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Abstract 
This thesis studies the indirect effects of Europeanization on national political parties. 

  

I argue that Europeanization has affected the way national parties operate, and communicate 

with the voters, by restricting the national policy space through increased economic and 

political integration. Furthermore, I argue that the impact of Europeanization is likely to be 

reflected in electoral manifestos and changed patterns of party competition. Accordingly, 

Europeanization is hypothesized to change party rhetoric in a cartel-like manner by 

diminishing voters’ expectations, and also by avoiding EU-affairs in electoral manifestos. The 

hypothesis suggests, moreover, that Europeanization is reflected in convergence among 

parties regarding the rhetoric concerning EU-affairs.  

 

The purpose of the thesis is to examine to what extent the rhetoric concerning EU-affairs has 

changed in electoral manifestos since Sweden joined the European Union in 1995. The 

political parties examined are Socialdemokraterna, Moderaterna and Miljöpartiet. The parties’ 

electoral manifestos, from the period 1994-2010, are analysed through quantitative and 

qualitative content analysis. Subsequently, analyses from a comparison between results from 

earlier manifestos and older ones are evaluated. 

 

The thesis concludes that the space given to EU-affairs in electoral manifestos consistently 

decrease and that the rhetoric tends to become vaguer over time. In conclusion, this result 

might indicate that the parties avoid debating the EU-affairs. Yet, the empirical analysis finds 

no signs of convergence among the parties.  
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1. Inledning  

”Man skulle kunna uttrycka det som att Sverige hade en samlingsregering kring 

Europafrågorna under denna tid, eftersom det var i EU-nämnden som politiken lades fast”.1 

 

Stämmer det att Sverige hade en samlingsregering kring EU-frågor, som den tidigare 

statsministern Göran Persson påstår i citatet, kan det tyda på att den svenska EU-politiken 

präglas av konsensus och avpolitisering. Perssons påstående anknyter också till statsvetaren 

Peter Mairs forskning, som pekar på att partipolitiken utvecklas mot att bli alltmer elitinriktad 

och avideologiserad.2 Att politiken kring EU-frågorna, enligt Persson, lades fast i EU-

nämnden utan föregående offentlig debatt kan i sin tur visa att dessa frågor utgör ett problem 

för de svenska partierna. Tankegången knyter i sin tur an till Nicholas Aylotts forskning om 

partiers hantering av EU-frågor som visar att partier försöker isolera dem till begränsade delar 

av politiken.3  

 

De senaste decennierna karakteriseras av globalisering i form av ökad ekonomisk och politisk 

integration.4 En ny politisk arena har skapats då det nationella politiska spelrummet minskat. 

Därutöver betonar flera forskare att regeringars möjlighet att styra samhällsutvecklingen med 

nationella beslut har reducerats till följd av EU-medlemskap, som ofta innebär att 

beslutsrätten inom flyttats till EU-nivå.5 Förändringarna har påverkat den politiska sfären och 

många forskare tycks instämma i att europeiseringen haft effekter på nationella partier.6 I 

denna anda har statsvetarna Richard Katz och Peter Mair hävdat att samgående och 

avpolitisering präglar förhållandet mellan etablerade partier, då globaliseringen, och 

europeiseringen, punkterat vänsterhöger-skalan inom traditionell partikonkurrens.7 Även 

forskaren Robert Ladrech framhåller att förändrad, och eventuellt urholkad, partikonkurrens 

är en konsekvens av den europeiserade partipolitiken.8 Ett centralt antagande inom 

partiforskningen är således att nationella partier avstår från att debattera EU-frågor när de går 

till val.9 Ladrech påpekar att utrymmet som EU-frågor ges i partiprogram generellt sett inte 

står i proportion till den betydelse EU har för den nationella politiken. Trots att EU:s 

                                              
1  Persson (2007), s. 236 
2  Mair (2007b), s. 7, 13 
3  Aylott (2002), s. 447, 454 
4  Mair (2007b), s. .9 
5  Bartolini (2005), s. 382, Scharpf (2009), s.22  
6  Ladrech (2009), s. 8, Mair (2005b), s.12 och (2007a), s. 157   
7      Katz och Mair (2009), s. 754, 757 
8      Ladrech, (2009), s. 8-9 
9  Ladrech (2007), s. 951, Ladrech (2009), s. 8-9 och Mair (2005b), s. 10 
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betydelse för den nationella politiken konstant växer verkar också uppmärksamheten som 

ägnas EU-frågor i partiprogram avta efter hand.10 

 

Partierna är en grundpelare i den representativa demokratin och utgör viktiga kanaler mellan 

beslutsfattare och civilsamhälle.11 Då det demokratiska systemet bygger på principen om 

ansvarsutkrävande bör partierna presentera tydliga alternativ i de program de presenterar inför 

väljarna. Uppfylls inte detta villkor försvåras ett effektivt ansvarsutkrävande eftersom väljarna 

står utan kunskap om vilka partier de genom röstning ska bestraffa vid misslyckanden 

respektive belöna vid framgångar. Frånvaro av budskap om viktiga politikområden kan därför 

sägas utmana demokratins funktionsduglighet och legitimitet och här i ligger problematiken 

med ökat samgående och tilltagande likformighet mellan de politiska partierna.12  

 

Flera hypoteser och antaganden kring europeiseringens effekter på partier cirkulerar i debatten 

och flera forskare menar att partierna rimligen borde ha påverkats. Trots detta är 

europeiseringens effekter på nationella partiers budskap i demokratiska val ännu höljda i 

dunkel. Få ingående studier har ägnats analysen av europeiseringens indirekta effekter på 

nationell nivå.13 Om det är så att partierna förändrats i grunden till följd av europeiseringen är 

det emellertid rimligt att förvänta sig att också grundvalarna i den representativa demokratin 

påverkas.14 Stämmer det att EU-frågorna präglas av konsensus och avpolitisering är det en 

viktig, och kanske oroande, förändring. I förlängningen kan det nämligen innebära att väljarna 

förs bakom ljuset då partierna genom detta förfarande inte söker mandat för sin EU-politik. 

Denna diskussion leder fram till den för uppsatsen valda problemställningen: "I vilken mån 

har svenska riksdagspartiers budskap kring EU förändrats sedan Sveriges EU-inträde 1995 

och finns det tendenser till retorisk konvergens i denna fråga?”. 
 

 

 

 

 

 

 

                                              
10  Ladrech (2008), s. 140 
11  Bäck & Möller (2003), s. 21 och SOU (2001), s. 48  
12  Mair (2007b),  s. 17-18 
13  Mair (2007a), s. 161 
14  Katz & Mair (2009), s. 762 
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2. Teori 

I följande del presenteras uppsatsens teoretiska ramverk. Den teoretiska modell som ligger till 

grund för studien är den så kallade kartelltesen. Efter en redogörelse för kartelltesen följer en 

överblick över de för undersökningen centrala begreppen i teorin samt hur de tillämpas i 

analysen. Utifrån detta formuleras en hypotes som sedan ligger till grund för undersökningen. 

Därefter presenteras uppsatsens syfte, följt av preciserade frågeställningar. 

 

2.1 Kartellisering och hur det används inom politiken  

En kartell är en överenskommelse företag emellan om att begränsa output med avsikt att sätta 

den marknadsmässiga konkurrensen ur spel för att maximera den gemensamma vinsten.15 I 

kartelltesen som lanserades av Richard Katz och Peter Mair 1995 i artikeln "Changing models 

of party organization and party democracy: The Emergence of the Cartel Party" appliceras 

kartellteorin på den politiska sfären. Tesen söker förklara och illustrera hur post-catch-all 

partier tenderar att anamma kartelliknande strategier för att säkra sin överlevnad. Teorin säger 

i korthet att partierna förlorat sin förankring i medborgarsamhället och närmat sig staten och 

varandra. Inom politiken motsvarar de etablerade partierna företagen, output svarar mot 

policyskapande och den gemensamma vinsten mot stabilitet i systemet.16 Enligt Katz och 

Mairs resonemang kring kartelltesen eftersträvar de etablerade partierna stabilitet i 

partisystemet. De söker därför bevara tingens ordning genom att begränsa policyskapandet 

och sätta partikonkurrensen ur spel. Partierna bevarar stabiliteten, som innebär att samma 

partier behåller makten, genom att minska konkurrensen sinsemellan vilket leder till bildandet 

av en kartell.17  

 

2.2 Kartellpartier och europeisering 

I den ursprungliga kartelltesen som presenterades 1995 framhölls endast nationella faktorer 

som det huvudsakliga skälet till att kartellpartisystem bildas, men på senare år har även 

europeisering lyfts fram som en viktig orsak. I artikeln The Cartel Party Thesis: A 

Restatement skiver Katz och Mair, 14 år efter den första artikeln om kartellpartiet, följande 

om orsaker till kartellpartiers framväxt: “//…// it is clear that the influence of external factors 

drawn from the worlds of international politics and economics also needed to be taken into 
                                              
15  Blyth & Katz (2005), s. 38 
16  Blyth & Katz (2005), s. 39 
17  Katz & Mair (1995), s. 22-23 
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account”.18 I en annan artikel argumenterar Marc Blyth och Richard Katz för att kartellpartier 

uppkommit till följd av de restriktioner för det nationella självbestämmandet europeiseringen 

fört med sig.19 Det huvudsakliga argumentet är att restriktionerna, i form av EU-medlemskap 

och globaliserade finansmarknader, minskat det politiska handlingsutrymmet vilket i sin tur 

reducerat partiernas möjligheter att föra sin politik och konkurrera med varandra.20 Enligt 

Blyth och Katz har partierna anpassat sig för att säkra sin egen överlevnad. De menar att 

partierna genomfört förändringar i diskursen och delegerat politiska åtaganden och beslutsrätt 

i syfte att tona ned väljarnas förväntningar. Detta antas ha skett eftersom alla partier hade 

gemensamt intresse i att begränsa tidigare alltför ambitiösa policyåtaganden. Den förändrade 

kontexten till följd av globaliseringen tillsammans med det faktum att kostnaderna för vad 

partierna kan erbjuda väljarna upplevs ha överstigit tillväxten medför att väljarnas 

förväntningar anses omöjliga för partierna att möta.21  

 

Enligt Blyth och Katz anses partierna ha omfamnat nya tankar om ekonomin i syfte att lägga 

om diskursen och använda globaliseringen som förklaring till den nya politiken.22 Enligt 

teorin användes denna retorik som ett instrument för att slippa undan och motivera att staten 

inte längre borde producera kollektiva nyttigheter då detta bättre kan skapas av den fria 

marknaden. På så vis tonade partierna ned väljarnas förväntningar på vad staten borde 

producera och besluta om.23 Sammantaget menar Blyth och Katz att förändring av diskursen 

och delegering av beslutsfattandet har drivit på kartelliseringen av partisystemet och 

därigenom uppkomsten av kartellpartier.24 I samma anda menar Katz och Mair att den 

huvudsakliga effekten av globaliseringen, och europeiseringen, har varit försvagad 

partikonkurrens.25 Detta har bidragit till uppkomsten av kartellpartier då det blivit enklare för 

partierna att samarbeta och gå ihop när de politiska skillnaderna och möjligheterna minskat i 

takt med den tilltagande europeiseringen.26  

 

 

 
                                              
18  Katz & Mair (2009), s. 754 
19  Blyth & Katz (2005), s. 34, 40 
20  Blyth & Katz (2005), s. 41 
21  Blyth & Katz (2005), s. 40 och s. 43 
22  Blyth & Katz (2005), s. 51 
23  Blyth & Katz (2005), s. 43 
24  Blyth & Katz (2005), s. 40, 42 
25  Blyth & Katz (2005), s. 34, Katz & Mair (2009), s. 754 och  Mair (2005b), s.13 
26  Katz & Mair (2009), s. 754 
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2.3 Kartelliseringens implikationer för demokratins legitimitet 

