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Abstract 

The purpose of this study is to describe and compare eurosceptic elements of the Swedish 

Left-Party and the Sweden Democrats leading up to the European Parliament elecetions of 

2014 and 2019. Previous research has focused on many different aspects of eurocepticism; 

the definition and meaning of euroscepticism, eurosceptic voting among citizens and 

euroscepticism in democratic party-systems. Hence, this case-study aims at explaining 

euroscepticism in a Swedish context among the two clearly eurosceptic parties in the Swedish 

party-system. The two parties both have eurosceptic sentiments, although they have different 

ideological starting points and values. The Sweden Democrats consider themselves social 

conservatives with a nationalistic basic view. On the other hand, the Swedish Left-Party 

consider themselves as socialists and feminists with an ecological basic view. In order to find 

and compare these eurosceptic sentiments, a text analysis is combined with an analysis of 

arguments used in the two party’s election platforms leading up to the European Parliament 

elections. The empirical evidence is consequently interconnected with Taggart and 

Szczerbiak theory of soft and hard euroscepticism. This theory, or model of analysis, is used 

the catogorize parties based on their ”resistance” against different aspects of the European 

Union or the European process of integration as a whole. The study finds that the 

euroscepticism of the Swedish Left-Party and the Sweden Democrats have somewhat 

changed from the elections of 2014 and 2019. The resistance has mitigated to some degree 

leading up to the 2019 elections, in comparison to the elections of 2014. Although netither 

party could be categorized as soft or hard eurosceptics, they both lean more towards the 

features of soft euroscepticism. 

 

Keywords: Euroscepticism, soft and hard euroscepticism, European Parliament elections 

Nyckelord: Euroskepticism, mjuk och hård euroskepticism, Europaparlamentsval 
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1. Inledning och bakgrund 
Den brittiska folkomröstningen om utträde ur den Europeiska Unionen minst sagt chockade 

omvärlden. Vilken effekt Storbritanniens utträde har för framtida europeisk integrering visar 

sig emellertid svår att bedöma. Är detta fenomen en unik och isolerad händelse, eller 

reflekterar Brexit en bredare trend runt om i EU? I kontexten av Euro- och migrationskrisen 

har politiska partier med skeptiska sentiment gentemot EU vuxit sig starkare än någonsin. 

Beslutsfattare på nationell och europeisk nivå tvingas nu reflektera över den framtida 

inriktningen för det europeiska projektet. Dessa skeptiska sentiment tenderar att i litteraturen 

definieras som “euroskepticism”. Tidigare forskning har febrilt försökt sammanställa 

förklaringsmodeller kring fenomenet. Det visar sig emellertid problematiskt att behandla 

begreppet som ett enda koncept då skeptiska sentiment gentemot EU kan ta sig i uttryck på 

flera olika sätt och i olika kontexter. Euroskepticism är idag utbrett i hela unionen och tas i 

uttryck på både vänster- och högerskalan i det politiska spektrat. Partier på vänsterkanten 

tenderar att kritisera den nuvarande nyliberala inriktningen för samarbetet och likt partier på 

den högra kanten motverka en utveckling i federalistisk inriktning. Förståelsen av 

euroskepticismens olika ursprung och karaktär har stor innebörd för framtiden av den 

europeiska integrationsprocessen och europeisk politik på den nationella arenan, eftersom 

euroskeptiska partier i praktiken har förmågan att utöva betydande inflytande över det 

europeiska beslutsfattandet och partidynamikerna inom medlemsstaterna1 

 

Enligt statistik från SCB senast i november 2018 visade det sig att 58,6% av den svenska 

befolkningen är för ett EU-medlemskap. Endast 15,6% svarade att de är emot medlemskapet 

och 25,8% av de tillfrågade var osäkra kring deras åsikt.2 Fascinerande nog har den svenska 

befolkningen aldrig varit så positiva till ett EU-medlemskap sedan dessa mätningar 

påbörjades år 1996. Det man bör ha i åtanke är att euroskeptiska partier och aktörer inte 

nödvändigtvis förespråkar ett utträde ur Unionen. Sverige ansökte om medlemskap under 

tidigt 1990-tal och gick med i EU år 1995. Sedan dess har de svenska medborgarnas attityder 

varit relativt stabilt och ihållande. I frågan om den Ekonomiska och monetära unionen valde 

emellertid regeringen Persson att inte går med år 1997. Följaktligen röstade svenska folket år 

