisystemet har i allt väsentligt varit en tydlig avspegling av de 

intressekonflikter som uppstod mellan arbete och kapital i samband med 

industrialiseringsprocessen för över hundra år sedan. Det har med andra ord varit 

det som brukar kallas för vänster-högerdimensionen som har utgjort den 

dominerande skiljelinjen i Sverige under 1900-talet (Oscarsson 1998:4). Som en 

följd av det här har det i Sverige, mer än i andra länder, varit frågor som har med 

statens inblandning i det ekonomiska livet att göra som har format den politiska 

debatten och avgjort väljarnas partival (Bäck & Möller 2001:37). 

I Sverige har vänster-högerdimensionen utan någon större konkurrens 

organiserat politiska intressen samt strukturerat politiska konflikter (Oscarsson 

1998:4). Det svenska partisystemet har därför ofta kommit att karaktäriseras som 

ett utpräglat vänster-högerfenomen (Johansson 2001:51).  

För medborgarna har det varit lätt att urskilja likheter och skillnader mellan 

politiska alternativ (ibid). Väljarna har blivit vana vid att kunna placera sig själva 

och partierna längs en vänster-högerskala, och de har haft lätt att förstå 

innebörden av själva termerna vänster och höger (Granberg & Holmberg 

1988:218). I högre grad än många andra länders väljare har svenska väljare 

kunnat beskrivas som ”ideologiskt röstande väljare” (Oscarsson 2004:299).  

Sedan många år tillbaka har dock vänster-högerdimensionens exklusiva 

ställning blivit utmanad. Det svenska partisystemet har förändrats så att det 

gradvis har blivit mer komplicerat under de senaste tre decennierna, bland annat 

därför att fler partier har behövt positionera sig längs nya skiljelinjer (Oscarsson 

1998:5). 

 

 

1.2 Den europeiska utmaningen 
 

En av dessa nya skiljelinjer som kan framhållas som aktuell sett i relation till EU 

är den skiljelinje som återger striden i frågan huruvida nationalstaten ska vara den 

främsta enheten för politiskt, ekonomiskt och kulturellt liv (Hooghe & Marks 

1999:76). Skiljelinjen som åsyftas är den som sträcker sig mellan nationalism och 

överstatlighet (ibid). I relation till den här nya skiljelinjen finns det framför allt en 

motsättning mellan de som godtar eller aktivt verkar för stärkt överstatlighet, och 

de som slår vakt om nationalstaten och dess suveränitet och inte kan sträcka sig 

längre än till ett mellanstatligt samarbete (Johansson 2002:152).  
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Med avseende på svensk politik har den här nya skiljelinjen skapat spänningar 

både mellan och inom de svenska partierna. På ett sätt som tidigare varit okänt i 

det svenska partiväsendet har enskilda partier mer eller mindre tvingats att godta 

organiserad fraktionsbildning (Johansson 2002:168). Statsvetaren Karl Magnus 

Johansson har gjort en beskrivning av utvecklingen på följande sätt: 

 

...man skulle kunna tala om den övernationella revolutionen, eller snarare 

evolutionen,  eftersom vi  har att göra med gradvisa och pågående processer. Dessa 

övernationella processer har i tilltagande utsträckning bidragit till spänningar såväl 

mellan partier som inom. (Johansson 2002:152) 

 

Samtidigt som dessa spänningar har ökat har partierna haft det svårt att få sina 

anhängare att följa partilinjen i samband med de EU-relaterade folkomröstningar 

som genomförts i Sverige, något som inte har varit lika påfallande i övriga svenska 

folkomröstningar (Holmberg 2004:83). Det kan sägas att partierna ”har blivit 

sämre på att rekrytera tveksamma sympatisörer att följa partilinjen och ännu sämre 

på att övertyga partiavvikande anhängare att komma över till partifållan” (ibid:99). 

Sett i relation till folkomröstningen om huruvida Sverige skulle delta fullt ut i 

valutaunionen EMU
1
 och införa euron som valuta, visade det sig dock att det fanns 

stora skillnader mellan partierna när det gällde hur stor andel av väljarna som 

följde sitt partis linje
2
:  

 Tabell 1.2 Andel väljare som följde partilinjen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 EMU är på svenska en förkortning för den Ekonomiska och Monetära Unionen. Vid ett toppmöte 

i den nederländska staden Maastricht i december 1991 beslöt Europeiska rådet att inleda arbetet 

med att stegvis bilda en ekonomisk och monetär union med målsättningen att ha en tätt samordnad 
ekonomisk politik genom att använda en gemensam valuta och ha en gemensam centralbank 

(Sourander 1995:80-81). Den 1 januari bildades EU:s valutaunion men i Sveriges riksdag hade det 

redan i december 1997 fattats ett beslut att Sverige skulle avvakta med deltagande (Höjelid 

1999:8). I mars 2003 beslutade riksdagen efter partiöverläggningar i slutet av 2002 att frågan 

skulle prövas i en folkomröstning den 14 september 2003. Resultatet blev att nej-sidan vann med 

55, 9 procent av rösterna gentemot ja-sidans 42,0 procent (resterande procent utgjordes av 

blankröster), och valdeltagandet låg på 82,6 procent (Oscarsson & Holmberg 2004:14). 
2 Resultaten har hämtats från de valundersökningar som har gjorts av Statsvetenskapliga 

institutionen vid Göteborgs universitet och som finns samlade i antologin Kampen om euron 

(Holmberg 2004b:86). För mer djupgående information om den återgivna samt andra 

valundersökningar kan denna antologi varmt rekommenderas. 

Parti Andel (procent) 

  

Vänsterpartiet  91 

Miljöpartiet  82 

Centerpartiet  81 

Socialdemokraterna  47 

Kristdemokraterna 47 

Folkpartiet 70 

Moderaterna 76 

Genomsnitt 64 
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Medan vänsterpartiet lyckades mobilisera hela 91 procent av sina väljare lyckades 

vare sig socialdemokraterna eller kristdemokraterna ens mobilisera hälften av sina 

respektive väljargrupper. Överhuvudtaget uppvisar siffrorna klara skillnader i 

mobiliseringskraften hos ja-sidan (s, kd, fp, m) respektive nej-sidan (v, mp, c). En 

uppenbart intressant fråga att ställa sig som statsvetare är givetvis hur 

mobiliseringen hos partierna egentligen såg ut. Vilka budskap försökte egentligen 

partierna nå ut med för att övertyga väljarna? 

Hos just väljarna var euro-omröstningen i ovanligt hög grad influerad av 

ekonomiska bedömningar, både när det gäller Sveriges ekonomi och den egna 

plånboken (Holmberg 2004a:451). Detta är inte en regel utan snarare ett undantag 

vad gäller svenska folkomröstningar (ibid:450). Det här går inte ihop med den 

tidigare beskrivningen av den svenska väljarkåren som traditionellt sett ideologiskt 

röstande väljare. Kanske har väljarkåren förändrats med åren. Kanske är det 

rationellt att i huvudsak ha ekonomiska utgångspunkter för den egna inställningen 

till en ekonomisk och monetär union. Men kanske ligger svaren också i hur det 

ideologiska innehållet egentligen såg ut i partiernas budskap till väljarna. 

Sett ur ett statsvetenskapligt perspektiv finns det en betydelsefull uppgift i att 

försöka se bortom de privatekonomiska aspekterna av EMU, och försöka leta efter 

ett innehåll som bygger på ideologiska resonemang. Sett i relation till de svenska 

riksdagspartierna är det i synnerhet intressant att se hur den nya skiljelinjen 

nationalism-överstatlighet har satt sina spår hos partierna. 

 

 

1.3 Syfte och avgränsningar 
 

Syftet är att utifrån utvalda teoretiska utgångspunkter och med hjälp av 

ideologianalys som metod; lyfta fram ett grundläggande ideologiskt innehåll i de 

svenska riksdagspartiernas inställning till EMU, mer specifikt sett i relation till 

skiljelinjen nationalism-överstatlighet samt två av dess ideologiska dimensioner. 

Det faktum att jag använder mig av utvalda utgångspunkter gör att jag har 

avgränsat mig till ett visst synsätt. Vidare har jag vid urvalet av material 

tidsmässigt valt att koncentrera undersökningen till att omfatta ett antal månader 

innan folkomröstningen (mer detaljer återfinns i metodkapitlet). Det undersökta 

materialet består av debattartiklar hämtade ur partiernas respektive partitidningar. 

Partierna betraktas huvudsakligen som undersökningsobjekt och 

folkomröstningen om EMU är det fall jag studerar. Vare sig partierna eller EMU 

kommer att ges utrymme för några beskrivningar på detaljnivå.  

 

 

1.4 Disposition 
Den resterande delen av uppsatsen inleds med en presentation av de teoretiska 

utgångspunkterna i kapitel 2. Därefter förklaras det metodologiska upplägget i 

kapitel 3. Redovisningen av resultaten återges och analyseras i kapitel 4. Därefter 

avslutas detta arbete med en diskussionsdel i kapitel 5. 
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2 Skiljelinjer 
 

 

 

 

 

2.1 Vad är skiljelinjer 
 

Det kan med en gång konstateras att det finns mer att önska när det gäller hur 

begreppet skiljelinje hanteras i den statsvetenskapliga litteraturen. Begreppet 

används ofta men är ändå ett diffust och svårtolkat begrepp. Det finns flera olika 

benämningar för samma företeelse och dessa presenteras ofta i svepande ordalag 

(Aardal 1994:218, Bartolini & Mair 1990:213f, McLean & McMillan 2003:84, 

Zuckerman 1975:231f). De olika benämningar som finns utgörs på svenska 

exempelvis av: samhällelig skiljelinje, konfliktlinje, konfliktdimension (Johansson 

2002:150). Här har valet fallit på att använda skiljelinje som beteckning. 

Inledningsvis kan ett samhälles skiljelinjer lite enkelt uttryckt beskrivas som 

klyftor eller motsättningar mellan människor. Dessa klyftor kan sägas bottna i 

någon form av konflikter
3
 med anknytning till det politiska systemet (Gidlund & 

Sörlin 1993:126f, Østerud 1997:251ff). Ibland understryks det att det är politiska 

skiljelinjer som åsyftas. Detta är för att markera att de motsättningar som hör ihop 

med skiljelinjen har betydelse för valet mellan olika politiska alternativ och/eller 

partier
4
 (Aardal 1994:232). 