Enligt Robert Ladrech får kartelliseringen konsekvenser för ansvarsutkrävandet när partier 

inte presenterar olika förslag om viktiga områden, såsom EU-politiken, eftersom det innebär 

att väljarna inte ges kännedom om partiernas ståndpunkter27  En annan möjlig följd av 

kartelliseringen är att partierna helt avstår från att debattera EU-frågor, vilket innebär att de 

åsidosätter sin roll som kanal för folkopinionen vad gäller EU-politiken.28 Ladrech menar att 

partierna genom detta förfarande undergräver sin representativa roll då det innebär att de inte 

kan veta var folket står i frågan och att de inte heller söker mandat för den politik de tänker 

föra.29  

 

Katz och Mair argumenterar som redan nämnts för att den främsta effekten är en urholkning 

av partikonkurrensen.30 Urholkningen tar sig uttryck i att center-vänster- och center-

högerpartier rör sig mot mitten och närmre varandra i fråga om EU och i de av EU påverkade 

policyområdena, vilket resulterar i en allt mer moderat partipolitik enligt dem. En trolig följd 

av denna utveckling är, menar Ladrech, att partiernas valretorik blir vagare och tenderar att 

innehålla färre tydliga policyalternativ och budskap. Om en utveckling mot vagare och likare 

partimanifest stämmer med verkligheten undermineras legitimiteten ytterligare då det blir 

svårare för väljarna att skilja partierna från varandra.31   

 

2.4 Uppsatsens teoretiska utgångspunkt  

Teoretisk modell för studien är kartelltesen vars fokus på partiförändring i ett globalt 

sammanhang tjänar ansatsen väl. Partiernas förändringsstrategi av diskursen till följd av 

europeiseringen är den för studien mest centrala delen i kartelltesen då undersökningen syftar 

till att studera eventuella förändringar i nationella partiers valretorik. Förändringsstrategin 

innebär att partierna söker tona ned väljarnas förväntningar genom att lägga om diskursen.32  

 

 

 

 

                                              
27  Ladrech, (2007), s. 951 
28  Ladrech (2009), s. 8-9  
29  Ladrech (2007), s. 951 
30  Katz & Mair (2009), s. 754 och Ladrech (2009), s. 8 
31  Ladrech (2009), s. 8-9 
32  Katz (1995), s. 22-23, Ladrech (2007), s.  951, Blyth & Katz (2005), s. 40 och Katz & Mair (2009), s.758 
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2.5 Hypotes 

Uppsatsens teoretiska ramverk gör gällande att europeiseringen begränsar det politiska 

handlingsutrymmet vilket gör att partierna inte kan ta ut svängarna i politiska konflikter.33 En 

trolig följd av europeiseringen antas vara förändrad valretorik i riktning mot att budskapen 

blir färre och vagare. Om det stämmer att partierna tagit till en sådan förändringsstrategi borde 

det rimligtvis synas i valmanifesten över tid. Utifrån problemställningen och ovanstående 

antaganden formuleras därför följande hypotes om förändring av partiers valretorik till följd 

av europeisering: De politiska partierna söker bevara tingens ordning och undgå interna 

splittringar till följd av europeiseringen. Därför tenderar de att tona ned väljarnas 

förväntningar kring EU-frågor vilket sker genom att de är ytterst vaga i sina budskap kring 

EU-frågorna eller att dessa i högre grad undviks i valmanifesten. Med detta blir valretoriken 

kring EU allt vagare och alltmer präglad av konvergens över tid.  

 

Hypotesen får stöd om resultatet visar att de utvalda svenska riksdagspartiernas valretorik 

kring EU-frågor förändrats i den mån att den blivit vagare och att partiernas retorik kring EU 

utvecklats åt samma håll sedan Sveriges EU-inträde 1995. Detta skulle i sådant fall innebära 

att retoriken förändrats mot att det sägs allt mindre om EU och att det som sägs blir vagare 

(nedtonad retorik) samt att partiernas retorik utvecklats i samma riktning (retorisk 

konvergens). Skulle resultatet istället bli att sådan förändring inte skett falsifieras hypotesen.  

 

2.6 Analysmodell 

Hypotesen anger att partiernas retorik kring EU blir vagare och att utrymmet för EU-frågan 

minskar över tid. Med vag menas att partiernas retorik inte innehåller några tydliga idéer och 

förslag om vad de vill genomföra politiskt. Alternativt kan retoriken vara konkret och 

innehålla tydliga och klara budskap om vilken politik partiet vill föra. Ett konkret valbudskap 

betyder således här att partierna inte alls tonar ned förväntningarna utan att de presenterar 

faktiska budskap om vad de vill och ska åstadkomma inom EU-politiken. Minskat/ökat 

utrymme handlar om huruvida utrymmet, i förhållande till alla andra frågor som diskuteras i 

val, har blivit större eller mindre över tid. De fyra möjliga utfallen illustreras nedan i 

Analysmodell 1.  

 

 
                                              
33  Blyth & Katz (2005), s. 34, 40, 41, Katz & Mair (2009), s. 754 och Ladrech (2009), s. 8 
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Hypotesen gör gällande att valretoriken från senare år borde placera sig i ruta 1. Hypotesen 

har inte fullt stöd i ruta 2 och 3 då retoriken i dessa karakteriseras av att vara antingen konkret 

eller ökat utrymme. I ruta 4 falsifieras hypotesen. Det kan även tänkas att partierna tenderar 

att över tid placera sig i samma utfallsrum vilket skulle tyda på retorisk konvergens. 

 

2.7 Syfte 

Syftet givet den här utgångspunkten är att prova huruvida idén om förändring över tid mot 

nedtoning av EU-frågan och retorisk konvergens i riksdagspartiers valretorik kring EU 

stämmer. Studien ämnar studera europeiseringens indirekta effekter på nationell 

partikonkurrens med utgångspunkt i kartelltesen vilket efterlysts av forskare som menar att 

europeiseringens effekter på partier måste integreras med andra teorier om partiförändring.34 

Undersökningen söker belysa en eventuell effekt av europeiseringen på partiers valretorik 

kring EU-frågor. För att få fram någon typ av variation och därigenom se hur valretoriken 

förändrats studeras och jämförs svenska riksdagspartiers valmanifest från perioden 1994-

2010. Partierna vars valmanifest undersöks är Socialdemokraterna, Moderaterna och 

Miljöpartiet. Partierna valdes på grundval av deras respektive ideologiska position på den 

politiska vänsterhöger-skalan. Genom analysen vill jag bidra med kunskap om partierna som 

ofta framhålls som en av den representativa demokratins huvudaktörer. 

 

 

 

 

                                              
34  Mair (2007a), s.162- 163 
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2.8 Preciserade frågeställningar 

För att besvara problemställningen och uppfylla uppsatsens syfte bryts studien ner i fyra 

preciserade frågeställningar. Frågorna ställs upp med fokus på analysmodellens olika 

dimensioner vari förändringar i valretoriken kan tänkas ha ägt rum om partierna tonat ned 

väljarnas förväntningar och undvikit EU-frågor som kartelltesen säger.35  

 

1. I vilken utsträckning har utrymmet som ges EU-frågor i valmanifesten förändrats 

sedan 1994? 

2. I vilken utsträckning har frekvensen av ordet EU i valmanifesten förändrats sedan 

1994? 

3. I vilken utsträckning har partiernas budskap kring EU-frågor förändrats sedan 1994? 

4. I vilken utsträckning har partiernas retorik kring EU utvecklats i samma riktning 

sedan 1994?     

 

2.9 Avgränsningar 

Undersökningen begränsas till svenska riksdagspartier och av tids- och utrymmesskäl har 

endast tre partiers valmanifest analyseras i studien. Av samma skäl begränsas materialet till 

partiernas valmanifest och till de delar i manifesten som handlar om EU. Valmanifesten som 

analyseras är begränsade till tidsperioden 1994-2010 vilket motiveras av att undersökningen 

ska redogöra för utvecklingen av valretoriken med start vid tiden för Sveriges EU-inträde 

1995 fram till dags dato. 

 

3. Tidigare forskning  

Inom forskningen kring EU och politiska partier finns två huvudgrenar; studier som 

undersöker den partipolitiska utvecklingen på EU-nivå och studier som undersöker 

europeiseringens effekter på nationella politiska partier.36 Tidigare studier av europeiseringens 

effekter har främst fokuserat på transnationella Europapartier i samband med 

Europaparlamentsval och det är bara nyligen forskare fått upp ögonen för studier av EU:s 

                                              
35 Utrymmet och frekvensen undersöks då dessa, utifrån kartelltesen, kan tänkas ha förändrats mot minskat respektive lägre. Hur partiernas 

budskaps förändrats över tid undersöks då de utifrån kartelltesen kan tänkas ha förändrats mot att bli vagare. Huruvida partiernas retorik 
kring EU förändrats i samma riktning undersöks då retorisk konvergens kan tänkas ha ägt rum utifrån kartelltesen som talar om att 
partierna närmat sig varandra politiskt och ideologiskt.   

36    Ladrech (2009), s. 4 och Mair (2009), s. 154 
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inverkan på partiprogram, partiideologi och partikonkurrens på nationell nivå.37 Det talas ofta 

om två typer av effekter av europeiseringen, direkta och indirekta. Den största delen av 

litteraturen om relationen mellan EU och partipolitik domineras av studier av den första 

typen.38 Forskarna Mark Blyth, Richard Katz, Robert Ladrech och Peter Mair, har alla lämnat 

grundläggande bidrag till forskningen kring europeiseringen vilket redogjorts för i uppsatsens 

inledning och teoridel. Mair menar att det råder brist på teoretiskt förankrade studier kring 

europeisering och partipolitik och att allt för få systematiska studier av dess indirekta effekter 

på nationell nivå har gjorts.39 Vidare resonerar han att europeiseringens effekter på partier 

måste integreras med andra mer generella teorier om partiförändring för ökad kunskap om 

partiförändring.40 Således existerar fortfarande luckor i empirin vad gäller europeiseringens 

indirekta effekter på nationella politiska partier vilket förevarande studie undersöker med 

kartelltesen som utgångspunkt.   

 

 

4. Metod  

Följande del redogör för forskningsdesign och urval av studieobjekt och analysmaterial. 

Därefter presenteras metodval och den kvantitativa och kvalitativa metod som tillämpas i 

uppsatsen beskrivs närmare. Avslutningsvis presenteras studiens analysinstrument och 

instruktioner för analysens genomförande. Frågor om validitet och reliabilitet samt vilka 

avgränsningar som gjorts i undersökningen berörs också.  

 

4.1 Forskningsdesign  

Undersökningen söker belysa en eventuell effekt av europeiseringen på den nationella 

partikonkurrensen. I studien undersöks Socialdemokraternas, Moderaternas och Miljöpartiets 

valretorik kring EU-frågor för att se om den förändrats till följd av europeiseringen. Valet av 

partierna baseras på deras respektive ideologiska position på den politiska vänsterhöger-

skalan och strävan att få en bred variationsbredd. För att få fram någon typ av variation och 

därigenom se hur valretoriken förändrats studeras och jämförs de utvalda partiernas 

valmanifest. Studien har huvudsakligen beskrivande ambitioner då den söker kartlägga en 

eventuell effekt på EU-frågorna i partiernas valretorik, men är i viss mån även teoriprövande 
                                              
37 Ladrech (2009), s.1, Mair (2007a), s. 155 och Mair (2009), s. 161 
38 Med direkt effekt avses justeringar i lagar och regler. Med indirekta effekter avses förändringar i det inhemska politiska systemet tillföljd 

av EU-genererade begränsningar (europeiseringen) vilket inverkar på partiernas uppträdande. Ladrech (2009), s.8   
39 Mair (2007a), s. 162. 
40 Mair (2007a), s.162  
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då den uppställda hypotesen testas.41 Valet av metod och forskningsdesign baseras på 

bedömningen av vilken metod som innebär mest relevanta jämförelser för undersökningen 

och möjliggör systematiskt grundade slutsatser.42 Företeelsen förändring av valretoriken ska 

beskrivas genom en jämförelse och med detta har förändringsstrategin ansetts vara den modell 

som är bäst lämpad.43 Den för studien valda modellen skulle genom jämförelsen av 

valmanifesten från perioden 1994-2010 kunna visa på en möjlig tendens i utvecklingen av 

valmanifesten till följd av europeiseringen. 