                                                
1 Vasilopoulou (2017), 22. 
2 Statistiska centralbyrån. EU-sympatier 1996–2018. (Hämtad 2019-04-09) 
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2003 om införandet av Euron (EMU) där 55,9% av befolkningen röstade emot den. 

Euroskepticismen har, likt i resten av Europa, aktualiserats på den svenska politiska arenan. 

Huruvida det är möjligt att fastställa ett land eller dess medborgare som euroskeptisk kan visa 

sig problematiskt då inga tydliga och generella definitioner finns rörande euroskepticism. Det 

finns emellertid synliga euroskeptiska sentiment hos två av de svenska riksdagspartierna; 

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Det är därför intressant att i en svensk kontext 

analysera huruvida dessa partiers euroskeptiska sentiment tas i uttryck och hur deras 

ståndpunkt har förändrats under en längre tid. Hur långt har egentligen svensk euroskepticism 

utvecklats inför Europaparlamentsvalet 2019 i jämförelse med valet 2014? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att redogöra för och jämföra utvecklingen av euroskepticism hos 

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna inför Europaparlamentsvalen 2014 och 2019. 

Uppsatsen ämnar följaktligen analysera och jämföra partiernas valplattformar med hjälp av 

en textanalys i kombination med en beskrivande argumentationsanalys. Partiernas 

euroskepticism testas avslutningsvis mot teorin om mjuk och hård euroskepticism. 

För att uppfylla mitt syfte kommer följande frågeställningar besvaras; 

 

- Vilka skiljelinjer och likheter kan beläggas mellan Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet inför 

Europaparlamentsvalen 2014 och 2019? 

- Vad argumenterar partierna för eller emot i deras respektive valplattformar inför 

Europaparlamentsvalen? 

- Hur kan Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas euroskepticism knytas an till teorin om mjuk och 

hård euroskepticism? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med ett kapitel som ska förse läsaren med teoribildning och tidigare 

forskning kring fenomenet euroskepticism. Den visar på hur fenomenet tidigare har 

definierats och studerats. Under metodavsnittet motiveras valet av metod inför studien. 

Därefter förs en diskussion kring urvalet av material samt källkritiska reflektioner. Kapitel 

fyra går under rubriken empiri och analys vilket består av uppsatsens huvudsakliga innehåll. 

Här besvaras uppsatsens frågeställningar som ska verka till att uppfylla syftet med studien. 

Det femte och sista kapitlet består av en avslutande diskussion. 
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2. Teori och tidigare forskning 

Denna del ämnar ge läsaren en djupare förståelse kring hur euroskepticism har behandlats i 

tidigare forskning. I kapitlet redogör jag med hjälp av tidigare studier för hur fenomenet kan 

konceptualiseras och vad som varit fokus för analys. Slutligen undersöker jag olika 

analysmodeller vid studiet av euroskepticism. Kapitlet utgör således en relevant 

bakgrundsbild kring studiet av euroskepticism för att enklare begripa uppsatsens analys. 

 

2.1 Att definiera Euroskepticism 

Euroskepticism används idag brett och beskriver generellt ett motstånd till EU:s ekonomiska 

och politiska integrationsprocess. Ökningen av euroskeptiska sentiment bland allmänheten 

och politiska aktörer har givit upphov till ett ökat akademiskt intresse kring begreppet. 