Dessa motsättningar utgör ramen för hur politiken fungerar, både när det gäller 

hur politiken utvecklas såväl som hur den genomförs. Det kan sägas att 

samhällskonflikterna blir grunden för hur olika intressen kommer att ordnas i en 

stat (Gidlund & Sörlin 1993:126f, Østerud 1997:251ff). I samband med detta kan 

                                                
3 Begreppet konflikt kan ha olika betydelser i politiska studier. Det finns dessutom olika 

uppfattningar kring hur sambandet mellan skiljelinjer och politisk konflikt ska tolkas. En djupare 

diskussion kring detta kommer dock inte att föras här. För en grundläggande begreppsdefinition av 

termen konflikt hänvisas till Goldmann m. fl 1997:130f och beträffande resonemang kring 

sambandet mellan skiljelinjer och konflikt kan t ex Zuckerman (1975) rekommenderas. 
4 Det finns flera uppfattningar kring begreppet parti, det är omdiskuterat men ändå inte helt 

utforskat. Historiskt har partier dessutom tagit sig olika former sett till sin sammansättning. Det 

finns därför anledning att välja att utgå ifrån en bred definition, exempelvis följande: ett politiskt 

parti är en grupp personer som under en gemensam beteckning ställer upp kandidater i offentliga 
val till de politiska församlingarna, och som rent allmänt är i stånd att få kandidater invalda i 

dessa. Därmed kan det fastställas att partier är ett unikt förbindelseled mellan väljare och valda, 

något som skiljer de från andra sorts organisationer. Detta beror framför allt på fyra kännetecken: 

1) partier fungerar både som representanter och styrande, 2) genom offentliga val står de till svars 

för hela befolkningen, 3) ställningstaganden ska göras till alla politiska sakområden – åtminstone i 

egenskap av invalda, 4) av det senare följer att det blir nödvändigt att prioritera mellan olika 

sakområden. När det gäller partiers uppgifter finns det en något större enighet. Särskilt fem 

åtaganden ligger på de politiska partierna: 1) mobilisera befolkningen, 2) rekrytera till den 

politiska ledningen, 3) ta till vara intressen, 4) bilda regering samt sist men inte minst 5) formulera 

politiska mål (Goldmann m.fl. 1997:196-199, jfr kap 2 i Petersson 2000 samt Bäck & Möller 

2003:17-25). 
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det konstateras att ett lands partisystem
5
 är det som är mest karakteristiskt för hur 

de huvudsakliga politiska konflikterna i ett samhälle har kommit att etableras och 

upprätthållas (ibid). För att förstå och förklara ett samhälles partisystem och dess 

uppbyggnad är det med andra ord nödvändigt att känna till det samhällets 

grundläggande skiljelinjer. På motsvarande sätt kan även mycket av partiers 

ursprung och utveckling förstås och förklaras genom att de är kännetecknande för 

de grundläggande skiljelinjerna i ett samhälle (Johansson 2002:150). 

Finns det klyftor i ett samhälle så finns det även en social uppdelning
6
 i det 

samhället. Detta är något som framför allt utmärker en skiljelinje, det vill säga att 

olika grupper
7
, av något skäl, står i motsatsförhållande till varandra (Bennulf 

1994:200). Här finns det anledning att lyfta fram den engelska motsvarigheten för 

begreppet skiljelinje, dvs. cleavage (klyfta, klyvning, splittring). Uttrycket har 

hämtats direkt från geologin för att rent bildligt, genom att associera till 

bergssprickor, understryka hur djupgående uppdelningen av det politiska systemet 

är (McLean & McMillan 2003:84). I boken The analysis of political cleavages 

(1970) ger statsvetarna Douglas W. Rae och Michael Taylor en något enkel men 

ändå grundläggande redogörelse av begreppet: 

 

Cleavages are the criteria which divide the members of a community or subcommunity into 

groups, and the relevant cleavages are those which divide members into groups with 

important political differences at specific times and places. (Rae & Taylor 1970:1) 

 

Eftersom det ofta förekommer flera relevanta skiljelinjer som delar upp människor 

i ett samhälle, finns det anledning att tala om ”cleavage structure”, eller som det 

brukar kallas på svenska: konfliktstruktur eller konfliktmönster (McLean & 

McMillan 2003:84, Østerud 1997:251f, Oscarsson 1998). Denna struktur är alltså 

benämningen på det totala antalet skiljelinjer i ett samhälle. Av dessa kan det 

sägas att en del kan vara mer framträdande och politiskt avgörande än andra, men 

detta kan emellertid komma att variera sett över tiden (Østerud 1997:252).  

Det faktum att flera skiljelinjer kan förekomma samtidigt gör också att dessa 

antingen kan förena eller hålla isär människor totalt sett. Detta kan kallas för 

graden av polarisering i ett samhälle, och den politiska polariseringen är 

genomgående starkare om två skiljelinjer är parallella och alltså ligger i linje med 

varandra (Østerud 1997:251f, Rae & Taylor 1970:13). Om det till exempel finns 

en framträdande skiljelinje som bottnar i religiösa motsättningar bland olika 

                                                
5 Ett partisystem kan på ett enkelt sätt definieras som den enhet som består av de komplexa 

relationerna mellan enskilda partier i ett politiskt system. Den viktigaste egenskapen är dess 

format, dvs. antalet partier och deras inbördes styrkeförhållanden. Graden av 
förändringsbenägenhet är en annan viktig egenskap. Dessutom är det viktigt att betona att ett 

partisystem kan beskrivas utifrån de ideologiska relationer som finns sinsemellan partierna, i 

synnerhet i fråga om vilken omfattning och intensitet dessa relationer har. Det grundläggande 

sättet att dela upp ett partisystem på är med hjälp av vänster-högerdimensionen men oftast finns 

det även fler uppdelningar (Goldmann m fl 1997:198-199).  
6 Det finns många aspekter att diskutera när det gäller sambandet mellan skiljelinjer och social 

uppdelning i ett samhälle. Ursprungligen sträcker sig resonemangen ända tillbaka till Marx och 

Weber och har sedan dess byggts på. Denna diskussion kommer inte att behandlas här men en bra 

sammanfattning går att hitta i Zuckerman (1975). 
7 Hur en skiljelinje och de grupper av människor som är relevanta för den skiljelinjen ska särskiljas 

ifrån samt avgränsas i förhållande till varandra beskrivs med fördel i Bartolini & Mair 1990:216ff.  
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grupper, blir dessa starkare om en annan skiljelinje som har sin grund i 

socioekonomiska förutsättningar ger upphov till samma uppdelning av människor. 

Härmed kan det också konstateras att skiljelinjer kan dela upp befolkningen på 

olika sätt, i ett par huvudgrupper eller mer fragmentariskt i flera olika smågrupper 

(Østerud 1997:252).  

Det omvända fallet är när flera konflikter går in i varandra och därmed korsas 

(Østerud 1997:251f, Rae & Taylor 1970:13). Människor kommer då samtidigt att 

skiljas åt och förenas fast i olika avseenden. Många har menat att detta dämpar 

politisk splittring i ett samhälle, och betydelsen av korsande skiljelinjer har varit 

ett centralt tema vid studiet av partisystem, i synnerhet beträffande 

förutsättningarna för samförstånd mellan olika samhällsgrupper (Østerud 

1997:252). Hur pass viktigt detta är kan dock diskuteras. Frågan är om det inte 

snarare spelar större roll om en skiljelinje har institutionella regler för att hantera 

konflikter. En skiljelinje som har resulterat i institutioner som är inriktade på aktiv 

och användbar anpassning samt konfliktlösning enligt regler, tenderar att reducera 

risken för starka konflikter (Allardt & Pesonen 1967:345). Det här har givetvis att 

göra med hur pass väl etablerad en skiljelinje är i ett samhälle. 

Vid närmandet av en mer ingående begreppsdefinition är just graden av 

etablering till att börja med en viktig sida av saken. Skiljelinjer har nämligen rent 

allmänt tillskrivits två huvudsakliga grunddrag. För det första ska de vara 

utbredda i bemärkelsen att de angår större delar av väljarkåren. För det andra ska 

de vara varaktiga genom att de inte enbart handlar om ett kortsiktigt 

sakfrågeperspektiv (Zuckerman 1982:131). Detta är dock inte särskilt 

uttömmande beskrivningar. 

 

 

2.1.1 Att definiera skiljelinjer 

 

Skiljelinjer anses vara sammansatta av ett antal faktorer. Här finns det dock lite 

olika syn på hur denna sammansättning ska se ut och vilka faktorer som ska 

inkluderas. Den för närvarande mest vedertagna begreppsdefinitionen är den som 

Stefano Bartolini och Peter Mair (1990) har kommit fram till
8
. De framhåller 

framför allt tre viktiga beståndsdelar som hänger ihop. Dessa kan betecknas som 

en empirisk del, en normativ del samt en organisations- eller beteendemässig del 

(ibid:215, jfr Aardal 1994:223). 

Den empiriska delen avser de grupper av människor som uppfattas som 

relevanta i relation till skiljelinjen. Dessa utgör alltså själva underlaget för 

skiljelinjen (ibid). Många gånger kan dessa grupper beskrivas som 

socioekonomiska. Detta anses dock inte alltid som vare sig en nödvändig eller en 

tillräcklig förutsättning (Aardal 1994:225f). Därför har exempelvis 

benämningarna kulturella eller ideologiska grupperingar kommit att fungera som 

                                                
8 Det är framför allt intressant att jämföra Bartolini & Mair (1990) med de tidigare författarna Rae 

& Taylor (1970) som snarare menade att skiljelinjer skulle delas in i tre olika kategorier, men där 

det kan konstateras att deras indelningsgrupper i många avseenden tangerar Bartolini & Mairs 

beståndsdelar. 
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ersättning för eller komplement
9
 till den grundläggande socioekonomiska 

komponenten (ibid).  

Det normativa inslaget syftar på den uppsättning värderingar och uppfattningar 

som finns hos grupperna som redan har berörts, och som speglar en samhörighet 

som utgör gruppens kollektiva identitet (Bartolini & Mair 1990:215, jfr Aardal 

1994:223). Detta kan i det närmaste beskrivas som ett medvetandegörande av 

vilka som är ens vänner respektive fiender, dvs. en slags vi-och-de-känsla (Aardal 

1994:227). 

Slutligen innebär den organisations- eller beteendemässiga förutsättningen att 

skiljelinjen ska ha fått ett institutionellt uttryck (Bartolini & Mair 1990:215, jfr 

Aardal 1994:223). En skiljelinje består alltså inte enbart av lösa grupper av 

människor med en kollektiv identitet. Det krävs en fast form för organisering i 

olika typer av sammanslutningar där politiska partier kan nämnas som exempel 

(ibid). 

Dessa tre beståndsdelar kan alltså sägas vara en skiljelinjes främsta 

kännetecken. Återigen kan det dock vara värt att nämna att det råder oenighet 

kring begreppet. Detta gäller inte enbart vilka kriterier som ska ses som mest 

relevanta utan även vad som ska betraktas som nödvändiga och/eller tillräckliga 

kriterier (Aardal 1994:224). Dessutom kan begreppet delas upp i mindre enheter 

som kallas dimensioner. När det gäller dimensioner som begrepp är situationen 

lite annorlunda men även här finns det vissa bekymmer.  

 

 

2.1.2 Dimensioner som teoretiskt begrepp 

 

I enlighet med de tre nyss nämnda kriterierna för en skiljelinje blir det en naturlig 

rekommendation att begreppet skiljelinje enbart bör användas för att beteckna 

företeelser där alla tre kriterier kombineras (Bartolini &Mair 1990:216). Om 

enbart en eller två av kriterierna uppfylls bör därför istället alternativa termer 

tillämpas. Att en skiljelinje per definition ska vara etablerad i bemärkelsen 

utbredd och varaktig gör också att begreppet skiljelinje framför allt ska särskiljas 

från viktiga sakfrågor (issues) (Aardal 1994:229-230). Detta tillämpas dock inte 

alltid på ett konsekvent sätt i litteraturen. I det här fallet kommer emellertid 

ytterligare en term att användas för att komplettera begreppet skiljelinje; nämligen 

dimensioner, och mer specifikt ligger fokus på ideologiska dimensioner.  