 

4.2 Val av studieobjekt 

Studiens analysenheter valdes genom strategiskt urval och utefter tankegången att uppnå 

maximal variation vilket är fördelaktigt vid användande av kvantitativa innehållsanalyser då 

det ökar möjligheten att göra generaliseringar.44 Analysenheterna utgörs av 

Socialdemokraternas, Moderaternas och Miljöpartiets valmanifest vilka ska undersökas för att 

besvara det ställda forskningsproblemet. Förutom möjligheterna till generalisering är en bred 

variationsbredd att eftersträva för att besvara undersökningens fjärde preciserade 

frågeställning vilken söker svara på om partierna utvecklats i samma riktning. 

Variationsbredden är önskvärd då partierna utefter sin ideologiska position kan tänkas har 

olika incitament att påverkas av europeiseringen.  

 

Baserat på ovanstående resonemang valdes Socialdemokraterna, Moderaterna och 

Miljöpartiet på grundval av deras respektive ideologiska position på den politiska 

vänsterhöger-skalan. Socialdemokraterna och Moderaterna valdes då de är de två största 

partierna och ideologiskt befinner sig på varsin sida av vänsterhöger-skalan. Miljöpartiet 

valdes i egenskap av att inte ha någon direkt koppling till vänsterhöger-skalan. Att studera 

dessa tre partier täcker förvisso inte in hela partisystemet och alla partier men denna 

förenkling av den verkliga politiska situationen kan tänkas ge en någorlunda representativ 

bild.  

 
 
 

                                              
41     Esaiasson et al. (2007), s. 165 
42  Esaiasson et al. (2007), s. 97, Larson (2009), s. 23 
43  Esaiasson et al. (2007), s. 165 
44  Esaiasson et al. (2007), s. 183 
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4.3 Material 

Underlaget för valretorikens kartläggande utgörs av Socialdemokraternas, Moderaternas och 

Miljöpartiets valmanifest 1994, 1998, 2002, 2006 och 2010. Valmanifest valdes som 

analysenhet då de är primärkällor som visar partiernas ideologiska viljeinriktning på olika 

områden. Vidare lämpar de sig väl som analysmaterial för att undersöka förändring i 

partiernas valretorik då det är det i dessa dokument partierna presenterar sina ståndpunkter 

och sin politik för väljarna inför valen. Undersökningen omfattar således samtliga 

socialdemokratiska, moderata och miljöpartistiska valmanifest perioden 1994-2010, vilket ger 

15 valmanifest vid 5 valtillfälle. Valmanifesten återfinns på hemsidan Svensk Nationell 

Datatjänst och på partiernas respektive hemsida. 45  

 

Till valen 2006 och 2010 sökte Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna 

gemensamt väljarnas förtroende och gick samman i ” Allians för Sverige”. Alliansen 

presenterade ett gemensamt valmanifest kallat ”Fler i arbete – mer att dela på” 2006 och 

”Jobbmanifestet” 2010.46 Moderaterna presenterade inga egna valmanifest till valen 2006 och 

2010 och med anledning av det används allianspartiernas gemensamma valmanifest i studiens 

analys av dessa senare val. Även Socialdemokraterna och Miljöpartiet skrev, tillsammans med 

Vänsterpartiet, ett gemensamt valmanifest till valet 2010. Socialdemokraterna presenterade 

inget på egen hand som de kallade valmanifest men de presenterade ”Vägval 2010”47 vilket 

innehöll Socialdemokraternas prioriterade frågor. Miljöpartiet presenterade utöver de 

rödgrönas gemensamma även ett eget valmanifest 2010. 48  Eftersom båda partierna 

presenterat egna texter och Socialdemokraternas ”Vägval 2010” i hög grad liknar ett 

valmanifest används dessa i undersökningens analys istället för den rödgröna koalitionens 

gemensamma.  

 

4.4 Metodologisk diskussion  

I förevarande studie används både kvantitativ och kvalitativ textanalys vilket lämpar sig då 

studiens analysmaterial utgörs av skriftliga framställningar i form av valmanifest.49 

                                              
45  http://snd.gu.se/sv/vivill 
46  http://snd.gu.se/sv/vivill/party/m/manifesto/2006 och http://www.alliansen.se/wp-content/uploads/2010/08/VALMANIFEST.pdf 
47  http://www.socialdemokraterna.se/upload/val/Val_2010/dokument/vagval_2010/Fler_jobb_vagval2010_layout.pdf 
48  http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=205238 
49  Esaiasson et al. (2007), s. 223 

http://snd.gu.se/sv/vivill
http://snd.gu.se/sv/vivill/party/m/manifesto/2006
http://www.alliansen.se/wp-content/uploads/2010/08/VALMANIFEST.pdf
http://www.socialdemokraterna.se/upload/val/Val_2010/dokument/vagval_2010/Fler_jobb_vagval2010_layout.pdf
http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=205238
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Kombinationen mellan den kvantitativa och kvalitativa analysen är fördelaktig för att få en 

helhetsbild av hur retoriken kring EU har förändrats över tid.50 

 

Fördelen med den kvantitativa metoden är att den tydligt kan visa hur stort utrymme olika 

innehållskategorier får, vilka dess frekvenser är och hur detta varierar över tid och rum vilket 

gör att mönster och tendenser kan upptäckas och identifieras.51 Den kvantitativa analysen 

lämpar sig med andra ord väl för undersökningar som denna, som söker klargöra hur något 

förändras över tid.52 Med den kan förekomst räknas, ordantal och spaltcentimetrar mätas och 

likvärdig och jämförbar data samlas på så vis in från ett stort antal analysenheter.53  

 

Den kvalitativa textanalysen används med intentionen att studera de budskap som partierna 

uttrycker kring EU i valmanifesten och huruvida dessa förändras över tid. Analysen syftar till 

att svara på frågeställningen genom att lyfta fram och karakterisera det väsentliga innehållet i 

analysmaterialet vilket den kvantitativa analysen inte lämpar sig för.54 I en kvalitativ 

textanalys är det textens helhet och dess underliggande budskap som är det centrala. Den 

kvalitativa textanalysen går ut på att för studien relevanta delar plockas ut genom noggrann 

läsning av en texts delar, helhet och den rådande kontexten.55 I förevarande undersökning 

syftar den kvalitativa textanalysen till att klassificera valmanifestens innehåll för att granska 

om studiens teoretiska ansats kan kopplas till förändring av partiernas budskap kring EU över 

tid.  

 

Då kvantitativa innehållsanalyser snarast söker besvara frågor kring en företeelses frekvens 

eller omfattning i materialet och fokus därmed ligger på texternas manifesta inslag riskerar 

latenta budskap - budskap mellan raderna som inte uttrycks explicit – att utelämnas i en sådan 

analys.56 Användandet av den kvalitativa metoden tillsammans med den kvantitativa 

möjliggör dock en uppföljning av ledtrådar som den kvantitativa analysen riskerar att missa.57  

 

 

 

                                              
50  Bryman (1997),  s.152, 156, Eliasson (2010), s. 31-32, Esaiasson et al. (2007), s. 219 
51  Esaiasson et al. (2007), s. 223-224, 
52  Esaiasson et al. (2007), s. 242 
53  Bergström & Boréus (2005), s. 46, Esaiasson et al. (2007), s. 223 
54  Esaiasson et al (2007), s. 242 
55  Esaiasson et al. (2007), s. 237 
56  Bergström & Boréus (2005), s. 45 
57  Bryman (1997), s. 158 
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4.5 Analysmetod  

Datainsamling och mätning görs genom kvantitativ och kvalitativ textanalys av samtliga 

utvalda valmanifest. På basis av analysen fylls ett kodschema för varje parti i. I varje 

kodschema redovisas också resultaten från undersökningen av samtliga fem valmanifest per 

parti. Detta görs för att strukturera innehållet, underlätta analysen samt åskådliggöra 

eventuella förändringar över tid tydligare.58 Kodschemat består av enheter, dimensioner och 

kategorier som konstruerats med utgångspunkt från uppsatsens hypotes och frågeställningar. 

Enheterna representerar undersökningsobjekten vilka utgörs av valmanifest.59 Dimensionerna 

utgör de egenskaper som ska studeras hos analysenheterna.60 Dimensionerna som undersöks 

gällande förändringstendenser är: EU-frågornas utrymme, frekvens av ordet EU i 

valmanifestet och budskapens framställning. Analysen genomförs med hjälp av besvarandet 

av de preciserade frågeställningarna. Den första och andra preciserade frågeställningen 

besvaras med kvantitativ analys, den tredje besvaras med kvalitativ innehållsanalys. Den 

fjärde frågeställningen besvaras med både kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. 

 

Nedanstående kodscheman har använts för att systematisera materialet och besvara 

preciserade frågeställningar. Efter varje kodschema presenteras begreppen närmre och hur de 

ska tolkas. 
 

 
 

Kodschema 1 innehåller tre av de fyra preciserade frågeställningarna. Eftersom de tre första 

frågorna besvaras genom en jämförelse över tid parti för parti upprättas ett kodschema per 

parti som nämnts. Klassificeringen, dvs. bestämmandet av vilken variation som ägt rum, i 

kodschema 1 görs genom att resultaten från analysen av varje partis valmanifest jämförs med 

resultaten från analysen av partiets föregående valmanifest. Således jämförs resultaten från 
                                              
58  Esaiasson et al. (2007), s. 58, s. 227 
59  Esaiasson et al. (2007), s. 51 
60  Esaiasson et al. (2007), s. 227 
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analysen av Socialdemokraternas valmanifest 1998 med resultaten från analysen av 

Socialdemokraternas valmanifest 1994, resultaten från 2002 jämförs med resultaten från 1998 

osv. Jämförelsepunkterna valdes för att synliggöra eventuella förändringar i valmanifesten 

från valår till valår. Jämförelsepunkterna möjliggör systematiska jämförelser då de hjälper till 

att tolka analysresultaten genom att sätta dem i relation till varandra. Därigenom kan sedan 

slutsatser dras kring förändring eller kontinuitet i valretoriken. 
 

 
Kommentar: Utrymme kunde variera mellan ökat/minskat/oförändrat, frekvens kunde variera mellan högre/ 
lägre/oförändrad och budskapens framställning kunde variera mellan konkretare/ vagare/ oförändrade.  

 
För att besvara den fjärde frågan görs en jämförelse partierna emellan. Därmed upprättas ett 

andra kodschema (se kodschema 2 ovan) vari resultaten, variationen inom varje undersökt 

dimension, från analysen av varje parti förs in. På så vis fås en lättöverskådlig bild över hur 

retoriken förändrats vilken syftar till att tydliggöra huruvida tendenser till retorisk konvergens 

eller divergens föreligger. 
 

4.5.2 Instruktioner för innehållsanalys  

I det följande beskrivs kriterier för tolkning av materialet och slutsatsdragning.                    

Studiens frågeställningar undersöker, med utgångspunkt från ovan presenterade tabeller, 

förändringar i valmanifest gällande EU-frågan. I kodschema 1 med avseende på (i) utrymme, 

(ii) frekvens av ordet EU och (iii) budskapens framställning och i kodschema 2 med avseende 

på (iv) retorikens utvecklingsriktning. Utifrån frågeställningarna finns ett flertal möjliga utfall. 