Forskning har bland annat visat att partibaserad euroskepticism tenderar att sammankopplas 

till ”protestpolitik”. Annan forskning har kategoriserat olika former av motstånd och med det 

fångat in alla möjliga positioner mot EU i syfte av att kunna förklara partiers ställningar över 

tid och mellan positioner. Vidare har Vasilopoulou bidragit med specifika indikatorer för att 

kunna identifiera partiers positioner gentemot EU. Hur euroskepticism ska konceptualiseras 

och definieras har länge dominerat studiet av euroskepticism. Detta skiljer sig emellertid åt 

beroende på forskarens metodologiska angreppssätt. Forskare som arbetar med politiska 

partier ur en kvalitativ utgångspunkt tenderar brottas med definitionen i högre utsträckning än 

forskare som använder sig av kvantitativa forskningsdesigner.3 Euroskepticism kan även 

förstås som diskursiva formationer av argument. Dessa används av politiska aktörer i 

motståndet av EU:s policys. Euroskepticism förstås ur denna aspekt som reaktiv. 

Euroskeptiska argument förstås inte endast som relaterad till den europeiska 

integrationsprocessen, den förstås som en rättfärdigande diskurs bland politiska aktörer för att 

legitimera euroskepticism. Ett stort bidrag inom definitionen av fenomenet härstammar från 

Taggart och Szczerbiak, där de skiljer bland två kategorier av euroskepticism; hård 

euroskepticism och mjuk euroskepticism.4 Denna analysmodell kan vara användbar i studiet 

av euroskepticism på partinivå och redogörs för nedan. 

 

                                                
3 Vasilopoulou (2017), 24. 
4 Ultan & Ornek (2015), 50. 
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2.1.1 Hård och mjuk euroskepticism 

Den hårda definitionen av euroskepticism definierar i regel partier som förespråkar utträde ur 

EU och partier som principiellt motsätter sig många aspekter av samarbetet och 

integrationsprocessen. Denna typ beskrivs relatera till en ”Eurofobi” där aktörerna radikalt 

förnekar ekonomisk och politisk integration inom EU och kan i vissa fall motsätta sig hela 

existensen av EU. Vanligtvis brukar Europaparlamentsgruppen Gruppen Frihet och 

direktdemokrati i Europa (EFDD), som bland annat inkluderar UKIP (the United Kingdom 

Independance Party), tillskrivas som ett typexempel av organisationer och partier med hård 

euroskepticism som utgångspunkt.5 Taggart och Szczerbiak tillhandahåller två metoder för att 

bedöma huruvida partier har en utgångspunkt i hård euroskepticism. Den första är om partiet 

är ett enfrågeparti med en anti-EU agenda. Dessa partier är principiellt motståndare till EU 

och motsätter sig integrationsprocessen baserat på detta. Den andra är att undersöka huruvida 

partiet motsätter sig EU på ideologiska grunder och förespråkar en omförhandling av det 

egna landets medlemsvillkor eller ett utträde.6 

 

Mjuk euroskepticism å andra sidan motsätter sig inte nödvändigtvis hela den europeiska 

integrationsprocessen. Exempelvis kan den mjuka varianten motsätta sig specifika 

policyområden som ligger under europeisk beslutsfattarkompetens, eller där denna 

kompetens anses krocka med nationella intressen. Denna form av euroskepticism brukar 

beskrivas som reformistisk och är i regel mer sammanhängande och genomträngande än den 

hårda euroskepticismen. Den motsätter sig policyområden som rör den europeiska 

integrationen och idéen om ett federalt Europa. Därför är viljan stark för dessa politiska 

aktörer att bibehålla det egna landets suveränitet.7 Mjuk euroskepticism tas vanligen i uttryck 

av partiers retoriska kontestation över den europeiska frågan. Den fångar upp partier vars 

utgångspunkt är en ”verklig” skepticism gentemot den europeiska integrationsprocessen och 

dess riktning. Taggart och Szczerbiak beskriver hur aktörer som stödjer EU i dess nuvarande 

form men som motsätter sig ytterligare integration de facto kan betraktas som euroskeptiska.8 

 