En skiljelinje kan bestå av flera olika frågor och detta brukar, i synnerhet i 

engelskspråkig litteratur, kallas för att skiljelinjen består av olika dimensioner 

(Bennulf 1994:201). Dessa dimensioner kan beskrivas som grupper av viktiga 

sakfrågor som rent empiriskt hänger ihop (Aardal 1994:230). Om dimensionen är 

                                                
9 Diskussionen kring huruvida socioekonomiska grupper som företeelse kan behöva kompletteras 

eller ersättas med exempelvis ideologiska och/eller kulturella grupper kan i stort relateras till 

diskussionen om den traditionella vänster-högerdimensionen behöver kompletteras/ersättas. I 

synnerhet i relation till EU kan det vara värt att nämna det som brukar kallas ”new politics 

dimension” som istället för vänster/höger sträcker sig från green/alternative/libertarian (GAL) till 

traditional/authoritarian/nationalist (TAN) (jfr Hooghe, Marks & Wilson 2004). 
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förknippad med väljarnas åsikter i olika politiska sakfrågor brukar den kallas för 

en åsiktsdimension (Bennulf 1994:203f). Om den däremot är kopplad till de 

politiska partierna kallas den för en partipolitisk dimension (ibid 204). Dessa båda 

typer av dimensioner kan samexistera och sammanfalla med varandra, men de kan 

också existera var och en för sig (ibid).  

När det gäller ideologiska dimensioner kan det sägas att de starkt anknyter till 

den normativa beståndsdelen hos en skiljelinje, det vill säga de värderingar som 

ligger till grund för utvecklingen av en kollektiv identitet hos grupper av 

människor (jfr Aardal 1994:229f).  Vi användandet av ordet ideologi syftas här på 

mer eller mindre sammanhängande system av övertygelser eller uppfattningar om 

politik och samhälle (jfr Goldmann 2003:12) och för att en dimension ska 

betraktas som ideologisk måste den alltså kunna möta detta kriterium. (Ideologi 

tas upp i högre utsträckning i metodkapitlet.)  

I avvägningen mellan dimension/skiljelinje verkar det rent allmänt som att 

svagheten hos en företeelse som snarare ska betecknas som dimension än 

skiljelinje, framför allt ligger i anknytningen till den politiska mobiliseringen och 

organiseringen (Aardal 229ff, 236f). Om nya viktiga sakfrågor som hänger ihop 

med varandra har dykt upp på arenan kan det vara svårt att avgöra vilka 

långsiktiga konsekvenser de kommer få, det vill säga om de kommer att bli 

etablerade och institutionaliseras (ibid). Därför blir dimension ett viktigt 

komplement för att ordna begreppen på ett tydligare sätt. 

 

 

 

 

2.2 Vilka skiljelinjer har tidigare dominerat? 
 

Seymor Lipset och Stein Rokkans samlingsverk från 1967: Party systems and 

voter alignments brukar betraktas som en standardframställning över vilka 

skiljelinjer som brukade vara mest framträdande. Författarna åstadkom en 

historisk-sociologisk modell över den politiska utvecklingen i Västeuropa, och en 

av deras huvudpoänger var att ett samhälles skiljelinjer avspeglas i partisystemen. 

De visade också att alla skiljelinjer inte var lika centrala för det politiska systemet: 

 

Conflicts and controversies can arise out of a great variety of relationships in the social 

structure, but only a few of these tend to polarize the politics of any given system. There is 

a hierarchy of cleavage bases in each system and these orders of political primacy not only 

vary among polities, but also tend to undergo changes over time. (Lipset & Rokkan 1967:6) 

 

Förutom att graden av betydelse hos olika skiljelinjer varierade för olika 

samhällen så hade alltså skiljelinjer även en tendens att förändras
10

 med tiden. 

Lipset och Rokkan (1967) menade dock att det fanns ett antal skiljelinjer som 

                                                
10 Här kan det påpekas att en skiljelinje inte alltid på lång sikt utkristalliserar sig som just etablerad 

skiljelinje. Det kan lika väl vara så att en ny skiljelinje småningom absorberas av en annan redan 

etablerad skiljelinje (Oscarsson 2001:124-127). 
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hade mest inflytande på partisystemen. Dessa hade sitt ursprung i ett antal centrala 

samhällsförändrande processer, nämligen nationsbyggandet, industrialiseringen 

samt urbaniseringen (ibid). De skiljelinjer som då var mest relevanta var de som 

uppstod i kampen om makten mellan kyrka och stat
11

 samt uppdelningen av 

samhällen i såväl centrum och periferi
12

 som stad och land
13

.  

Men den enskilt viktigaste skiljelinjen var den som i huvudsak har anknytning 

till industrialismen, det vill säga den mellan arbete och kapital
14

 (Lipset & Rokkan 

1967:13-23). Denna skiljelinje brukar även benämnas som den socioekonomiska 

dimensionen eller, i vardagligt språkbruk; vänster-högerdimensionen
15

.  

I relation till dessa särskilt avgörande skiljelinjer la Lipset och Rokkan (1967) 

fram en intressant tes om framväxten av partisystemen i Europa. De menade att 

med några få undantag hade partisystemen blivit nedfrysta, eller stelnat. De 

viktigaste skiljelinjerna hade utkristalliserat sig och partisystemen tycktes, sett 

över tid, vara fastlåsta i sina positioner med en bred uppslutning kring de 

valalternativ som de etablerade partierna utgjorde (ibid). Detta har dock efterhand 

kommit att omvärderas. Främst som en följd av att nya partier gradvis uppstod 

som reflekterade nya skiljelinjer i politiken (Johansson 2002:151). Partisystemen 

tycktes inte längre vara lika fastlåsta och den traditionella bilden kom kraftigt att 

förändrats i en rad olika länder under 1970- och 80-talen (Østerud 1997:254).  

Forskaren Ronald Inglehart (1977) behandlar ett exempel på en sådan 

förändring som har ägt rum i samband med välfärdsstatens framväxt och den 

gynnsamma ekonomiska utvecklingen, närmare bestämt att betydligt fler frågor än 

de rent materiella har fått ökad betydelse på den politiska dagordningen. 

Materiella värden har ställts mot värden av ett mer icke-materiellt slag och det är 

exempelvis så som de flesta av dagens miljöpartier
16

 har uppstått (Johansson 

2002:151). 

                                                
11 Denna skiljelinje skapar fortfarande i vår tid motsättningar mellan kristliga, eller 

kristdemokratiska, partier och liberala partier. För en grundläggande precisering av 
idétraditionerna som denna typ av partier bär på kan exempelvis hänvisas till Larsson 1997:105-

115 och Goldmann 2003:56-58 respektive Larsson 1997:23-35 och 123-131. 
12 Denna skiljelinje har i första hand legat till grund för uppkomsten av regionala partier i Europa 

(Johansson 2002:150, jfr Malmström 1998) 
13 Från den här skiljelinjen har det framför allt har uppstått agrara landsbygdspartier (Johansson 

2002:151) som numera ofta har uppgått i andra partier eller ombildats till centerpartier. För en 

grundläggande precisering av idéerna som dessa partier bär på kan till exempel hänvisas till 

Nationalencyklopedin 1:115 samt Nationalencyklopedin 4:42f. 
14 Från början var denna skiljelinje framförallt relevant för motsättningarna mellan kommunistiska, 

socialistiska samt socialdemokratiska partier gentemot konservativa partier. För en grundläggande 

precisering av dessa partiers idétraditioner kan exempelvis hänvisas till Larsson 1997:49-57, 58-74 
samt 75-83 respektive Larsson 1997:36-48. 
15 Vänster-högerdimensionen är den viktigaste dimensionen när det gäller att systematisera såväl 

partisystem som partier men även individer i form av väljare och politiker. Begreppet har alltså fått 

en stor betydelse som politiskt orienteringsverktyg. Trots detta har anmärkningsvärt nog de flesta 

försök att begreppsligt bestämma dess karaktär misslyckats. Diskussionen kring vänster-

högerdimensionen pågår med andra ord alltjämt och den präglas av en stor semantisk vaghet. En 

konsekvens av detta är att statsvetare i regel åtminstone rent definitionsmässigt betraktar vänster-

högerdimensionen som ett svårhanterligt verktyg. För en något mer detaljerad sammanfattning av 

hur konceptet kan uppfattas kan läsaren hänvisas till Goldmann m fl. 1997:87f.  
16 Miljöpartier kan generellt sett huvudsakligen anknytas till ekologismen. För en grundläggande 

precisering av vad denna grundsyn innebär kan exempelvis hänvisas till Larsson 1997:132-137. 
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2.3 Nutida skiljelinjer på EU-nivå 
 

Mycket har hänt i det nutida Europa sen Lipset och Rokkan kom med sina 

forskningsresultat. En stor del av den europeiska politiken kretsar kring den 

europeiska unionen och det pågår en process som benämns som den europeiska 

integrationen
17

. I relation till denna finns det en uppsjö av förklaringar till 

integrationen. Två statsvetare, Liesbet Hooghe och Gary Marks (1999), har 

bidragit med en förklaring till hur länderna inom EU har integrerats med varandra. 

De har satt samman en teoretisk modell som förklarar den europeiska 

integrationen med hjälp av skiljelinjer, och i första hand berör alltså deras 

utgångspunkter den europeiska nivån inom politiken, men i detta sammanhang 

kommer deras modell att tillämpas i en inrikespolitisk kontext. En av deras 

grundläggande utgångspunkter är att europeisk integration ”is an irreducibly 

political, as well as an economic, process” (1999:71). Författarna menar även 

följande:  

 

EU decision making has become a conscious political struggle among coalitions of 

political actors having distinctly different conceptions of how Europe should be 

configured politically. At stake are not only particular policy or institutional outcomes, 

but grand issues of political architecture (ibid). 