Resultatet vad gäller utrymme kan variera mellan minskat, ökat och oförändrat, frekvens kan 

variera mellan lägre, högre och oförändrad. Budskapens framställning kan variera mellan 

vagare, konkretare och oförändrad. Retorikens utvecklingsriktning kan variera mellan 

konvergens, divergens och oförändrad.  
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Utrymmet studerar förändringen av EU-frågornas utrymme i valmanifesten 1994-2010. 

Utrymmet mäts genom att orden i de passager som handlar om EU räknas. Därefter räknas det 

ut hur stor andel av hela valmanifestet som utgörs av EU-frågor, vilket presenteras i procent. 

Uträkningen görs genom att antalet ord som handlar om EU divideras med det totala antalet 

ord i valmanifestet vilket ger en andel i procent. Detta ger olika jämförelsetal som gör 

beräkningarna lättöverskådliga och möjliggör en jämförelse av hur EU-frågan framkommer i 

valmanifesten 1994–2010. Huruvida utrymmet ökat, minskat eller var oförändrat visar sig 

efterhand då jämförelsepunkten är valmanifesten över tid. Således jämförs procentsatsen i 

valmanifestet med procentsatsen i föregående valårs manifest och om valmanifestet innehåller 

mindre andel procent klassificeras manifestet som att utrymmet för EU-frågor minskat. 

Innehåller det istället en högre andel procent klassificeras det som att utrymmet ökat och om 

andelen procent är densamma som föregående valårs klassificeras det som oförändrat.  

 

Frekvens redogör för frekvensen av ordet EU i manifesten. Genom att mäta ett ords frekvens 

ges en indikation som kan visa på hur centralt och viktigt ett innehåll är i tal och skrift.61 

Utefter denna tankegång väntas frekvensen för ordet EU borde bli lägre om hypotesen om 

nedtonad retorik kring EU stämmer. Detta då partierna troligtvis borde försöka undvika att 

nämna EU i största möjliga mån om de vill undvika debattera frågan. Insamlingen av datan 

görs genom att förekomst av ordet EU noteras. Resultatet jämförs sedan med resultatet från 

föregående valårs manifest. Om färre noteringar av ordet EU görs i valmanifestet jämfört med 

valmanifestet från föregående valår klassificeras det som att frekvensen blivit lägre, om 

motsatt är fallet klassificeras det som att frekvensen blivit högre. Är frekvensen densamma 

klassificeras det som oförändrat. 

 

Budskapens framställning handlar om hur partierna pratar om EU i manifesten. Dimensionen 

syftar till att beskriva hur innehållet i partiernas budskap kring EU förändrats över tid. 

Frågeställningen besvaras med kvalitativ textanalys då det intressanta är substansen i vad som 

sägs om EU och tolkningen av det. Analysen sker genom textreducering och systematisering 

av den manifesta informationen (partiernas uttalanden).62 Jämförandet av det textreducerade 

materialet ska visa på huruvida partiernas budskap kring EU förändrats mot att bli vagare eller 

konkretare sedan Sveriges EU-inträde 1995. För att studera EU-frågans karaktär i 

valmanifesten undersöks följande: 

                                              
61  Esaiasson et al. (2007), s. 219 
62     Esaiasson et al. (2007), s. 238 
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     (i) Handlar huvuddragen om att det är partiet som påverkar EU eller att det är partiet som  

          påverkas av EU?  

     (ii) Förekommer vallöften? 

     (iii) Förekommer uttalanden som innehåller budskap om viljeriktningar? 

     (iv) Diskuteras konkreta policyområden i relation till EU?  

 

Den kvalitativa analysen syftar med utgångspunkt från ovanstående kriterier till att studera 

om huvuddragen i retoriken kring EU blivit vagare, mer konkret eller om den i stället är 

oförändrad över tid. För att tolkning av innehållet ska vara möjlig definieras begreppen ovan 

på följande sätt. Genom analysen av huvuddragen i budskapet klargörs huruvida partiet i fråga 

anser sig kunna påverka eller om det i stället framställs som att det påverkas. Påverka avser en 

retorik som på det hela taget kan tolkas som att partiet kan styra sin egen utveckling och även, 

i viss mån, EU:s. Påverkas innebär motsatsen – dvs. att huvuddragen i retoriken handlar om 

att partiet och Sverige påverkas av EU och inte har något annat val än att anpassa sig. Ett 

exempel på hur slutsatser om kategorin påverka dras är följande stycke från Moderaternas 

manifest 2010: ”Sverige ska verka för att EU:s alla medlemsländer inför en nationell 

koldioxidskatt genom att sprida det goda svenska exemplet”. Ett exempel på påverkas kan 

istället vara följande från Moderaternas 1994 ”1994 väljer Sverige väg för framtiden. Det 

handlar om två avgörande vägval: /.../ I november om Sverige skall få rösträtt och inflytande 

i Europa eller bli en randstat med allt mindre inflytande också över vår egen framtid”. Det 

första uttalandet signalerar budskap om att Sverige är ett föregångsland inom miljö- och 

klimatområdet och har möjlighet att påverka, det sista uttalandet signalerar istället att Sverige, 

och även partiet i fråga, påverkas så mycket att medlemskap är nödvändigt för att man ska 

kunna påverka. Ett vallöfte definieras som ”ett uttalande om att agera på ett visst sätt eller nå 

ett visst mål som inte formuleras som en s.k. retorisk platthet”. Med ”retoriska plattheter” 

avses uttalanden som i den politiska kontexten är att betrakta som självklarheter och vore 

absurda att bestrida.63 För att ett uttalande ska vara att anse som ett budskap om viljeriktning 

måste det vara möjligt för väljarna att genom uttalandet avgöra vad partiet i fråga ska göra. Ett 

exempel på ett sådant uttalande är följade utdrag i Moderaternas manifest 2006: ”Sverige ska 

verka för obligatoriska regler för maxutsläpp per kilometer för nytillverkade fordon i EU”. 

                                              
63 Forsell (2010), s. 19 hänvisar till Naurin (1999), s. 18 
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Med policyområden avses politikområden som berörs i valmanifesten såsom ekonomisk 

politik, säkerhets- och utrikes politik, flyktingpolitik etc.  

 

Retorikens utvecklingsriktning ämnar visa om det finns en retorisk konvergens, eller 

divergens, mellan partiernas retorik kring EU över tid. Dvs. om retoriken kring EU utvecklats 

i samma riktning eller i olika riktningar. Möjliga utfall är konvergens eller divergens eller 

oförändrad. För att besvara frågan jämförs resultaten från samtliga tre partiers respektive 

valmanifest med varandra, på så vis fastställs huruvida de utvecklats i samma riktning. 

Undersökning om de utvecklats åt samma håll görs avseende utrymme, frekvens och 

budskapens framställning. Den fjärde frågan baseras på en jämförelse partierna emellan och 

inte bara en jämförelse inom partierna över tid som i de andra tre dimensionerna. Genom 

jämförelsen fås en överblick som visar på eventuella tendenser till retorisk konvergens eller 

divergens. 

 

Tabell 1 beskriver hur de fyra dimensioner som diskuterats ovan relaterar till uppsatsens 

hypotes.  

 
Kommentar: Hypotesen får fulltstöd om följande förändringar ägt rum: utrymmet EU-frågan ges 
minskat, frekvensen av EU-frågor blivit lägre, budskapen kring EU-frågan blivit vagare samt partiernas 
budskap går mot retorisk konvergens. Hypotesen får delvis stöd om förändringar som stödjer delar av 
hypotesen ägt rum (antingen hypotesens del om nedtoning av EU-frågan eller den om retorisk 
konvergens). 
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4.6 Validitet och reliabilitet 

Enligt Esaiasson et al. ska resultaten i en vetenskaplig undersökning gå att reproducera, dvs. 

andra forskare som använder samma metod och data ska få fram samma resultat.64 Kraven på 

intersubjektivitet föreskriver att analysenheterna och dimensionerna definieras och att så 

precisa kodningsinstruktioner som möjligt ges.65 För att säkerställa resultatens replikerbarhet 

redogörs för kodningsinstruktioner i avsnittet ”3.5.2 Instruktioner för innehållsanalys av 

valmanifest 1994-2010”. 

 

Vid moment som textreducering i samband med insamling av data i kvalitativa 

innehållsanalyser uppstår ibland reliabilitetsproblem. Detta eftersom resultatet av 

textreduceringen och tolkningen av utdragen riskerar att påverkas av uttolkarens egen 

förförståelse och uppfattning. För att undvika detta reliabilitetsproblem har valmanifesten 

främst analyserats utifrån deras manifesta inslag. Vidare presenteras citat och utdrag och inte 

enbart egen tolkning i den kvalitativa resultatredovisningen. Emellertid kommer även 

materialets underliggande budskap hållas i åtanke som förstärkning till valmanifestens 

manifesta budskap. Genom struktureringen utefter manifesta budskap men med de 

underliggande budskapen i beaktande uppnås högre reliabilitet för mätningarna. 

 

Konsekventa bedömningar i analysen är nödvändiga för god reliabilitet, görs inte det riskerar 

resultaten att spegla olikheter i bedömandet av materialet istället för förändringar i materialet 

över tid.66 För att kontrollera detta gjordes ett reliabilitetstest i form av dubbelkodning67 vilket 

minskade risken för systematiska och slumpmässiga fel och gav undersökningen en högre 

resultatvaliditet.68  

 
 
 
 
 
 
 
                                              
64  Esaiasson et al. (2007), s. 24 
65  Bergström & Boréus (2005), s. 51 
66  Bergström & Boréus (2005), s. 50 
67     Delar av materialet kodades om en andra gång och jämfördes med resultatet från första kodningen av samma material för att kontrollera 

överensstämmelsen mellan kodningarna. 
68     Bergström & Boréus (2005), s. 50 
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5. Resultatredovisning 

5.1 I vilken utsträckning har utrymmet som ges EU-frågor i valmanifesten 
förändrats sedan 1994? 
 

5.1.1. Socialdemokraterna 

 
 

EU-frågan utgjorde 6.74 % av Socialdemokraternas valmanifest till valet 1994. Till påföljande 

val, 1998, ökade EU-frågans utrymme till 12.61 %. Till valen 2002 och 2006 minskade sedan 

utrymmet till 4.13 % respektive 2.2 %. Vid valet 2010 ökade dock utrymmet för EU-frågan en 

aning och utgjorde denna gång 3.62 % av Socialdemokraternas valmanifest. Resultatet av 

analysen av Socialdemokraternas manifest visade att utrymmet för EU-frågan varierade upp 

och ner. Utrymmet minskade kraftigt till valet 2002 och överlag har utrymmet i valretoriken 

minskat, detta trots att utrymmet faktiskt ökade i två av de socialdemokratiska valmanifesten 

1998 och 2010 (1998 ökade det till 12.61 % från 1994 års valmanifest 6.74 % och 3.62 % 

2010 jämfört med 2006 års 2.2 %). Således finns, i Socialdemokraternas fall, en tendens till 

att EU får allt mindre utrymme över tid vilket är i linje med uppsatsens hypotes. 

 

5.1.2 Moderaterna 

 

 

EU-frågan utgjorde hela 27.69 % av Moderaternas valmanifest 1994, men minskade till att 

endast utgöra 13.25 % 1998 vilket innebar en halvering av utrymmet. Utrymmet för frågan 

fortsatte sedan kontinuerligt att minska i följande val: 2002 sänktes det till 6.78 %, 4.46 % år 
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2006 och till 3.54 % i 2010 års valmanifest. Undersökningen visar således på en minskning av 

EU-frågans utrymme i samtliga moderata valmanifest sedan 1994 vilket styrker hypotesen om 

att utrymmet borde minska till följd av att partierna söker undvika EU-frågan.  