 

Vidare hävdar Hooghe och Marks att den rivalitet som råder kring den allra 

viktigaste och mest grundläggande politiken inom EU, knappast är slumpartad 

utan snarast följer ett förutsägbart mönster (ibid 75). Hooghe och Marks menar att 

det i synnerhet finns två huvudsakliga grupperingar, eller ”projekt” som 

författarna uttrycker det, som har formerat sig kring två framträdande skiljelinjer 

(ibid:76). Grupperingarna benämns som reglerad kapitalism och nyliberalism, och 

skiljelinjerna utgörs av den traditionella vänster-högerdimensionen samt 

uppdelningen mellan nationalism och överstatlighet (ibid). Detta kan 

åskådliggöras på följande sätt
18

: 

                                                
17 Här går det att fråga sig hur den europeiska integrationen överhuvudtaget rent funktionsmässigt 

ska definieras. En vanlig variant är att betrakta denna utveckling som två samverkande processer 

(Hix & Goetz 2000:3). Den ena av dessa består av överlämnandet av befogenheter till den 

överstatliga europeiska nivån för att hantera vissa politiska områden, och därigenom uppnå 

önskvärda resultat på dessa områden. Den andra processen åsyftar etablerandet av en ny 

uppsättning politiska institutioner, där såväl verkställande, lagstiftande som dömande enheter 

ingår. För en mycket mer utförlig beskrivning kan exempelvis hänvisas till Hix & Goetz 2000:3-9. 
18 Figuren bygger på den figur som återfinns i Hooghe & Marks 1999:77. Dessa skiljelinjer kan 
illustreras helt annorlunda beroende på vilken modell som används. Konkurrerande modeller finns 

som antingen hävdar att höger-vänsterdimensionen är helt irrelevant, eller att de två skiljelinjerna 

har smält samman till en och samma skiljelinje, eller att de två skiljelinjerna är ovillkorligen 

vinkelräta gentemot varandra och därmed inte alls är relaterade till varandra. För en bra 

genomgång av detta hänvisas till Marks & Steenbergen 2004:4-10. Det kan också konstateras att 

placeringen av projekten i den tvådimensionella rymden inte nödvändigtvis behöver se ut på det 

sättet som har illustrerats. Dels har detta förändrats sett över tid. Vid en jämförelse mellan 1979 

och 1999 kan det konstateras att projekten 1979 hade den omvända uppfattningen i förhållande till 

skiljelinjen nationalism-överstatlighet (Gabel & Hix 2004:109). Dels finns det en viss variation 

från land till land. Såväl Danmark som Tyskland utgör exempel där projekten kan placeras tvärtom 

(Hooghe & Marks 1999:77). Förmodligen kan även Sverige sägas utgöra ett sådant exempel. 
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 Figur 2.3 Två skiljelinjer samt tillhörande  projekt 

 

I den nya skiljelinjen, nationalism-överstatlighet, finns som en ytterlighet de som 

vill bevara eller till och med stärka nationalstaten, eller tydligare uttryckt; 

nationalstatens suveränitet. Vid den andra ytterligheten har vi de som vill gå 

vidare med EU:s integration och som menar att nationella identiteter kan 

samexistera med en överstatlig europeisk identitet (ibid). Tillsammans med den 

traditionella vänster-högerdimensionen organiserar alltså denna skiljelinje de två 

huvudsakliga politiska projekten inom EU, projekt som har helt olika ideologiska 

grundvalar. 

 

 

 

 

2.4 De två politiska projekten inom EU 
 

Hooghe och Marks menar att det går att betrakta den europeiska politiken som en 

slags växelverkan mellan i huvudsak två grundmodeller eller ”projekt”: 

nyliberalism och reglerad kapitalism. (Hooghe & Marks 1999:76). Dessa projekt 

stöds av breda koalitioner av en mängd olika aktörer på europeisk, nationell, 

regional och lokal nivå (ibid:83f, 88ff), och består ideologiskt sett av helt motsatta 

uppfattningar sinsemellan. 

 

 

2.4.1 Nyliberalismen 

 

Företrädarna för dessa grundidéer har från början varit enbart nyliberaler. Den 

främsta företrädaren har utgjorts av Storbritanniens konservativa parti, särskilt när 

Margret Thatchers var premiärminister på 1980-talet (Hooghe & Marks 1999:83). 

Men efter hand har nyliberalismen även fått anhängare bland en strategisk viktig 

politisk och ekonomisk elit. Bland dessa återfinns flertalet liberala och/eller 

konservativa partier men även multinationella företag, industriorganisationer, 

finansiella intressen, olika påtryckningsgrupper m fl. (ibid).  

Vänster Höger 

Överstatlighet 

Nationalism 

Nyliberalism 

Reglerad kapitalism 
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När det gäller det ideologiska innehållet relaterat till det nyliberala projektet, 

finns ett par centrala beståndsdelar
19

: 

 

1) Marknadsliberalism 

2) Fri konkurrens  

 

Till att börja med ses reformerna av den gemensamma marknaden som ett medel 

för att skydda ekonomin från politisk inblandning (Hooghe & Marks 1999:82). 

Marknaden ska med andra ord vara så fri som möjligt. Lösningen ligger i att 

blanda en ekonomi på europeisk nivå med en politisk auktoritet som ligger hos de 

nationella regeringarna, och därför motsätter man sig en fortsatt politisk 

integration eftersom man vill sätta stopp för möjligheterna till en europeisk 

reglering av ekonomin (ibid).  

Syftet med att blanda en europeisk ekonomi med ett nationellt politiskt 

beslutsfattande är att skapa ökad konkurrens om det internationella kapitalet 

(ibid:82f, jfr Hooghe & Marks 1998:77). Detta genom att nationella aktörer på så 

sätt får incitament att konkurrera med varandra för att erbjuda de bästa villkoren i 

syfte att få tillgång till detta kapital (Hooghe & Marks 1999:82f). Konkurrensen 

syftar inte enbart på företag eller arbetskraft, utan även på tävlan mellan länder 

och dess regeringar (ibid:82). 

 

 

2.4.2 Den reglerade kapitalismen 

 

Företrädarna för detta politiska projekt kan på europeisk nivå sägas rymma en 

blandning av framför allt social- och kristdemokrater. Dessa stöds i regel även av 

fackliga organisationer samt av olika slags organiserade miljögrupper, däribland 

de flesta gröna partier (Hooghe & Marks 1999:88ff). Den mest inflytelserika 

företrädaren för den här modellen kan annars sägas vara Jacques Delors, som var 

Europakommissionens ordförande från början av 1985 till slutet av 1994 (ibid).  

Även här finns framför allt tre ideologiska beståndsdelar
20

 som är avgörande: 

 

1) Positiv reglering 

2) Social solidaritet  

 

Med den första utgångspunkten, positiv reglering, menas att det i princip finns en 

välvillig inställning till marknader. Men det görs dock en invändning där det 

                                                
19 Dessa beståndsdelar har härletts från Hooghe & Marks 1999:82-86 men i översättningen till 

svenska bör också Hooghe & Marks (1998) nämnas eftersom jag använt den artikeln som mall för 

min egen översättning. Vad gäller beståndsdelarna finns det egentligen ytterligare en del som tar 

upp hur det nyliberala projektet syftar till att motverka intressegruppers inflytande på EU-nivå. 

Denna del är dock inte relevant i detta sammanhang och kommer inte att vidare behandlas.  
20 Här hänvisas huvudsakligen till Hooghe & Marks 1999:86-96 men jämför även gärna med 

Hooghe & Marks 1998 (se motivering i föregående kommentar). Angående beståndsdelarna finns 

det ytterligare en del som tar upp hur den reglerade kapitalismen syftar till att söka samarbete med 

intressegrupper. Detta är dock en del som saknar relevans i detta sammanhang och den kommer 

inte att beröras mer. 
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hävdas att marknaden fungerar effektivare om politiker erbjuder stimulans genom 

olika typer av kollektiva nyttigheter, som exempelvis infrastruktur, en kompetent 

arbetskraft, forskning mm. (Hooghe & Marks 1999:87).  Därför förespråkas 

åtgärder som kan stödja och förbättra marknaden, och det anses vidare att flertalet 

av denna typ av stimulerande regleringar bäst kan åstadkommas på den 

europeiska nivån (ibid). 

Vidare betonas social solidaritet där tanken är att omfördela en del av 

resurserna i ekonomin för att även ge grupper med svagare ekonomi större 

möjligheter att hävda sig på marknaden (ibid). Här blir det tydligt att sett utifrån 

den reglerade kapitalismen behöver demokratin i EU fördjupas. Detta för att 

kunna kontrollera och framför allt legitimera den här sortens beslut (ibid:88). 

Detta är förklaringen till den oftast mer positiva inställningen till överstatlighet.  

 

 

 

 

2.5 Avslutande precisering 
 

Tillämpningen av teorin kommer att utvecklas och beskrivas i metodkapitlet för 

att på så sätt sättas i samband med ideologianalysen. Innan detta görs kan det dock 

vara bra att förtydliga delar av upplägget.  

När det grundläggande ideologiska innehållet (de två respektive punkterna) i 

det nyliberala projektet samt projektet med reglerad kapitalism ställs emot 

varandra framträder två ideologiska dimensioner som går att relatera till 

skiljelinjen nationalism-överstatlighet samt den traditionella vänster-

högerdimensionen. Dessa ideologiska dimensioner utgörs av marknadsliberalism-

positiv reglering samt fri konkurrens-social solidaritet. Detta är det som står som 

utgångspunkter för utvecklandet av analysenheterna som används i 

ideologianalysen. 

Vidare bör det påpekas att de modeller, eller projekt, som jag utgår ifrån 

återfinns normalt sett på den europeiska nivån i politiken men har här valt att 

tillämpas på svensk inrikespolitik.  

Till sist kan det konstateras att fokus här är på den nya skiljelinjen nationalism-

överstatlighet samt tillhörande dimensioner, och därför kommer inte vänster-

högerdimensionen att ingå i undersökningen. 
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3 Ideologianalys 
 

 

 

 

3.1 Ideologi – ett omtvistat begrepp 
 

Ordet ideologi är gammalt och har använts länge. Det är ett laddat ord som tidvis 

har använts i nedsättande ordalag (Tingsten 1941:10). Politiker har därför ofta 

kallat andras läror för ideologier, medan den egna åskådningen har angetts som 

neutral eller beskrivits med mer positivt värdeladdade ord såsom åskådning, teori 

eller vetenskaplig ståndpunkt (ibid). Tidvis, åtminstone bland statsvetare, har 

begreppet dock även åtnjutit sin beskärda del av popularitet och då blivit flitigt 

använt (Carlsnaes 1986:1f).  

Men vad är då egentligen ideologi? Det är lätt att skygga inför 

ideologibegreppets komplexitet och svårighet att en gång för alla fixera. Redan 

från början när begreppet användes var det mångtydigt, och många 

definitionsförsök har med tiden gjorts med resultatet att det finns en uppsjö av sätt 

att tolka och därmed använda begreppet på
21

. Vissa har därför rent utav hävdat att 

användandet av ideologibegreppet borde överges och eventuellt ersättas med 

något annat begrepp (Olausson 1996:152).  

Ursprungligen kommer begreppet ideologi från grekiskan och där betyder det: 

läran om idéer. Vad menas då med en idé?. I detta sammanhang kan en idé enklast 

beskrivas som ”en tankekonstruktion som till skillnad från de flyktigare intrycken 

eller attityderna utmärks av en viss kontinuitet” (Bergström & Boréus 2005:149).  

I relation till ordet idé brukar också ideologi i generella ordalag beskrivas som 

”samlingar idéer som rör samhället och politiken” (ibid:150). Värt att nämna är 

annars en välkänd och något mer detaljerad redogörelse av begreppet som har 

gjorts av forskaren på området Robert Heeger som beskriver ideologi som ”en 

övertygelsemängd som omfattas av en stor social grupp, vars centrala värderingar 

och föreställningar om verkligheten samvarierar, som fyller politiska funktioner 

och som innehåller handlingsrelaterade politiska tankeelement” (citerat i Bäck & 

Möller 2003:51). Innan resonemangen kring begreppet ideologi utvecklas 

ytterligare, kan det konstateras att i relation till den här undersökningen syftar 

användandet av begreppet ideologi rent övergripande på mer eller mindre 

sammanhängande system av övertygelser eller uppfattningar om politik och 

samhälle (jfr Goldmann 2003:12).  

 

 

                                                
21 Bortsätt från att ange en grundläggande begreppsdefinition har denna undersökning inte 

ambitionen att försöka klarlägga ideologibegreppets alla olika definitioner och synsätt. För en 

grundligare diskussion kring begreppet kan exempelvis hänvisas till kapitel 4 i Bergström & 

Boréus (2005) där flera definitioner berörs och där det finns hänvisningar till mer djupgående 

litteratur i ämnet. 
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3.2 Att studera ideologi – val av fokus 
 

En studie av ideologi anknyter i regel alltid till någon av de två huvudsakliga men 

helt olikartade uppfattningar som finns kring hur ideologi överhuvudtaget ska 

betraktas. En del förespråkar en ifrågasättande syn på ideologi där ideologins 

funktion byggs in i begreppet (Bergström & Boréus 2005:151). Då har det alltså i 

själva begreppsdefinitionen införlivats att ideologin har ett ändamål
22

.  

Andra föreslår ett mer nollställt och rent beskrivande synsätt i den bemärkelsen 

att det i den definition av ideologi som har valts inte direkt byggs in någon 

tolkning av vilken typ av effekter som ideologin i fråga kan ha (ibid 150f). Detta 

lämnas istället mera öppet vilket också ger ett synsätt som är mer dynamiskt (ibid, 

jfr Olausson 1996:152). Sammanfattningsvis skiljs dessa två huvudsakliga synsätt 

åt genom att de brukar ha ett kritiskt
23

 respektive deskriptivt ideologibegrepp som 

utgångspunkt (Olausson 1996:152). Vid det här laget kan det vara värt att påpeka 

att i relation till begreppsdefinitionen i denna studie (se kap 3.1) så används här ett 

deskriptivt ideologibegrepp, och därmed utgår denna studie från det synsätt som 

hör därtill.  

Vidare bygger den här undersökningen på ett grupp- eller aktörsperspektiv 

(ibid). Med detta menas att specifika grupper eller aktörer kopplas ihop med det 

ideologiska innehållet som ska undersökas. I det här fallet är det partier som 

kopplas ihop med det ideologiska innehållet. 

 

 

3.3 Parametrar24 som analysverktyg 
 

Eftersom denna undersökning utgår ifrån ett deskriptivt ideologibegrepp och har 

en inriktning som mer specifikt utgår ifrån ett grupp- eller aktörsperspektiv, finns 

det i högre utsträckning anledning att betrakta analysverktyg som är relevanta sett 

utifrån dessa utgångspunkter. Ett sätt att hantera frågan om analysinstrument är 

                                                
22 Därefter finns det i regel två vedertagna sätt som den funktionsmässiga delen av ideologi 

betraktas på. För det första finns det den positiva traditionen där ideologi i regel ses som ett uttryck 

för en särskild föreställningsvärld och där det oftast är det egna intresset som ligger till grund för 

ideologin. För det andra finns det en negativ tradition vars synsätt innebär att ideologi har som 

funktion att mer eller mindre bidra till att bevara makten (Bergström & Boréus 2005:152f). 
23 Med det kritiska ideologibegreppet som utgångspunkt brukar undersökningar ofta inriktas på att 

göra en kritisk ideologianalys, där ideologi görs begriplig genom att den jämförs med en yttre och 

sannare verklighet sett utifrån den negativa ideologitraditionen (Bergström & Boréus 2005:157). 
Sett utifrån den positiva ideologitraditionen kan en inriktning som går under beteckningen 

funktionell idéanalys med fördel nämnas. Den inriktningen syftar i första hand till att ge 

orsaksförklaringar till förekomsten av ideologi, och ofta syftar orsaksförklaringarna till att 

klarlägga ideologiers ursprung eller effekt (ibid 156, jfr Vedung 1977:19ff). Om den här studien 

skulle vidareutvecklas skulle en funktionell idéanalys i högre grad kunna leverera en helhetsbild 

genom att lyfta in andra faktorer än ideologi såsom den allmänna opinionen, fraktionsbildning, 

ledarskap, inrikes partikonkurrens, transnationella kontakter samt hur EU:s integrationsprocess har 

utvecklats. 
24 I Bergström & Boréus’ metodbok Textens mening och makt (2005) som jag refererar till, 

används benämningen dimension på det analysverktyg jag använder. Jag har dock i likhet med 

Hylén (1991) valt benämningen parameter. 
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därför att utgå ifrån allmänt hållna parametrar. En parameter fungerar i detta 

sammanhang som ett egenkonstruerat mätinstrument som kortfattat kan beskrivas 

som en enhet som kan hållas konstant för att mäta beroende variabler men som 

själv kan varieras (Svenska Akademiens ordlista över svenska språket 1998:663). 

En parameter är framför allt användbar när det inte finns några färdiga 

måttstockar att tillgå, och parametern kan då fungera som en indikation på hur det 

som undersöks ska förstås (Ejvegård 1996:72f). Det är dock viktigt att påpeka att 

det i forskningen på området ska gå att hitta stöd för dessa parametrar, och att 

parametrarna som valts ut ”väl anknyter” till den debatt som ska undersökas 

(Bergström & Boréus 2005:164f).  

Med egna ord kan analysverktyget parameter i detta sammanhang enklast 

beskrivas som en slags bedömningsgrund bestående av ett motsatspar där det 

finns två olika alternativ som kan ställas emot varandra. Detta används sedan som 

utgångspunkt för att sortera och analysera ett utvalt material. Det bästa sättet att 

förstå hur detta verktyg fungerar är förmodligen att få detta åskådliggjort. 

Utgångspunkterna för hur analysenheterna har konstruerats är skiljelinjen 

nationalism-överstatlighet samt två av dess tillhörande ideologiska dimensioner.  

 

 

3.3.1 Undersökningens parametrar 

 

Så här ser undersökningens parametrar ut. Benämningarna som är kopplade till 

parametrarna är egenkonstruerade men bygger på de teoretiska utgångspunkterna. 

 

BENÄMNING PARAMETER 

  

Nivå på suveränitet  Överstatlighet – Nationalism 

Samhällsekonomisk modell Positiv reglering – Marknadsliberalism 

Drivkraft Solidaritet – Konkurrens 

 

Den första parametern utgår ifrån den skiljelinje som är aktuell i det här 

sammanhanget. Jag har valt att benämna den parametern utifrån vad den i grund 

och botten handlar om, dvs vilken nivå suveräniteten
25

 ska ligga på. Parameter 

nummer två har benämnts som samhällsekonomisk modell eftersom det är det 

som positiv reglering samt marknadsliberalism kan sägas utgöra. Slutligen tar den 

tredje parametern upp det som kan betraktas som de bägge projektens drivkrafter, 

alltså det som ses som huvudsakligt stimulansmedel. Därav dess benämning. 

Oavsett vilka etiketter som har satts på de parametrar som används är dock 

samtliga av parametrarna till för att användas på ett sådant sätt att de är öppna för 

nyanser, framför allt språkliga sådana. Ingen parameter ska tillämpas ordagrant. 

                                                
25 På ett enkelt sätt kan suveränitet beskrivas som det som kännetecknar en konstitutionellt 

oberoende stat, när den utåt erkänns och respekteras som självständig av andra stater. Inåt sett 

betecknar suveränitet den överordnade myndighet som ett statsorgan eller en person har att stifta, 

tolka och upprätthålla lagar. Nu för tiden innebär dock inte suveränitet att en stat har full kontroll, i 

form av reellt inflytande, över allt som sker innanför dess gränser (Goldmann m fl 1997:265f).   
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3.3.2 Material och urval 

 

Underlaget till undersökningen har utgjorts av partitidningsmaterial. De 

partitidningar som har valts ut är de som vid tidpunkten fungerade som officiella 

organ, dvs knöts samman med partimedlemskapet och därmed utgavs som 

medlemstidningar. Frekvensen samt storleken på dessa tidningar varierar och 

detta har varit nödvändigt att ta hänsyn till vid urvalet av partitidningsmaterialet. 

Följande partitidningar har varit aktuella för undersökningen:
26

 

 

Tabell 3.3.2a Partitidningarna 

Parti Partitidning Frekvens 

   

Socialdemokraterna Aktuellt i politiken 1 gång/vecka 

Moderaterna Medborgaren 4 nr/år 

Folkpartiet nu 1 gång/vecka 

Kristdemokraterna Kristdemokraten 1 gång/vecka 

Vänsterpartiet Vänsterpress 16 nr/år 

Centerpartiet C. 4 nr/år 

Miljöpartiet Grönsaken
27

 6 nr/år 

 

I de fall där tidningarna utkommit 1 gång/vecka har artiklar som handlar om 

EMU-debatten hämtats från och med första veckan i juli fram till och med veckan 

då folkomröstningen ägde rum. Detta har varit nödvändigt för att mängden 

material skulle vara hanterbar. För de övriga tidningarna har situationen varit 

omvänd. För att få en tillräcklig mängd material har samtliga utgivna nummer 

från och med januari till och med september inkluderats. Den något ojämna 

fördelningen av material från partitidningarna behöver inte uppfattas som ett 

problem eftersom detta inte är en kvantitativt inriktad studie, och därför behöver 

inte materialet vara exakt symmetriskt i urvalet. Det viktiga är att materialet kan 

bidra med intressanta resultat, företrädesvis sådana resultat som svarar mot syftet. 

Material från partitidningar tenderar att vända sig inåt eftersom det 

huvudsakligen är partiernas egna anhängare som står som mottagare av tidningen. 

Fördelen med detta är att materialet kan förväntas innehålla mindre utslätade och 

tillrättalagda budskap vad gäller ideologiskt innehåll. Nackdelen är det omvända. 

Eftersom partiet vänder sig till redan övertygade är risken att materialet är 

onyanserat vad gäller ideologiskt innehåll. 

Efter det att det grundläggande urvalet gjorts har materialet sorterats enligt 

följande. Bland artiklarna som behandlade EMU-debatten innan 

folkomröstningen, fanns det inte alltid något politiskt innehåll överhuvudtaget. 

Framför allt var det nödvändigt att sålla bort en stor mängd artiklar som enbart 

handlade om plånboksfrågor. När detta var gjort sjönk mängden material från 194 

                                                
26 Informationen i tabellen är huvudsakligen hämtad från årsboken Massmedia: handbok för 

journalister, informatörer och andra som följer press, radio & TV (2003).  
27 Har sedan oktober 2003 bytt namn från Grönsaken till Grönt. 
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artiklar till 99 artiklar. Fördelningen av dessa artiklar såg ut på följande sätt (den 

ursprungliga mängden artiklar står inom parantes): 

 

Tabell 3.3.2b Fördelning av underökningsmaterialet 

 

Efter denna grundläggande uppdelning av materialet har en sortering gjorts utifrån 

hur många artiklar som representerar ja-sidan/nej-sidan. Därefter har parametrarna 

använts för att analysera materialet. Resultatet av detta redovisas som sig bör i 

resultatdelen. Dessa resultat föregås av en mycket kort inledning där respektive 

partis inställning till EU/EMU tas upp.  