 
5.1.3 Miljöpartiet 

 
 

Utrymmet för EU-frågor i Miljöpartiets valmanifest 1994 var 15.86 %, men minskade till 9.85 

% i 1998 års valmanifest. 2002 års miljöpartistiska valmanifest innehöll 5.82 % EU-frågor 

vilket även det var en minskning från föregående valår. 2006 och 2010 fortsatte utrymmet att 

minska till 3.78 % respektive 1.79 %. Även i detta fall styrks hypotesen då utrymmet för EU-

frågor i de miljöpartistiska valmanifesten minskade konstant perioden 1994-2010. 

 

5.2 I vilken utsträckning har frekvensen av EU i valmanifesten förändrats 
sedan 1994? 
 

5.2.1 Socialdemokraterna 

  
Ordet EU nämndes endast en enda gång i det socialdemokratiska manifestet till valet 1994. 

Till valet därefter, 1998, ökade frekvensen och nio noteringar gjordes. Frekvensen sjönk 

därefter till fem i valmanifesten 2002 och 2006 vilket innebar en lägre respektive oförändrad 

frekvens. I 2010 års socialdemokratiska valmanifest var frekvensen 1 vilket innebar en ny 

sänkning. Analysresultatet visar således att frekvensen har blivit lägre över tid i de 

socialdemokratiska manifesten vilket är i linje hypotesen. 
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5.2.2 Moderaterna 

  
I Moderaternas valmanifest 1994 gjordes åtta noteringar av ordet EU. I 1998 års valmanifest 

ökade frekvensen och ordet EU påträffades tolv gånger. EU påträffades hela 22 gånger i 2002 

års valmanifest vilket innebar en kraftig ökning från 1998. Frekvensen fortsatte öka något i 

2006 års valmanifest då ordet förekom 23 gånger. 25 noteringar gjordes i manifestet till 2010 

års val vilket även det innebar en ökad frekvens. Utefter analysen har frekvensen av ordet EU 

höjts över tid i Moderaternas fall vilket inte styrker uppsatsens hypotes som säger att den 

borde blivit lägre. 

   

5.2.3 Miljöpartiet 

  
 

I Miljöpartiets valmanifest till valet 1994 noteras ordet EU åtta gånger. Frekvensen minskade 

kraftigt till 1998 års val då ordet endast förekom tre gånger. I 2002 års valmanifest ökade 

frekvensen något och ordet återfanns fyra gånger. Till nästkommande val, 2006, fortsatte 

frekvensen öka något då EU påträffades fem gånger. I 2010 års valmanifest noterades ordet 

EU endast tre gånger vilket innebar en lägre frekvens jämfört med föregående valmanifest. 

Analysen visar att frekvensen av ordet EU varierat mellan lägre och högre över tid. Överlag 

har dock en sänkning skett i de miljöpartistiska manifesten vilket styrker hypotesen.  
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5.3 I vilken utsträckning har partiernas budskap kring EU-frågor förändrats 
sedan 1994?  
 
För att klargöra vad partierna säger i de passager som handlar om EU och hur det förändrats 

fokuseras analysen på huvuddragen i retoriken, förekomst av vallöften, uttalanden som 

innehåller budskap om viljeriktningar samt vilka policyområden partiet i fråga talar om i 

respektive valmanifest.  

 

5.3.1 Socialdemokraterna  

Huvuddragen i Socialdemokraternas retorik kring EU i manifesten perioden 1994-2010 har 

gått från att karakteriseras av att partiet anser sig påverkas av EU till att det påstår sig kunna 

påverka. Uttalanden som illustrerar detta i 1994 och 1998 års manifest lyder: 

”Levnadsvillkoren i Sverige avgörs inte bara av beslut som fattas i vårt land. Vi är beroende 

av vad som händer i andra länder och det ligger i vårt eget intresse att kunna påverka den 

internationella utvecklingen”, ”Internationell samverkan skapar ömsesidiga beroenden och 

ger vidgade möjligheter för folk och länder. Samtidigt måste folkens olika särarter, identiteter 

och traditioner värnas. Vikten av egna beslut och värdet av en egen färdriktning minskar inte. 

Internationell samverkan och utbyte ökar behovet att stärka den svenska kulturen” (1994) och 

”EU blir allt viktigare på allt fler områden, inte minst på sådana områden som Sverige har 

satt högt på dagordningen: sysselsättning, miljö, jämställdhet”(1998). I 2002 års valmanifest 

återfanns inga budskap som tydde på att valretoriken karakteriserades av att man påverkas 

eller kan påverka. I 2006 och 2010 års valmanifest utmärktes huvuddragen i valretoriken av 

budskap om att partiet kan påverka. I 2006 års valmanifest skrev partiet att ”Genom Sveriges 

EU-medlemskap har vi större möjlighet att påverka utvecklingen i Europa” och nämnda 

förändring blir ännu tydligare i 2010 års manifest med uttalandet ”Socialdemokraternas 

värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet för vi med oss också i vårt samarbete i EU, 

FN och med progressiva regeringar i världen. Där blir vi en stark röst för fred, folkrätt, 

mänskliga och fackliga rättigheter, jämställdhet, nedrustning, jobb och klimatansvar”. 

 

Inga vallöften återfanns i Socialdemokraternas valmanifest perioden 1994-2010. Däremot 

påträffades flera andra uttalanden som innehöll budskap om viljeriktningar och 

policyområden. Vad gäller uttalanden med budskap om viljeriktning har dessa enligt analysen 

över tid blivit färre och diffusare vilket är paradoxalt med tanke på utvecklingen mot en 

retorik om att man kan påverka. 1994 och 1998 års valmanifest innehöll uttalanden om vad 
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partiet ska prioritera och fokusera sin EU-politik på. Visserligen var uttalandena inte särskilt 

konkreta men väljarna torde ändå kunna uttyda i vilken riktning partiet vill arbeta. Uttalanden 

som visar på denna utveckling är: ”Nedrustning och mänskliga rättigheter, folkrätt och 

hållbar utveckling, en fri och rättvis handel - det är och ska vara hörnstenar i svensk 

utrikespolitik”, ”Sverige ska fortsatt verka för fred i Mellanöstern, för ett utvidgat EU och 

delta i kampen mot den internationella terrorismen” samt ”Vi vill också utveckla en 

gemensam flyktingpolitik inom EU som präglas av humanitet, öppenhet och ansvar”. I 2006 

och 2010 års valmanifest återfinns inga renodlade uttalanden med budskap om viljeriktningar. 

De uttalanden som skulle kunna tänkas klassas som sådana var ytterst vaga och diffusa och 

det är tveksamt om väljarna skulle kunna avgöra vad partiet skulle göra i EU i den frågan. Ett 

exempel på detta är följande uttalande från 2006 års valmanifest ”Vi socialdemokrater vill att 

Sverige ska vara en aktiv och konstruktiv medlem i EU. EU ska stå på människornas och 

miljöns sida, och vara en kraftfull röst för fred och solidaritet i världen” och i 2010 års: 

”Både klimatkrisen och finanskrisen visar att världen måste lämna övertron på marknaden – 

nu måste gemensamma politiska beslut tas som leder till en hållbar utveckling. Vi vill att 

Sverige ska vara en ledande kraft i det arbetet. En rättvis värld är möjlig, om vi samarbetar 

och tar vår del av ansvaret”. För att uttalanden ska anses gälla som viljeriktning måste 

väljarna genom uttalandet kunna avgöra vad partiet i fråga ska göra; det är tveksamt om så är 

fallet i ovanstående utdrag ur 2006 och 2010 års valmanifest. Budskapen om viljeriktning har 

med detta utvecklats mot att bli diffusare och bredare, alternativt att inte finnas med alls.  

 

Angående policyområden i manifesten sker, utefter analysen, en minskning av dem över tid. 

1994 års manifest innehöll flera policyområden, däribland: sysselsättning, miljöpolitik, 

säkerhetspolitik, utvidgning, utbildningspolitik och infrastruktur. 1998 års manifest, i sin tur, 

innehöll policyområdena sysselsättning, miljöpolitik, utvidgning, fördjupat samarbete och 

jämställdhet. Vidare, i 2002 års manifest återfanns policyområdena utrikes- och 

säkerhetspolitik samt utvidgning och flyktingpolitik. I 2006 års manifest återfinns bara 

miljöpolitik och då i ordalagen ”EU ska stå på människornas och miljöns sida, och vara en 

kraftfull röst för fred och solidaritet i världen” vilket egentligen inte säger något om hur 

partiet vill agera inom miljöpolitiken. I 2010 års manifest nämns policyområden som folkrätt, 

jämställdhet, sysselsättning och klimat i förbifarten vilket illustreras med att allt som står om 

områdena i manifestet finns i uttalandet ”/.../ i EU /.../ blir vi en stark röst för fred, folkrätt, 

mänskliga och fackliga rättigheter, jämställdhet, nedrustning, jobb och klimatansvar”. 

Angående policyområdena kan en förändring urskiljas. I de tidigare valmanifesten 
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utvecklades budskapen inom de policyområden som togs upp, i de senare återfanns inga 

budskap kring områdena i sig utan bara generella budskap om att sådana områdena är viktiga. 

Detta har ansetts tyda på en utveckling mot vaghet avseende policyområdena i retoriken. 

 

5.3.1.1 Sammanfattning - Socialdemokraterna 

Undersökningen visar att Socialdemokraternas budskap kring EU i valmanifesten perioden 

1994-2010 förändrats mot att huvuddragen karakteriseras av budskap om att man kan 

påverka, budskapen om viljeriktningar blir vagare och diffusare samt att partiet i de senare 

manifesten inte ger några budskap inom några policyområden alls mer än att nämna olika 

områden generellt.69 Inga vallöften förekom i något av de undersökta manifesten. Den 

socialdemokratiska retoriken kring EU bedöms, utefter ovanstående redogörelse, ha blivit 

vagare över tid vilket är i linje med hypotesen.  

 

5.3.2 Moderaterna 

Huvuddragen i den moderata retoriken har gått från att karakteriseras av budskap om att 

Sverige påverkas så till den grad av EU att ett medlemskap är nödvändigt för att man ska 

kunna påverka sin egen utveckling, till att Sverige kan påverka och i viss mån även styra EU:s 

utveckling och vara ett föregångsland och ledare inom bland annat miljö- och klimatpolitiken. 

I 1994 års valmanifest återfinns följande uttalanden om att Sverige påverkas av omvärlden: 

”Varken dagens möjligheter eller dagens problem följer nationsgränserna. 

Gränsöverskridande angelägenheter kräver gränsöverskridande lösningar”, ”Endast ett 

stärkt och vidgat europeiskt samarbete kan ge medborgarna frihet och trygghet och skapa 

förutsättningar för fred och utveckling i hela vår kontinent. I det arbetet måste Sverige och det 

övriga Norden vara med. Vi får inte ställa oss utanför rätten att påverka de beslut som formar 

vår egen framtid”. I 2006 och 2010 års valmanifest utmärktes huvuddragen av att partiet kan 

påverka och flera uttalanden som framställde Sverige som en aktiv medlem i EU med 

inflytande och makt att påverka riktningen i politiken påträffades: ”EU har beslutat att gå 

från 20 till 30 procent som en del av en internationell överenskommelse. EU bör utveckla en 

plan för hur 30-procentsmålet ska nås som gäller alla medlemsländer. Sverige ska verka för 

att EU:s alla medlemsländer inför en nationell koldioxidskatt genom att sprida det goda 

svenska exemplet”. Vilket även syns i uttalandena ”Sverige visar ledarskap genom en 
                                              
69    Fullständiga kodscheman med utdrag och kategorisering finns att tillgå hos uppsatsförfattaren. 
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ambitiös klimat- och energipolitik med klimatmål som är högre än vad som följer av 

internationella överenskommelser” och ”Europa skall vara en stark kraft för fred och en 

stark röst för frihet i världen. Sverige skall fortsätta att aktivt vara med och forma denna 

politik”.  

 

Inga budskap som klassats som vallöften kring EU noterades i de moderata valmanifesten 

perioden 1994-2010. I manifesten återfanns dock flera uttalanden som innehöll budskap om 

viljeriktningar inom olika policyområden. Analysen visar att uttalandena om partiets 

viljeriktning i EU-frågan över tid har blivit något tydligare och allt fler. Retoriken har således 

i detta avseende utvecklats åt motsatt håll jämfört med Socialdemokraterna. Budskapen har 

blivit tydligare i den mening att de gått från att handla om hela politikområden till frågor och 

mål inom olika områden. Uttalandena med budskap om viljeriktningar har förvisso förändrats 

mot att bli tydligare och klarare över tid utefter analysen men överlag är de fortfarande ganska 

övergripande och partiet talar inte om hur man ska gå till väga för att få igenom sin vilja utan 

pekar bara ut riktningen eller målet. Ur uttalandena kan utläsas hur partiet ställer sig i frågan 

och i vilken riktning de kommer arbeta men inte vad de konkret kommer att göra. Följande 

utdrag ur varje valmanifest visar på förändringen. Till att börja med, i 1994 års valmanifest, 

skrev de följande: ”Vi vill vara med och fördjupa det europeiska samarbetet och vidga det till 

allt fler länder och folk”, ” Vi vill ha en kraftfull gemensam europeisk miljöpolitik”, och ”Vi 

vill medverka i Europeiska Unionens arbete på att bygga ut en gemensam utrikes- och 

säkerhetspolitik”. I 1998 års manifest var budskapen något tydligare i ett par frågor men över 

lag fortfarande ganska vaga uttalanden: ”Vi vill att euron snarast möjligt skall införas i 

Sverige. Redan under 1999 skall det vara möjligt för företag att göra sina redovisningar och 

betalningar i euro i Sverige”, ”Sverige skall driva på för att utveckla samarbetet inom EU för 

att bekämpa narkotika”, ”Samarbetet inom EU skall föras vidare där det vidgar utrymmet för 

ekonomisk frihet, arbete och välstånd. Det skall utvecklas där förutsättningarna för fred och 

stabilitet kan förstärkas”. I 2002 års valmanifest blir uttalandena något tydligare och partiet 

säger följande om vad de vill göra för att Sveriges position i Europa ska stärkas: ”Så här vill 

Moderaterna under de närmaste fyra åren ge Sverige en starkare roll i Europa: - Snabbt 

införande av euron med folkomröstning senast våren 2003. - Kraftfullt stöd för EU:s 

utvidgning med nya medlemmar. - Sverige som drivkraft för en ny jordbrukspolitik och ett 

slutgiltigt genomförande av den gemensamma marknaden”. Emellertid sägs inget om hur 

jordbrukspolitiken ska reformeras eller hur slutförandet av gemensamma marknaden ska gå 

till. Även i 2002 års manifest återfanns diffusa uttalanden om vad partiet vill med EU: ”Vi vill 
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att Sverige fullt ut ska delta i EU: s och FN:s samarbete mot förtryck, terrorism och diktatur” 

och ”Vi vill se Sverige som en pådrivande kraft i EU-samarbetet”. Trots att majoriteten av 

uttalanden som återfanns i 2006 års moderata valmanifest var vaga och i stil med: ”Allians för 

Sverige vill verka för ett fortsatt utvidgat EU som är smalare men vassare och koncentrerar 

sig på färre och genuint gränsöverskridande frågor” och ”Europas roll är avgörande för att 

hantera internationella utmaningar. Vi vill se ett starkare Europa som träder fram som en 

fredens, frihetens och försoningens röst också i de delar av världen som präglas av krig och 

konflikter. Här ska Sverige vara pådrivande” innehöll det även uttalanden vari partiet var 

tydligare: ”Sverige ska verka för obligatoriska regler för maxutsläpp per kilometer för 

nytillverkade fordon i EU”, ”Allians för Sverige arbetar för en mer restriktiv syn på alkohol 

inom EU” och ”Sverige ska inom EU driva på för en bättre samordning av 

utvecklingssamarbetet, att jordbrukspolitiken reformeras samt för ökad frihandel”. I 

sammanhanget klassas dessa senare uttalanden som en tydligare presentation av partiets 

viljeriktning för väljarna jämfört med de tidigare. I 2010 års valmanifest återfanns uttalanden 

som vittar om utvecklingen mot lite tydligare uttalanden med budskap om viljeriktning: 

”Sverige ska driva på för en mer effektiv kemikaliepolitik i EU. EU:s kemikalielagstiftning 

bör skärpas och EU bör gå före med att förbjuda kvicksilver i produkter som steg på vägen 

mot en internationell utfasning av kvicksilver. Alliansen har följande skarpa förslag: • En 

svensk handlingsplan för att identifiera, begränsa och fasa ut farliga kemikalier utarbetas”, 

”Sverige ska verka för att EU:s alla medlemsländer inför en nationell koldioxidskatt genom 

att sprida det goda svenska exemplet” och ”EU har beslutat att flyget ska in i EU:s 

utsläppshandel. Vi vill att även sjöfartens utsläpp inkluderas i en framtida internationell 

klimatregim”. Manifestet innehöll emellertid även budskap som i mycket liknade de som 

återfanns i tidigare manifest: ”Vi vill ha ett öppet Europa som välkomnar nya medlemmar”, 

”Vi vill stärka den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken” och ”Sverige ska driva på 

inom EU så att den gemensamma jordbrukspolitiken uppmuntrar till ett mer miljövänligt 

jordbruk”. 

 

I Moderaternas valmanifest 1994-2010 förekom i stort samma policyområden i samtliga 

manifest hela perioden. Ständigt återkommande var EU:s utvidgning, EMU, miljöpolitik, 

utrikes- och säkerhetspolitik. I valmanifestet 1994 påträffades även budskap inom 

policyområden som flyktingpolitik, polis- och tullsamarbete och näringspolitik. I 2002 års 

manifest återfanns utöver de ständigt återkommande även policyområdena: jordbrukspolitik, 

EU-konstitutionen och den gemensamma marknaden. 2006 talades det om, förutom om de 
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som återkom i varje, även om folkhälsopolitik och energipolitik. I valmanifestet till 2010 års 

val talades det även om frågor inom policyområdena klimat-, fiskeri- och jordbrukspolitik.  

Angående förekomst av policyområden i de moderata valmanifesten har de förblivit relativt 

oförändrade då ett flertal återkommer i varje manifest och de även i fråga om antal är jämt 

fördelade. 

 

5.3.2.1 Sammanfattning - Moderaterna 

Analysresultaten visar att utvecklingen av den moderata retoriken gått mot att huvuddragen 

karakteriseras av att partiet kan påverka samt att uttalandena om partiets viljeriktning i EU-

frågan över tid har blivit allt tydligare och fler.70 Retoriken har således i detta avseende 

utvecklats åt motsatt håll jämfört med Socialdemokraterna och blivit konkretare. Inte heller i 

de moderata valmanifesten perioden 1994-2010 återfanns vallöften. Inga markanta 

förändringar kunde urskiljas avseende policyområde då ett flertal policyområden förekom i 

samtliga manifest och antalet policyområden var relativt konstant. Utifrån detta bedöms 

retoriken ha förändrats mot att bli något konkretare, emellertid är retoriken ändå inte att anse 

som särskilt konkret då partiet aldrig säger hur de ska genomföra sin politik och vad de ska 

göra. Analysresultaten styrker inte hypotesen om vagare budskap kring EU i detta fall.  

 

5.3.3 Miljöpartiet 

Huvuddragen i den miljöpartistiska retoriken kring EU har gått från att karakteriseras av 

budskap om att man påverkas av EU till att inte innehålla några budskap alls som vittnar om 

huruvida Sverige påverkas av eller kan påverka riktningen inom EU. I 1994 års valmanifest 

skrev partiet att ”Den gångna valperioden - utan miljöpartiet i riksdagen - har präglats av 

EU-anpassning, ökad arbetslöshet och återtåg inom miljöpolitiken” och ”Under andra 

hälften av 80-talet genomförde den socialdemokratiska regeringen långtgående avreglering 

av kapital- och valutapolitiken vilket resulterat i övergången till en stressekonomi, där tid och 

eftertanke utgör bristvaror. Den ofinansierade skattereformen har dessutom ökat såväl 

klyftorna i samhället som statens underskott Denna politik har därefter accelererat och 

fullbordats av den borgerliga regeringen. Ofta som del av anpassningen till EU” vilket 

illustrerar detta tydligt. 2002 återfanns följande uttalande kring EU ”Demokratin, välfärden 

och jobben klarar vi bättre om vi står fria från EMU”. I 2006 års manifest påträffas budskap 

om att alla nya bilar som säljs i EU senast 2010 bör kunna gå på något förnybart drivmedel 
                                              
70 Fullständiga kodscheman med utdrag och kategorisering finns att tillgå hos uppsatsförfattaren. 



 31 

och att partiet vill stödja att befintliga bensinbilar ställs om till att köra på miljöbränslen. 

Uttalandet skulle kunna ses som en liten vändning i retoriken som tidigare endast innehållit 

budskap om EU i sig och partiets motstånd till Sveriges deltagande. Emellertid är uttalandet 

ytterst vagt då det innehåller ord som bör och säger att de vill stödja men inget mer. Därmed 

anses inte huvuddragen i retoriken karakteriseras av att partiet kan påverka. Inte heller i 2010 

års valmanifest återfinns budskap som vittnar om att partiet kan påverka eller påverkas av EU. 

Detta hänger troligtvis samman med partiets kritiska inställning och motstånd till Sveriges 

deltagande i EU-samarbetet (”Vi vill att Sverige lämnar EU och istället arbetar för en annan 

form av europeiskt samarbete”- 2006). Att det i de senare valmanifesten inte kan utläsas 

huruvida huvuddragen karakteriseras av budskap om att partiet kan påverka eller påverkas 

kan i sig tydas som ett tecken på vaghet över tid. Överlag för partiet i fråga en retorik som kan 

tolkas som att Sverige påverkas av EU och att Sverige inte har något annat val än att anpassa 

sig. 

 

Inte heller i de miljöpartistiska valmanifesten återfanns några vallöften. Angående partiets 

uttalanden med budskap om viljeriktningar har dessa förändrats mot att blivit kortare och bara 

handla om vad partiet vill uppnå men inte vad som ska göras för att nå dit. Partiet har hela 

tiden varit klara med sitt motstånd till Sveriges EU-medlemskap och sitt motstånd till EMU-

anslutning och en grundlagsändring vilket återkommer i varje manifest. I de tidigare 

manifesten utvecklade de budskapen något och sade mer konkret vad de skulle arbeta för 

vilket följande utdrag vittnar om: ”Riksdagsbeslut skall omedelbart efter den nya riksdagens 

inträde slå fast: att blankrösterna i folkomröstningen om EU inte skall räknas in i resultatet 

och att den av ja- respektive nej-linjerna som får flest röster skall betraktas som segrare alt 

nej-sidan skall tilldelas ytterligare 15 miljoner kronor i syfte att uppväga den penningövervikt 

som ja-sidan har genom bidrag från näringslivet att inga nya förhandlingskontakter eller 

medlemskapsinititativ tas under mandatperioden efter en nej-seger att, vid ett nej i 

folkomröstningen, utvärdera EES-avtalet och eventuellt ta initiativ till omförhandling om 

avtalet hämmat bl a miljö - och hälsopolitik att grundlagsändring, som kan överföra makten 

från det svenska folket till Bryssel, inte genomförs efter ett nej i folkomröstningen”(1994). Så 

utförliga budskap om vad som ska göras återfinns inte i de senare valmanifesten som istället 

innehöll korta uttalanden som följande: ”Samhället måste också bli demokratiskt hållbart. 