Parti Parttidning Mängd artiklar 

   

Socialdemokraterna AiP 30 (61) 

Moderaterna M 13 (23) 

Folkpartiet nu 11 (26) 

Kristdemokraterna Kristdemokraten 17 (31) 

Vänsterpartiet Vänsterpress 12 (30) 

Centerpartiet C. 10 (15) 

Miljöpartiet Grönsaken 6 (8) 

   

Summa  99 
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4 EMU-debatten i partitidningarna 
 

 

 

 

4.1 Partiernas inställning till EU/EMU 
 

Såväl vänsterpartiet som miljöpartiet har till skillnad från flertalet motsvarande 

partier ute i Europa kommit att inta en EU-kritisk hållning som syftar till att 

motverka en politik med mer maktöverlämnande till EU-nivån (Johansson 

2002:155,156, jfr Johansson 2001:53)  

Båda partierna har också varit framgångsrika med att mobilisera väljare genom 

dessa frågor (Johansson 2002:155). En väsentlig skillnad är dock att på 

miljöområdet råder det inom miljöpartiet en mer accepterande inställning till ett 

överlämnande av mer makt till den europeiska nivån (ibid:156). Bägge anslöt sig 

dock till nej-sidan i frågan om EMU.  

På nejsidan återfanns även centerpartiet som alltid har kommit att uppfattas 

som det mest EU-kritiska partiet av de borgerliga partierna (Oscarsson 2001:123). 

Centerpartiet ställer sig visserligen bakom projektet med den europeiska unionen 

men motsätter sig en utveckling i överstatlig riktning (Johansson 2002:156).  

Även socialdemokraterna kombinerar ett rent principiellt stöd för EU med en 

skepsis inför en utveckling gentemot mer maktöverlämnande till EU. Detta är en 

balansgång som inte alltid är så lätt (Johansson 2002:155), och i förhållande till 

EMU var länge den rådande linjen att ”vänta och se” (Höjelid 1999:8). Partiets 

officiella inställning kom dock att bli ett ja.  

Ett annat parti på ja-sidan var kristdemokraterna som har haft en partiledning 

som så gott som uteslutande bestått av EU-vänner. Samtidigt har en stor andel av 

partiets aktiva medlemmar samt dess väljare motsatt sig det svenska 

medlemskapet och efter att detta var ett faktum försökt hejda en utveckling i mer 

federalistisk riktning (Johansson 2002:156).  

I likhet med kristdemokraterna har partiledningen hos moderaterna också varit 

starkt EU-vänlig (ibid:157). Inom partiet finns det dock flera tecken på avvisande 

inställningar mot EU som gör sig gällande i form av såväl kritik mot EU:s 

funktionssätt i allmänhet och ett projekt som EMU i synnerhet (ibid). Partiet kom 

dock att ansluta sig till ja-sidan. 

Att ansluta sig till ja-sidan var en självklarhet för folkpartiet som redan i ett 

tidigt skede tog en uppenbar ställning för ett utökat överlämnande av makt till den 

europeiska nivån (Johansson 2002:156). Detta har med tiden dock kommit att 

mildras något mot bakgrund av den skeptiska allmänna opinionen (ibid).  
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4.2 EMU-debatten i Aktuellt i Politiken 
 

Av sammanlagt trettio artiklar representerade sex av dessa artiklar nej-sidan 

medan resten representerade partilinjen, dvs ja-sidan.  

 

Nivå på suveränitet 
I förhållande till parametern nationalism - överstatlighet framträder det tydligt att 

det är hos nej-sidan som diskussionen om nivån på suveräniteten återfinns. Vissa 

uttalanden är tydliga och rakt på sak: 

 

 Om vi röstar ja till EMU röstar vi samtidigt ja till ett blivande Europas Förenta Stater. 

[…] Om socialdemokratin avsäger sig sin internationalism, till förmån för en snäv EU-

federalism då riskerar vi att förlora en stor del av vårt existensberättigande (Aktuellt i 

politiken 030707 III).  

 

Andra uttalanden säger samma sak fast med andra ord: ”… helt felaktigt att flytta 

mer makt till slutna rum utomlands.” (Aktuellt i politiken 030908 XVII). Oavsett 

val av ord står det klart att det hos nej-sidan finns en oro över ökad överstatlighet. 

Artiklarna där ja-sidan argumenterar för sin sak går inte direkt in på aspekter 

som har att göra med vilken nivå suveräniteten ska ligga på . En enda artikel 

nämner att ”nationalstaten inte längre räcker till som arena för intressekampen” 

(Aktuellt i politiken 030707 V) men mer än så utvecklas inte resonemanget. 

 

Samhällsekonomisk modell  
När det gäller parametern positiv reglering - marknadsliberalism är förhållandet 

det omvända. Ingen av artiklarna med en tydlig nej-profil tar upp denna 

dimension medan ja-sidan tar ställning för positiv reglering, och också ställer den 

mot marknadsliberalism som i detta exempel:  

 

Vi vill genom europasamarbetet driva på så att alla länder utvecklar en kraftfull 

arbetsmarknadspolitik […] Genom EU-samarbetet kan vi förbättra miljön med 

gemensamma satsningar, samordning av lagar och regler och samarbete kring 

miljöavgifter, energiskatter och andra ekonomiska styrmedel. […] Det är väl bättre än en 

europapolitik som bara inriktar sig på att släppa marknaden lös? (Aktuellt i politiken 

030707 I) 

 

Drivkraft 
Den mest framträdande parametern i materialet är solidaritet - konkurrens. En 

intressant skillnad att notera är dock att nej-sidan utgår ifrån social solidaritet som 

önskvärd drivkraft för att argumentera för sin sak, medan ja-sidan vänder sig 

snarast mot konsekvenserna av konkurrensen som drivkraft. Från en artikel från 

ja-sidan hämtas detta exempel: 

 

Ekonomin har blivit mer internationell och marknaden struntar ofta i frågor som handlar 

om rättvisa och solidaritet. Det internationella kapitalet sätter press på länder att sänka 



24 

 

skatterna och skära i den offentliga sektorn […] Eurosamarbetet ger oss den politiska 

tyngd vi behöver för att motverka dessa krafter (Aktuellt i politiken 030811 II) 

 

Medan nej-sidan utrycker sig så här: 

 

”Jag skulle lugnt rösta för euron om jag såg mer av socialdemokratisk kamp för ett 

mänskligare ansikte på internationell kapitalism. […] Konkurrens är nu ett modeord 

men spelreglerna bör väl innebära konkurrens med hederliga sociala villkor… […] Vi 

får inte hamna på fel sida i kampen för global rättvisa.” (Aktuellt i politiken 030908 I) 

 

 

 

 

4.3 EMU-debatten i Medborgaren 
 

Det fanns ingen artikel bland de tretton relevanta artiklar som studerats som kunde 

sägas representera nej-sidan. Samtliga artiklar representerar alltså partilinjen.  

 

Nivå på suveränitet 
Till att börja med när det gäller nationalism - överstatlighet finns det några få 

kommentarer. De flesta är enkla konstateranden som: ”Europasamarbetet handlar 

om att vi avhåller oss suveränitet för att få inflytande” (Medborgaren nr 1 2003 

II). Men det finns också mer sammanhängande inlägg:  

 

Vi moderater är emot politik på för många nivåer och vi vill ha mer marknadslösningar. 

Men då ska vi väl vara för det som inrättas för marknaden och det är vad euron är. Jag 

tror att det här ger oss de förutsättningar som behövs för att vara starkare och motarbeta 

dumheter i Bryssel (Medborgaren nr 1 2003 VII). 

 

 

 

Samhällsekonomisk modell  
Med avseende på relevant samhällsekonomisk modell framträder 

marknadsliberalismen tydligt genom ett flertal resonemang bland annat det som 

redan nämnts ovan men även exempelvis genom:  

 

Jag är glad att samarbetet […] sker på det ekonomiska området. Därför är det enkelt att 

vara för euron och samtidigt vara kritisk till mycket inom EU. En moderat måste 

ständigt vara emot onödig byråkrati och krångel och vara kritisk när politiken griper in 

och växer där den inte behövs (Medborgaren nr 1 2003 VII). 

 

Drivkraft 
Beträffande solidaritet – konkurrens är det den enskilt starkaste parametern 

genom ständigt återkommande argument relaterade till konkurrens såsom: ”Ett 

euroinförande ger ökad konkurrens” (Medborgaren nr 2 2003 IV), ”Företag i 
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euroländer har konkurrensfördelar gentemot företag i länder utanför 

valutaunionen.” (Medborgaren nr 3 2003 IX), ”…ett av de viktigaste argumenten 

för euron är att konkurrensen ska öka” (Medborgaren nr 2 2003 VI) samt 

”…europeiska banker kan konkurrera mer med varandra” (Medborgaren nr 3 

2003 II). 

 

 

 

 

4.4 EMU-debatten i nu 
 

Nej-sidan var enbart representerad med en av elva artiklar i det här fallet.  

 

Nivå på suveränitet 
Den artikeln var dock intressant i det avseendet att den representerade en 

nejsägare som sa nej pga bristen på överstatlighet (nu 030731 I), en brist som det 

för övrigt riktades kritik mot det egna partiet för: ”Kort sagt, i en liberal 

hjärtefråga där svaret ur ideologisk synvinkel är givet, vill folkpartiet helst inte 

synas” (ibid).  

 

I övrigt kan följande exempel representera resonerandet kring parametern 

nationalism – överstatlighet:  

 

Nej till ökad statlig makt. […] Staten är redan idag starkare än någonsin. Ska den lokala 

och regionala demokratin kunna utvecklas behöver statens makt istället minska. […] Jag 

vill att Folkpartiet liberalerna ska hålla fast vid den europeiska demokratimodellen med 

direktvalda regioner och utveckla ett regionernas Europa med den nordiska kommunala- 

och regionala självstyrelsen som grund. (nu 030724 I) 

 

Det görs också ett erkännande av att ”… det finns en rädsla för vad ett ja innebär 

för nationalstatens roll” (nu 030807 I).  

 

Samhällsekonomisk modell  
Angående parametern positiv reglering – marknadsliberalism återfinns enbart ett 

inlägg som hyllar den europeiska centralbanken eftersom den ”är helt fristående 

från politisk klåfingrighet.” (nu 030703).  

 

Drivkraft 
Dimensionen social solidaritet – fri konkurrens går det inte kommentera eftersom 

den inte har påträffats i någon del av materialet. 
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4.5 EMU-debatten i Kristdemokraten 
 

Materialet från Kristdemokraten är det som är mest jämnt fördelat mellan ja-sidan 

och nej-sidan. Ja-sidans artiklar uppgick till tio stycken medan nej-sidans artiklar 

utgjordes av sju stycken.  

 
Nivå på suveränitet 
Av ja-sidans artiklar finns det enbart en kommentar som har att göra med 

parametern nationalism – överstatlighet: ”Jag ser EMU, och ett fortsatt 

förstärkning av EU, som ett nödvändigt ont.” (Kristdemokraten 030822 II).  

Bland nej-sidans artiklar är det tvärtom. Samtliga innehåller klara och tydliga 

ståndpunkter som dels kan sägas värna om nationalstaten: ”det finns många tysta 

nejsägare bland borgerliga väljare som är oroliga för landets framtid som 

självständig stat ifall vi går med i EMU” (Kristdemokraten 030822 I) men som 

också vänder sig mot överstatlighet: ”EMU är utan tvekan ett steg på väg mot en 

europeisk statsbildning, ett Europas Förenta Stater” (Kristdemokraten 030828 V).  

Budskapet från nej-sidan är med andra ord tydligt: ”Genom att säga nej till 

EMU sänder Sverige ut signalen att vi inte vill bli en del av ett Europas Förenta 

Stater” (Kristdemokraten 030822 VII).  
 
Samhällsekonomisk modell  
Sett i förhållande till parametern positiv reglering – marknadsliberalism fanns 

inga resultat. 

 

Drivkraft 
Däremot fanns det gott om resultat relaterade till dimensionen solidaritet –

konkurrens. Ingen nämnde solidaritet men flera gånger konstaterades det att det 

”blir försämrade konkurrensvillkor om vi inte går med i valutaunionen” 

(Kristdemokraten 030815 I), något som skulle bli särskilt märkbart eftersom 

”Sverige ska börja konkurrera med tio nya EU-medlemmar nästa år” (ibid).  

 

 

 

 

4.6 EMU-debatten i Vänsterpress 
 

Av de tolv artiklar som fanns i Vänsterpress tillhörde samtliga utom en nej-sidan. 

 

Nivå på suveränitet 
 

Nästan alla artiklar gick att relatera till parametern nationalism – överstatlighet. I 

den positivt inställda artikeln stod det så här: ”Det är dags att sätta stopp för det 

gamla toppstyrda, mellanstatliga ministerstyret och låta folket ta ledningen och 

makten i den framtida, federala och demokratiskt styrda Europeiska unionen.” 
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(Vänsterpress nr 8 2003). Annars är det genomgående väldigt kritiska tongångar 

som framträder:  

 

De verkligt stora utmaningarna borde vara att ta itu med de demokratiska och 

ekonomiska klyftorna inom EU, den omfattande människohandeln över gränserna och 

miljöproblemen. EU-länderna skulle tillsammans kunna göra mycket på dessa områden, 

men då krävs det en politisk kursändring, bland annat mot mer mellanstatlighet och 

mindre överstatlighet. (Vänsterpress nr 6-7 2003) 

 

Vissa inslag är lite hårdare i tonen: ”EMU är ett avgörande steg i skapandet av en 

europeisk superstat. Vi ser hur den här utvecklingen leder till ännu högre murar 

mot omvärlden” (Vänsterpress bilaga till nr 8 2003). 

 
Samhällsekonomisk modell  
När det gäller parametern positiv reglering – marknadsliberalism går det att hitta 

flera utförliga resonemang som exempelvis: ”EMU handlar ju om att stadsfästa en 

nyliberal ekonomisk politik. […] Det krävs nya målsättningar som lyfter fram 

sysselsättning, utbildning, infrastruktur och en politik för tillväxt och rättvisa” 

(Vänsterpress nr 8 2003). Vanligare än att lyfta upp positiv reglering är dock att 

framhäva marknadsliberalismen som ett hot: ”Milton Friedman som lade grunden 

till monetarismen (och därmed EMU) ansåg att samhället mår bäst när 

marknadskrafterna får styra sig själv. Själv ser jag bara hot med en sådan 

modell…” (Vänsterpress nr 8 2003). Men positiv reglering och 

marknadsliberalism ställs även emot varandra:  

 

Oavsett vilka myter Ja-sidan sprider inför folkomröstningen går det inte att komma ifrån 

att ja eller nej till euron i grunden är en ideologisk fråga om vilken sorts samhälle vi vill 

ha. Vill vi ha ett totalt marknadsstyrt samhälle där några få styr utan politisk insyn eller 

ett välfärdssamhälle för alla? (Vänsterpress nr 8 2003) 

 
Drivkraft 
Parametern solidaritet – konkurrens är den som är minst tydlig men det finns 

yttranden som till exempel: ”Internationell solidaritet måste vara viktigare än att 

bygga Europas förenta stater.” (Vänsterpress bilaga till nr 8 2003), samt: 

”Lösningen ligger i att vi lyfter blicken högre än EU, en blick som ser i helheter 

och där vi tänker utifrån solidaritet och mänskliga rättigheter” (Vänsterpress nr 8 

2003).  

 

 

 

 

4.7 EMU-debatten i C. 
 

Förutom två artiklar så tillhörde samtliga av de tio artiklarna nej-sidan.  
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Nivå på suveränitet 
I de flesta artiklar var nationalism – överstatlighet högst relevant. Dock inte i 

någon av de två artiklarna som förespråkade ja-sidan (C. nr 3 2003 IX, C. nr 1 

2003 I.). Förhållningssättet är tydligt negativt gentemot överstatlighet: ”Som 

decentralister vill vi varken medverka till att lämna bort makten över svensk 

ekonomi eller till att flytta mer politisk makt uppåt till unionens olika 

institutioner” (C. nr 3 2003 VIII).  

 

Samhällsekonomisk modell  
Vad gäller den andra parametern, positiv reglering – marknadsliberalism, kan 

följande lyftas fram: ”En gemensam penningpolitik inom ramen för EMU 

kommer med stor sannolikhet att tvinga fram mer av gemensam finanspolitik.[…] 

En utveckling som vi starkt ogillar.” (C. nr 2 2003 I) och ”Valutaunionen är ett 

hot mot den inre marknaden och det långsiktiga och ekonomiska politiska 

samarbetet i Europa” (C. nr 3 2003 IV).  

 
Drivkraft 
Slutligen sett i förhållande till parametern solidaritet – konkurrens så är det enbart 

artiklarna med innehåll som förespråkar EMU som lyfter fram konkurrensen, 

exempelvis: ”Det kommer ge oss bättre förutsättningar att konkurrera, att slå vakt 

om jobben och att säkra välfärden. […] Vi vill fortsätta driva Europa framför oss i 

mer positiv riktning” (C. nr 3 2003 IX).  

 

 

 

 

4.8 EMU-debatten i Grönsaken 
 

Bland de endast sex artiklar som var relevanta i Grönsaken var en av dessa artiklar 

positivt inställd till EMU medan resten låg i linje med partilinjen.  

 
Nivå på suveränitet 
Samtliga sex artiklar behandlar den huvudsakliga parametern nationalism – 

överstatlighet. Den framträder dessutom på ett tydligt sätt, det talas bland annat 

om EMU som en ”byggsten i EU-staten” (Grönsaken nr 1 2003). En del uttryck är 

mer återhållsamma som exempelvis: ”[m]änniskor är bekymrade över en 

utveckling där vi flyttar mer och mer beslutsbefogenheter till EU-nivån” 

(Grönsaken nr 3 2003 II). Men många formuleringar är snarare klara och tydliga 

avståndstaganden från överstatlighet och det talas till exempel i en artikel om ”de 

små, små federalistiska stegens tyranni som stegvis leder fram till en sorts EU-

stat” (Grönsaken nr 4 2003 II). Den artikel som är positivt inställd till såväl EU 

som EMU är restriktiv och fortfarande kritisk i det här avseendet men ser till det 

stora hela överstatligheten som ”ett alternativ” (Grönsaken nr 4 2003 I).  
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Samhällsekonomisk modell  
Angående parametern positiv reglering – marknadsliberalism återfanns den 

knappast alls. Det talas visserligen lite vagt om farhågorna för en ”ökad 

ekonomisk liberalisering” (Grönsaken nr 2 2003) men det görs inget 

ställningstagande i riktning mot positiv reglering i någon utav artiklarna.  
 

Drivkraft 
När det gäller parametern solidaritet –konkurrens återfanns den inte i det 

undersökta materialet.  

 

 

 

 

4.9 Sammanfattande analys 
 

Jag ska här försöka sammanfatta resultaten i relation till det som är syftet med 

undersökningen, dvs: lyfta fram ett grundläggande ideologiskt innehåll i de 

svenska riksdagspartiernas inställning till EMU, mer specifikt sett i relation till 

skiljelinjen nationalism-överstatlighet samt två av dess ideologiska dimensioner.  

 

Det första tydliga resultatet kom egentligen redan i själva urvalsförfarandet. Så 

gott som hälften av urvalet bestod av artiklar som fick rensas bort eftersom de 

enbart tog upp plånboksfrågor, något som kan sägas visa på hur stort utrymme 

dessa frågor fick. Sett i relation till det faktum, som nämndes i inledningen, att 

väljarna i ovanligt hög grad hade plånboksfrågor som utgångspunkt för sina val, 

skulle detta resultat kunna ses som ett tecken på att väljarnas utgångspunkter 

förmodligen speglade hur mobiliseringen från partierna sida egentligen såg ut rent 

innehållsmässigt. Åtminstone för de medlemmar som stod som mottagare av de 

partitidningar som har undersökts. 

Det andra som går att notera i materialet är att i de undersökta partitidningarna 

ges inte särskilt mycket utrymme åt den sida som avviker från partilinjen. Det här 

kan knappast ses som ett förvånande resultat eftersom de undersökta 

partitidningarna fungerar som officiella organ för sina respektive partier, och 

syftar i huvudsak till att representera partilinjen. 

De mest intressanta och framför allt relevanta resultaten är dock givetvis de 

som framkommit i relation till de analysenheter som har stått som utgångspunkt 

för undersökningen.  

 

Nivå på suveränitet 
 

Det finns tydliga skillnader mellan hur partierna på nej-sidan (v, mp, c) respektive 

ja-sidan (s, kd, fp, m) tar upp sitt förhållningssätt till nationalism-överstatlighet i 

förhållande till EMU i sina partitidningar.  

Med undantag för artiklarna som representerar centerpartiets ja-sida tar 

samtliga artiklar hämtade från nej-sidans partitidningar upp nivån på suveräniteten 
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till diskussion. Ställningstagandena kan beskrivas som kritiska och reflekterande 

även i de artiklar som representerar ja-sidan hos vänsterpartiet och miljöpartiet. 

Positionerna uttrycks på ett klart och tydligt sätt och är ofta utförliga. Generellt 

sätt uttrycks kritik samt farhågor gentemot ökad överstatlighet i och med EMU 

som företeelse snarare än ett förespråkande för nationalstaten. 