Därför accepterar vi inte att allt mer makt hamnar i EU-byråkratin eller hos det 

internationella kapitalet” (1998), ”Nej till EMU-anslutning. Nej till euron!”(2002), ”Vi vill 
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att Sverige lämnar EU och istället arbetar för en annan form av europeiskt samarbete” 

(2006), ”Vi vill att Sverige ska behålla sin egen valuta och inte gå med i EMU” (2010).  

 

Policyområdena Sveriges EU-medlemskap, EMU-anslutning och grundlagsändringen 

förekom i samtliga miljöpartistiska manifest perioden 1994-2010.  I de senare valmanifesten 

återfinns ett par uttalanden om andra policyområden än de nämnda, inom klimat, miljö och 

försvar. ”Senast 2010 bör alla nya bilar som säljs i hela EU kunna gå på något förnybart 

drivmedel. Vi vill stödja att befintliga bensinbilar ställs om till att köra på miljöbränslen” 

(2006) och ”EU ska inte ha ett gemensamt försvar” (2010). Uttalandena var dock enstaka och 

korta och inga större förändringar kunde urskiljas gällande policyområdena. 

 

5.3.3.1 Sammanfattning - Miljöpartiet 

Utefter analysresultaten har den miljöpartistiska retoriken kring EU förblivit relativt 

oförändrad perioden 1994-2010.71 I de tidigare manifesten karakteriserades huvuddragen av 

budskap om att Sverige påverkas av EU och inte har något annat val än att anpassa sig. I de 

senare manifesten återfinns inga budskap som vittnar vare sig om att Sverige påverkas eller 

kan påverka inom EU. I likhet med de socialdemokratiska och moderata manifesten innehöll 

inte heller de miljöpartistiska några vallöften. Vad gäller budskap om viljeriktningar 

utvecklade partiet budskapen något mer i de tidigare manifesten och sade mer konkret vad de 

skulle arbeta för. I de senare gavs endast korta budskap om vad partiet ville men inte vad som 

skulle göras. Inga markanta förändringar kunde urskönjas avseende vilka policyområden som 

förekom då ett antal återkom i samtliga manifest perioden 1994-2010. Miljöpartiets budskap 

kring EU har varit få och sparsamma hela perioden vilket återspeglas i det lilla utrymme som 

ges frågan i manifesten. Detta beror troligtvis på partiets inställning till EU-arbetet i sig och 

dess motstånd till Sveriges medlemskap vilket varit genomgående hela perioden. 

Utvecklingen vad gäller Miljöpartiets budskap kring EU har med detta bedömts gå mot att de 

blir något vagare då de blir kortare och färre över tid vilket styrker hypotesen. 

 
 
 
 

                                              
71 Fullständiga kodscheman med utdrag och kategorisering finns att tillgå hos uppsatsförfattaren. 
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5.4 I vilken utsträckning har partiernas retorik kring EU utvecklats i samma 
riktning sedan 1994?    
 

Frågan besvaras genom att analysresultaten från de preciserade frågeställningarna 1, 2 och 3 

jämförs för att se om partiernas retorik utvecklats i samma riktning eller ej och om tendenser 

till retorisk konvergens eller divergens finns att tala om. 

 

5.4.1 Förändring avseende utrymme 1994-2010 

Linjediagrammet nedan visar hur utrymmet i Socialdemokraternas, Moderaternas och 

Miljöpartiets valmanifest perioden 1994-2010 varierat över tid med ökningar och 

minskningar. Trendlinjen för varje parti visar att utrymmet för EU-frågor förändrats mot att 

det minskat. Samtliga partiers retorik har, i fråga om utrymme, förändrats i samma riktning 

vilket styrker uppsatsens hypotes om retorisk konvergens. 

 

Diagram 5.4.1.1 - EU-frågans utrymme i valmanifesten 1994-2010 

 

Kommentar: Frågeställningen löd: I vilken utsträckning har utrymmet som ges EU-frågor i 
valmanifesten förändrats sedan 1994? Diagrammet visar hur många procent av valmanifesten 
som utgjordes av EU-frågor. Y-axeln visar utrymmet(%) för EU-frågor och X-axeln är 
tidslinjen över undersökningsperioden och visar jämförelsepunkterna (valmanifesten). 
 

5.4.2 Förändring avseende frekvens 1994-2010 

I diagrammet nedan visas frekvensen av ordet EU i valmanifesten och hur den varierat över 

tid. Enligt diagrammets trendlinjer har frekvensen av ordet EU blivit lägre över tid för 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet medan den konstant ökat för Moderaterna perioden 
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1994-2010. Utefter analysen kan utläsas att frekvensen av ordet EU har varit relativt låg under 

hela perioden i både socialdemokratiska som miljöpartistiska valmanifest medan den varit 

betydligt högre i de moderata valmanifesten. Således har Socialdemokraterna och 

Miljöpartiets retorik kring EU förändrats i samma riktning avseende frekvens medan 

Moderaternas förändrats i motsatt riktning då frekvensen av ordet EU blivit högre för varje 

nytt valmanifest. Analysresultatet gällande frekvens styrker således inte hypotesen om retorisk 

konvergens. 

 
Diagram 5.4.1.2 - EU-frågans utrymme i valmanifesten 1994-2010 

 

Kommentar: Frågeställningen löd: I vilken utsträckning har frekvensen av EU i valmanifesten 
förändrats sedan 1994? Diagrammet visar frekvensen av ordet EU i valmanifesten. Y-axeln visar 
frekvensen (antal) och X-axeln är tidslinjen över undersökningsperioden. Jämförelsepunkterna är 
valmanifesten. 
 

 

5.4.3  Förändring avseende partiernas budskap kring EU-frågor 1994-2010 

Studien visar att Socialdemokraternas och Moderaternas retorik kring EU utvecklats i samma 

riktning avseende huvuddragen i retoriken som i båda fallen har förändrats från att ha 

karakteriserats av budskap om att Sverige påverkas till att istället utmärkas av budskap om att 

Sverige kan påverka. Huvuddragen i Miljöpartiets tidigare manifest karakteriserades av 

budskap om att Sverige påverkas och partiet för under hela perioden 1994-2010 en retorik 

som överlag kan tolkas som att Sverige påverkas av EU och att Sverige inte har något annat 

val än att anpassa sig. Således har Miljöpartiets retorik förblivit densamma avseende 

huvuddragen och inte utvecklats i samma riktning som Socialdemokraternas och 

Moderaternas.   
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I varken Socialdemokraternas, Moderaternas eller Miljöpartiets valmanifest perioden 1994-

2010 återfanns några vallöften kring EU vilket gör att retoriken i detta avseende är oförändrad 

och att detsamma gäller för samtliga partier. I Socialdemokraternas fall förändras budskapen 

om viljeriktningar mot att bli allt vagare och diffusare. Moderaternas uttalanden om partiets 

viljeriktning i EU-frågan har över tid blivit allt tydligare och fler. Miljöpartiets manifest 

innehöll uttalanden med budskap om viljeriktningar som även de i likhet med 

Socialdemokraternas kan sägas ha förändrats mot att bli vagare. I de tidigare manifesten 

utvecklade de nämligen budskapen något och sade mer konkret vad de skulle arbeta för 

medan de senare endast gav korta budskap om vad man ville uppnå men inte vad som skulle 

göras. Med detta har Moderaternas retorik utvecklats åt ett håll då deras uttalanden kring EU 

blivit fler och mer konkreta och Socialdemokraterna och Miljöpartiet åt ett annat då deras 

blivit färre och vagare. 

 

Avseende policyområden i manifesten har i Socialdemokraternas fall förändring skett mot att 

de blir färre och vagare då de i de senare manifesten inte ger några budskap inom specifika 

policyområden alls. I Moderaternas manifest urskiljs inga markanta förändringar avseende 

policyområde. Ett flertal policyområden återkom i samtliga manifest och antalet 

policyområden var konstant. Inte heller i Miljöpartiets valmanifest kunde några större 

förändringar urskönjas avseende vilka policyområden som fanns med. Även här återkom ett 

antal i samtliga manifest perioden 1994-2010. I de senare valmanifesten återfanns emellertid 

även uttalanden om miljö och försvar men då dessa var enstaka och korta anses det inte som 

en förändring av policyområdena.  

 

5.4.4 Sammanfattning – Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet  

Avseende EU-frågans utrymme har samtliga partier förändrats mot att detta minskat konstant. 

I både Socialdemokraternas och Miljöpartiets fall har även frekvensen blivit lägre efterhand i 

motsats till de moderata manifesten där frekvensen blev betydligt högre över tid. Mot 

bakgrund av den kvalitativa textanalysen av manifesten har den socialdemokratiska och 

miljöpartistiska retoriken kring EU bedömts förändrats mot att bli vagare över tid avseende 

budskapen kring EU vilket ligger i linje med det minskade utrymmet och den lägre 

frekvensen i båda fallen. Den moderata retoriken har bedömts förändrats mot att bli något 

konkretare, detta resultat sammanfaller med den allt högre frekvensen i de moderata 

manifesten. Utifrån studien kan det således inte entydigt sägas att partierna utvecklats i 
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samma riktning och att tendenser till retorisk konvergens skulle föreligga då 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har utvecklats åt ett håll och Moderaterna åt ett annat 

enligt analysen.  

 

6. Diskussion  

Föreställningen att partierna tenderar att tona ned väljarnas förväntningar genom att göra 

ytterst vaga uttalanden och undvika EU-frågor i sina valmanifest har legat till grund för 

studien. I förevarande del hålls en diskussion utifrån uppsatsens problemformulering: ”I 

vilken mån har svenska riksdagspartiers budskap kring EU förändrats sedan Sveriges EU-

inträde 1995 och finns det tendenser till retorisk konvergens i denna fråga?”. Förändring har 

undersökts avseende EU-frågans utrymme, frekvens, budskapens framställning samt 

retorikens utvecklingsriktning. 

 

Utifrån analysresultaten har samtliga partiers valretorik kring EU förändrats i samma riktning 

avseende EU-frågans utrymme. Utrymmet har minskat stadigt under hela den undersökta 

perioden, vilket är i linje med hypotesen. Därutöver har frekvensen av ordet EU blivit lägre i 

Socialdemokraternas och Miljöpartiets manifest. Att utrymmet för EU-frågor minskat kan 

tänkas ha att göra med den delegering av beslutsrätt inom flera politikområden till EU-nivå i 

samband med EU-medlemskap som Blyth och Katz talar om.72 Enligt Blyth och Katz har 

regeringars möjlighet att styra samhällsutvecklingen med nationella beslut reducerats till följd 

av delegeringen till EU. Eftersom partiernas makt minskat kan det tänkas att retoriken kring 

EU töms på innehåll och därav det minskade utrymmet. Studiens resultat i denna fråga 

överensstämmer således med Ladrechs forskning, som visar att en följd av europeiseringen är 

att partierna tonar ned EU-frågan genom att i större utsträckning undvika den i 

valmanifesten.73 Detta är även ett centralt antagande om europeiseringens effekter på 

nationella partier som görs av Katz och Mair.74 Det minskande utrymmet och den allt lägre 

frekvensen av ordet EU stämmer överens med teorimodellen och kan ses som en strategisk 

handling från partiernas sida för att undvika EU-frågan.  

 

 

Resultaten från den kvalitativa textanalysen visar att partiernas retorik utvecklats i olika 

                                              
72  Blyth & Katz (2005), s.34, 40  
73  Ladrech (2007), s. 951, (2008), s. 140 och (2009), s. 8-9 
74  Katz & Mair (2009), s. 754 
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riktning beroende på budskapens framställning. Det är värt att tänka på att olikheterna i 

utvecklingen av retoriken från parti till parti skulle kunna förklaras av att partierna i studien 

kan ha olika incitament att påverkas av europeiseringen. Socialdemokraterna och Moderaterna 

är båda potentiella regeringsbärande partier, vilket borde innebära att de har mer ansvar och 

att mycket står på spel för dem och att de därför måste sända budskap om att de har makt att 

påverka. Miljöpartiet är ett mindre, neutralt parti i förhållande till höger-vänsterskalan och har 

hela tiden hållit samma kritiska inställning till Sveriges deltagande i unionen. Deras debatt 

kring EU handlar i stort sett endast om Sveriges medlemskaps varande eller ej och inte om 

vilken EU-politik de vill föra. Belyst skillnad kan vara en del i förklaringen till att 

huvuddragen i Socialdemokraternas och Moderaternas retorik karakteriseras av budskap om 

att man kan påverka medan Miljöpartiets förblivit oförändrad och under hela perioden gått ut 

på att Sverige påverkas.  

 

Att Socialdemokraternas retorik kring EU utvecklats mot att bli vagare medan Moderaternas 

blivit konkretare över tid skulle kunna förklaras av partiernas respektive ideologiska position 

och det faktum att EU i mångt och mycket är ett liberalt projekt som handlar om frihandel och 

liberalisering av marknader. Blyth och Katz för ett resonemang vilket kan knytas an till 

partiernas ideologiska position som en möjlig förklaring till att partiernas retorik tagit olika 

utvecklingsriktningar avseende på budskapens framställning. Som tidigare redogjordes för i 

teoridelen menar Blyth och Katz att partierna lagt om diskursen i syfte att tona ned väljarnas 

förväntningar. Denna omställning antas ha skett då alla partier, oavsett politisk läggning, hade 

intresse av att reducera policyåtagandena eftersom väljarnas förväntningar inte längre kunde 

tillgodoses då europeiseringen begränsat deras möjligheter att styra samhällsutvecklingen med 

nationella beslut.75 Partierna sägs ha använt globaliseringen som förklaring till den nya 

politiken i syfte att motivera att staten inte längre kan erbjuda generösa välfärdsprogram, som 

bättre anses kunna skapas av den fria marknaden. Därigenom tonade de ner väljarnas 

förväntningar på vad staten skulle producera.76 Partierna talade därför för den fria marknaden, 

färre statliga ingripanden, skattesänkningar och konkurrensutsättning och menade att dessa 

omställningar var nödvändiga för att skapa konkurrenskraft i den nya globala ekonomin.77 

Eftersom dessa budskap som antas följa av globaliseringen och europeiseringen inte ligger i 

linje med de traditionellt socialdemokratiska, som förespråkar allmän välfärd genom en stark 

offentlig sektor finansierad med skatter, kan det tänkas att det inte var oproblematiskt för 
                                              
75 Blyth & Katz (2005), s. 43 
76 Blyth & Katz (2005), s. 43 
77 Blyth & Katz (2005), s. 43 
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Socialdemokraterna att lägga om sin retorik i denna riktning. EU har med andra ord varit 

politiskt sprängstoff för Socialdemokraterna som med det kan tänkas ha tvingats anpassa sig 

efter den nya kontexten. Risken att förlora väljarnas förtroende vid anammandet av den nya 

”europeiserade” diskursen kan i sin tur vara en förklaring till att den nya socialdemokratiska 

diskursen istället innehåller färre, vagare och nedtonade uttalanden om EU. För Moderaterna, 

å andra sidan, som förespråkar marknadskrafter och liberalisering, kan det antas ha varit 

mindre problematiskt att lägga om diskursen. Detta kan förklara förändringen mot en 

konkretare moderat retorik kring EU och även en högre frekvens av ordet EU i de moderata 

valmanifesten.  

 

Utefter analysen kan det i Socialdemokraternas fall talas om nedtoning och att partiet söker 

undvika EU-frågan då retoriken och partikonkurrensen från partiets sida visar tendenser till att 

handla mer om form än om innehåll över tid. Mair har skrivit om denna typ av utveckling och 

menar att det är en av europeiseringens effekter på partikonkurrensen och en följd av 

partiernas allt sämre förmåga att erbjuda väljarna olika tydliga politiska alternativ.78 Mairs 

resonemang känns igen i den socialdemokratiska retoriken, som förändras mot att partiet 

påstår sig kunna påverka EU samtidigt som partiets uttalanden med budskap om 

viljeriktningar blir allt diffusare över tid. I 2010 års valmanifest säger partiet inte något om 

EU-frågorna i sig utan nöjer sig med att kort säga: ”Socialdemokraternas värderingar om 

frihet, jämlikhet och solidaritet för vi med oss också i vårt samarbete i EU, FN och med 

progressiva regeringar i världen. Där blir vi en stark röst för fred, folkrätt, mänskliga och 

fackliga rättigheter, jämställdhet, nedrustning, jobb och klimatansvar”. Socialdemokraterna 

tycks i ökad utsträckning hantera EU-frågan genom att tala om EU på ett vis som ger 

uppfattningen om att partiet kan påverka riktningen utan att utveckla hur det ska gå till. På det 

sättet undviks debatt och EU-frågan sopas under mattan.  

 

 

 

 

 

                                              
78  Mair, (2005a), s. 23 samt (2005b), s. 10, 13 och (2007b), s. 13, 21-22 
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7. Slutsatser och avslutande reflektioner 

Syftet med studien var att prova huruvida idén om förändring mot nedtoning och retorisk 

konvergens gällande svenska riksdagspartiers retorik kring EU stämmer eller ej.  

 

Teorin gjorde gällande att europeiseringen medfört begränsningar som gjort att partierna inte 

kan ta ut svängarna i politiska konflikter och erbjuda väljarna tydliga politiska alternativ. En 

trolig följd av detta antogs vara en förändrad valretorik som präglas av att budskapen blir 

färre, vagare och utvecklas i samma riktning vilket rimligtvis borde synas i förändringar av 

valmanifesten. Det är en intressant fråga för demokratins legitimitet och partiernas roll som 

representanter för folkets vilja. Uppsatsens hypotes löd: De politiska partierna söker bevara 

tingens ordning och undgå interna splittringar till följd av europeiseringen. Därför tenderar 

de att tona ned väljarnas förväntningar kring EU-frågor vilket sker genom att de är ytterst 

vaga i sina budskap kring EU-frågorna eller att dessa i högre grad undviks i valmanifesten. 

Med detta blir valretoriken kring EU allt mer begränsad och kommer att präglas av 

konvergens över tid. Hypotesen skulle få stöd i undersökningen om resultatet hade visat att de 

utvalda riksdagspartiernas valretorik kring EU-frågor förändrats i den mån att den blivit allt 

vagare och att partiernas retorik kring EU utvecklats åt samma håll sedan Sveriges EU-inträde 

1995. Skulle resultatet istället bli att sådan förändring inte skett falsifieras hypotesen. 

 

Så har retoriken förändrats mot att allt mindre sägs om EU och att det som sägs blir vagare 

och har partiernas retorik utvecklats i samma riktning? Utifrån undersökningen av 

Socialdemokraternas, Moderaternas och Miljöpartiets valmanifest 1994-2010 har förändring 

som delvis styrker hypotesen påvisats. Hypotesen styrks delvis i den mening att observationer 

gjorts som pekar på att partierna söker tona ned väljarnas förväntningar genom att i 

valmanifesten undvika EU-frågan genom minskat utrymme och lägre frekvens samtidigt som 

de uttalanden som görs är vaga.  

 

Vad gäller antagandet att partiernas retorik förändrats i samma riktning var följande att iaktta. 

Socialdemokraternas och Miljöpartiets retorik har förändrats mot att bli vagare medan 

Moderaternas blivit konkretare. En del i förklaringen till denna utveckling kan vara partiernas 

respektive ideologiska position vilken tvingat dem att anamma olika strategier för att 

överleva. Partierna kan ha lagt om retoriken för att anpassa sig efter den nya politiska 

kontexten då europeiseringen begränsat det politiska handlingsutrymmet på den nationella 
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nivån och därmed kringskurit deras makt och möjligheter att erbjuda väljarna alternativ. 

Socialdemokraternas retorik har blivit vagare vilket skulle kunna förklaras av att deras 

ideologiska värderingar inte legat i linje med de budskap europeiseringen förespråkat. 

Moderaternas retorik har istället blivit konkretare vilket skulle kunna förklaras av att deras 

ideologiska position i högre grad sammanfallit med den riktning europeiseringen tagit 

politiken. Emellertid är partiets retorik fortfarande relativt vag överlag och inga tydliga 

policyalternativ ges, dock blir retoriken i jämförelse med tidigare manifest tydligare över tid. 

Miljöpartiets retorik har förändrats i linje med Socialdemokraternas men har varit relativt 

återhållsam och vag över hela perioden. I studiens analys har observationer som förkastar den 

del av hypotesen som handlar om tendenser till retorisk konvergens i EU-frågan gjorts och 

således falsifieras denna del av hypotesen.  

 

Utifrån studiens resultat och min tolkning är den samlade bilden att retoriken i valmanifesten, 

sedan Sveriges EU-inträde 1995, förändrats mot att EU-frågan undviks och att retoriken kring 

EU tonas ned genom vagare, och i Socialdemokraternas fall även färre, uttalanden i frågan. 

Bilden är dock inte ensidig. Olika partier med olika ideologier ser på EU på olika sätt och 

detta gör troligtvis att de har olika incitament att genomföra förändringar i retoriken vilket 

analysen av utvalda partier visar på då budskapens framställning förändrats i olika riktningar.  

 

Det faktum att EU debatteras allt mindre och att uttalanden i frågan blir vagare i takt med att 

fler beslut tas på EU-nivå och möjligheterna för nationellt beslutsfattande minskar är 

oroväckande. Betydande förändringar har ägt rum vad gäller EU-frågans utrymme enligt 

analysresultaten. Vidare presenteras ingen egentlig politik i EU-frågan och uttalandena kring 

EU är ytterst vaga och intetsägande. Att EU-frågan ges mindre utrymme i valmanifesten när 

den i själva verket får allt större betydelse för politiken är paradoxalt och frågan vad denna 

utveckling har för konsekvenser för demokratin kan ställas. Som nämndes i inledningen 

bygger det rådande politiska systemet på principen om ansvarsutkrävande vilket innebär att 

partierna måste presentera partiprogram med tydliga alternativ och ståndpunkter vid valen. 

Som Ladrech framhöll undermineras demokratins funktionsduglighet och legitimitet när 

partierna undviker EU-frågan och inte presenterar sin tänkta politik. När partierna inte ger 

tydliga förslag i frågan innebär det att väljarna inte får kännedom om partiernas ståndpunkt 

och när de undviker debatt i EU-frågan betyder det att de inte söker mandat för den politik de 

sedan tänker föra. Beteendet får således konsekvenser inte bara för ansvarsutkrävandet utan 

även för partiernas representativa roll vilken åsidosätts. Däri problematiken med förändring 
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mot en nedtonad retorik kring EU-frågan vilket analysresultatet i förevarande studie antyder. 

Om ovan påvisade tendenser stämmer skulle studiens resultat kunna visa på hur demokratin 

utvecklas i framtiden.  

 

8. Förslag på vidare studier 

Vidare studier inom detta fält skulle kunna vara att studera hur de svenska partiernas 

ideologiska position i EU-frågan förändrats över tid och inbegripa mer djupgående studier 

som behandlar orsakerna till förändringarna.  
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