Artiklarna hämtade från ja-sidans partitidningar visar upp en helt annan bild, 

och innehåller dessutom en viktig inbördes skillnad. När det gäller såväl 

socialdemokraternas som kristdemokraternas partitidningsartiklar är det i bägge 

fallen den partiavvikande sidan, dvs nej-sidan inom partierna, som tar 

diskussionen kring nivån på suveränitet. Enbart en artikel från vardera av dessa 

bägge partiers partitidningar anknyter till denna diskussion, och dessa gör det i 

svepande ordalag eller med en ursäktande ton. Det överstatliga inslaget i EMU 

undviks med andra ord av dessa båda partier. 

För folkpartiets och moderaternas del innehåller deras partitidningars artiklar 

ett förhållningssätt där diskussionen kring nivån på suveränitet tas upp, men 

diskussionen är inte jämförbar med nej-sidans partier då den inte är vare sig lika 

omfattande eller lika utförlig. En viktig skillnad är att medan folkpartiet har en 

positiv hållning gentemot överstatlighet kan moderaterna snarare beskrivas ha ett 

mer återhållsamt tonfall. 

 

Samhällsekonomisk modell  
Vid betraktandet av resultaten sett i relation till positiv reglering – 

marknadsliberalism är resultaten likartade som under föregående rubrik men med 

en viss variation. På nej-sidan framträder framför allt artiklarna från 

vänsterpartiets partitidning som de som profilerar sig mest eftersom det förs 

utförliga resonemang där såväl positiv reglering lyfts fram som önskvärd 

samhällsekonomisk modell, men där marknadsliberalism kopplad till EMU 

samtidigt kritiseras. I artiklarna från miljöpartiets partitidning återfinns inte 

samma tydlighet. Ett vagt motstånd mot marknadsliberalism återfinns dock. Vad 

gäller artiklarna från centerpartiets partitidning är de mindre utförliga men 

samtidigt tydliga i sitt ställningstagande. Här är dock utgångspunkterna de 

motsatta i jämförelse med vänsterpartiet eftersom EMU ses som ökad reglering 

som i sin tur ses som ett hot mot marknadsliberalismen.  

I artiklarna från ja-sidans partitidningar återfanns inget resultat hos 

kristdemokraterna och enbart ett mindre inlägg hos folkpartiet. När det gäller 

såväl socialdemokraterna som moderaterna återfinns tydliga ställningstaganden 

men de är inte omfattande. Även här visas prov på olika utgångspunkter som dock 

leder till samma slutsatser. Där moderaterna ser EMU som ett steg i ledet för att få 

fler marknadslösningar, ser socialdemokraterna EMU som en positiv reglering 

och riktar i enlighet med detta resonemang kritik mot marknadsliberalismen.  

 

Drivkraft 
Beträffande det ideologiska innehållet sett i relation till solidaritet – konkurrens är 

situationen den helt omvända jämfört med föregående undersökningsaspekter. I 

partitidningsartiklarna från nej-sidan återfanns inget resultat hos miljöpartiet, och 

hos vänsterpartiet återfinns visserligen klara ställningstaganden för solidaritet men 
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det var relativt sett det ideologiska innehåll som var minst tydligt hos 

vänsterpartiet. För centerpartiets del var det enbart de artiklar som representerade 

den partiavvikande linjen, dvs ja-sidan inom partiet, som tog denna diskussion 

och framhöll vikten av konkurrens som drivkraft. 

För ja-sidans partier är detta det enskilt starkaste ideologiska innehållet. I 

synnerhet för moderaterna var förespråkandet för konkurrens det mest 

dominerande och det som framhölls som ledord. Även hos socialdemokraterna var 

denna aspekt den mest framträdande med den distinktionen att artiklarna som 

förespråkade ett EMU-medlemskap vände sig emot konkurrens medan de 

partiavvikande artiklarna från nej-sidan förespråkade solidaritet som drivkraft. 

Även hos kristdemokraterna fanns det gott om resultat, och i likhet med 

moderaterna fanns det ett framhållande av konkurrens som drivkraft. Däremot 

återfanns ingen diskussion om solidaritet. Det resultat som avviker i detta 

sammanhang är resultatet från folkpartiets partitidningsartiklar. Där återfanns 

inget resultat i det här avseendet. 



32 

 

5 Slutdiskussion 
 

 

 

 

Att skiljelinjen som går mellan nationalism-överstatlighet har utkristalliserat sig 

som en viktig skiljelinje sett i relation till de svenska riksdagspartierna torde det 

inte råda några tvivel om vid det här laget. Den här undersökningen visar även på 

att det finns klart relevanta ideologiska dimensioner som hänger ihop med denna 

skiljelinje (givetvis går det förmodligen även att relatera dessa till vänster-

högerdimensionen men den har inte varit föremål för undersökning i denna 

studie). Det kan alltså sägas att dessa ideologiska dimensioner är partipolitiska 

dimensioner. En intressant fråga för vidare forskning är om det kan finnas 

tendenser till att de även skulle kunna vara åsiktsdimensioner? 

Det som ideologianalysen annars visar är att det finns stora skillnader mellan 

partiernas förhållningssätt gentemot den här skiljelinjen samt två av dess 

dimensioner. Generellt sett visar undersökningen, med viss variation här och var, 

att det var de partier som stod på nej-sidan (v, mp, c) som tydligast och i störst 

omfattning resonerade utförligt både kring skiljelinjen nationalism-överstatlighet 

men även kring dess första dimension, positiv reglering-marknadsliberalism som 

tar upp vilken samhällsmodell som rent ideologiskt förespråkas. Däremot när det 

gäller skiljelinjens andra dimension som ställer de viktigaste drivkrafterna, 

solidaritet-konkurrens, emot varandra, så är det ja-sidans partier som har den 

tydligaste profileringen (s, kd, fp, m).  

Här kan det alltså sägas att det finns en intressant skillnad i vad de olika 

partierna har valt att fokusera på i sina försök att mobilisera de egna 

partimedlemmarna via sina partitidningar. Nej-sidans partier har i större 

utsträckning via sina partitidningar tagit upp den, sett i relation till EU, 

förmodligen viktigaste skiljelinjen samt försökt förklara sina syften genom att 

förhålla sig till relevanta samhällsmodeller. Nej-sidans partier har däremot 

fokuserat mer på politikens medel snarare än dess innehåll eftersom den främsta 

diskussionen kretsar kring vilka viktiga drivkrafter som är relevanta i förhållande 

till EMU (men även EU i sin helhet). Drivkrafter är dock ofta svåra att förstå om 

de inte tydligt relateras till vad de ska leda till, alltså vilka målsättningar som ska 

uppfyllas. 

Många gånger i diskussioner som är relaterade till EU, i det här fallet EMU, 

anser jag att det finns en betoning av vikten av att kunna verka för folket snarare 

än genom folket eller med folket. Det handlar med andra ord om att kunna 

leverera. Nyckelorden är effektivitet och lönsamhet, och leder snarare tankarna 

just till politikens medel än till dess innehåll. Men begrepp som effektivitet och 

lönsamhet är i allra högsta grad relativa begrepp. Det som är effektivt i 

förhållande till ett mål är ineffektivt sett till ett annat. Det som visar på god 

lönsamhet i relation till ett syfte kan vara det motsatta sett till ett annat. För 

väljarna blir det hopplöst att bedöma om den politik som önskas genomföras är 
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effektiv och lönsam om det inte till att börja med finns en insikt kring vad de 

politiska målsättningarna med de olika valalternativen är.  

Det är det här som jag ser som ett problem sett i relation till det svenska 

offentliga samtalet om EMU, men även om EU. I synnerhet när det gäller 

partierna och dess företrädare. Under korta ögonblick går det att få en skymt av de 

längre framtidsvyerna, men till stor del handlar debatter mestadels om 

plånboksfrågor; vad tjänar vi på EMU? I sig är det inte en obetydlig fråga. Men 

var finns de politiska visionerna om det framtida Europa? Var finns de stora och 

allmänna idéerna som kan ge uttryck åt vad de innersta och mest väsentliga 

ändamålen med politiken egentligen är? Samtalet om vad vi vill med den union 

som idag inkluderar en övervägande del av länderna på den europeiska 

kontinenten måste präglas av ett relevant ideologiskt innehåll. Att välja att föra 

offentliga samtal i viktiga frågor med främsta utgångspunkt i hur många 

hundralappar mer eller mindre var och en får i månaden, är inte att väga in vare 

sig långsiktighet, det historiskt prövade eller det som är samhällets bästa. Det 

id(eu)logiska samtalet skulle kanske inte vara någon slags universallösning, men 

det ger åtminstone en bättre helhetsbild.  

Kanske är det inte så att vi lever i ett allt mer ideologilöst samhälle utan snarare 

så är det så att den klassiska vänster-högerdimensionen allt oftare utmanas av nya 

skiljelinjer vilket inte minst ställer nya krav på statsvetare att undersöka, definiera 

och uppmärksamma dessa utifrån en korrekt begreppshantering. Om forskningen 

inte i högre utsträckning (särskilt med hjälp av kvalitativt inriktade 

undersökningar) uppmärksammar nyare grundläggande skiljelinjer och dess 

tillhörande dimensioner, innebär detta sannolikt att statsvetenskapen i själva 

verket medverkar till en ofullständig och alternativlös debatt istället för att bidra 

till att utveckla den.  

Jag har här försökt att lyfta fram en utvald del av det ideologiska innehåll som 

finns hos de svenska partierna sett i relation till frågan om EMU, och jag har gjort 

det via en undersökning som bygger på ett perspektiv med skiljelinjer och 

dimensioner. Om undersökningen relateras till mobiliseringskraften som fanns 

hos partierna i samband med folkomröstningen (se tabellen i inledningskapitlet) så 

är det framför allt intressant att notera att det parti (v) som mobiliserade flest egna 

anhängare är också det parti som har det tydligaste ideologiska innehållet. De två 

partier (s, kd) som i störst utsträckning valde att ducka för framför allt 

diskussionen kring nationalism-överstatlighet är också de partier som var sämst 

på att rekrytera sina egna medlemmar. Att försöka undvika en grundläggande 

skiljelinje verkar med andra ord inte vara en särskilt vinnande strategi. 

Givetvis finns det en rad andra faktorer som spelar in här och det går inte att 

sätta allt för långtgående samband mellan dessa olika undersökningar. Men en 

intressant fråga att ställa sig i sammanhanget är hur pass ideologiskt röstande 

väljare vi har nuförtiden? Spelar inte ideologi någon roll längre? Eller är det 

kanske snarare så att partierna inte längre inbegriper sig i så särskilt omfattande 

ideologiska samtal med medborgarna? Det senare är förmodligen bland det mest 

riskabla partier och dess företrädare kan välja att göra. Om väljare upplever att de 

oavsett vad de väljer bara får mer av samma sak, varför ska de välja något 

överhuvudtaget? 
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Som avslutning kan det vara värt att påminna om det som statsvetaren Seymor 

M. Lipset konstaterade redan för snart ett halvt sekel sedan: 

 

Ideologiska konflikter, som är knutna till den ekonomiska utvecklingens grader och 

problem och som gäller lämpliga politiska institutioner inom olika nationer, kommer 

att bestå utöver vår egen livstid, och de människor som är försvurna åt demokratin 

kan endast på egen risk avstå från dessa konflikter (Lipset 1966:329). 
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