                                                
5 Ibid, 50. 
6 Taggart & Szczerbiak (2002), 4. 
7 Ultan & Ornek (2015), 50–51. 
8 Taggart & Szczerbiak (2002), 4. 
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Sammanfattningsvis kan euroskepticism betraktas ur flera olika aspekter. Ideologiskt drivna 

euroskeptiker utövar deras motstånd mot integrationen på grund av deras ursprungliga 

ideologiska positioner. Detta innebär att ett parti som utövar hård euroskepticism vanligtvis 

motsätter sig den europeiska integrationens värderingar, mål och policys. Strategiskt drivna 

aktörer och partier använder sig av euroskepticism som ett sätt att nå nya väljargrupper och 

utöka deras politiska inflytande.9 Analysmodellen kan vara användbar för att kategorisera 

partier utifrån deras attityder mot EU. 

 

 Karaktäristik Kännetecken 

Hård euroskepticism • Principiellt motstånd 

mot europeisk 

integration och EU 

• Kan förespråka utträde 

 

• anti-EU-retorik 

• Ideologiskt förankrat 

motstånd 

• Enfrågepartier 

Mild euroskepticism • Härstammar från 

missnöje med diverse 

politikområden under 

EU:s 

beslutsfattarkompetens 

• Politikområdena anses 

krocka med 

”nationella intressen” 

• Kännetecknas främst 

av anti-EU-retorik 

Källor: Ekman (2009: 142–143); Taggart & Szczerbiak (2002: 4). 

 

2.2 Fördjupning  

Stödet för ett Europa med fördjupad integration såväl politiskt som ekonomiskt har under 

årens gång åtnjutit lite engagemang hos de europeiska medborgarna. EU kan under vissa 

omständigheter beskrivas som ett elitprojekt, där medborgarna lämnas relativt lite utrymme 

att påverka riktningen för den politiska unionen. Detta stämde emellertid inte vid 

omröstningen av Fördraget om upprättandet av en europeisk konstitution år 1992 där franska 

och holländska väljare, tvärtemot prognoser, fällde Fördraget. Innan och efter detta har 

                                                
9 Ultan & Ornek (2015), 51. 
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ytterligare exempel visat på att medborgarna i Europa vid tillfällen avvisat en djupare 

europeisk integrering (Maastrichtfördraget 1992 i Danmark, Nicefördraget 2001 i Irland samt 

Sveriges nej till euron 2003). Det har därmed konstaterats att medborgarnas vilja och attityder 

faktiskt har betydelse för det europeiska samarbetet. Opinionen bland allmänheten kan 

betraktas som ”den ram som anger det handlingsutrymme som EU-medlemsstaternas 

politiska ledare har”10. Det växande intresset kring medborgarnas attityder kan motiveras ur 

två olika aspekter. Dels för att det kan anses viktigt för demokratin och EU:s legitimitet att 

lyssna på dess medborgare och dels för att det kan vara viktigt att lyssna på medborgarna för 

att begripa vilka barriärer som står i vägen för en djupare politisk och ekonomisk 

integrering.11 

 

Den grundläggande problemformuleringen för tidigare forskning kring medborgarnas 

attityder handlar därför om varför EU-opinionen ser ut som den gör eller hur vanliga 

medborgare förhåller sig till EU. Forskningslitteraturen om detta område sträcker sig tillbaka 

till 1970-talet men har tagit fart de senaste åren och i synnerhet sedan 1990-talet då den 

europeiska integrationen blivit allt mer ifrågasatt, politiserad och omdiskuterad bland sociala 

rörelser, i media och av politiska partier. Tidigare forskning kring medborgaropinioner har 

fokuserat på flera olika nivåer däribland partiprogram och elitundersökningar som fokus för 

analys. Forskning om euroskepticism på partinivå har behandlat huruvida partiernas motstånd 

till en fördjupad integration handlar om ideologiska överväganden eller strategisk 

röstmaximering. Exempelvis har regionala partier visat sig mindre euroskeptisk än 

”mainstream-partier”, då de tenderar att föredra idéen om supranationella enheter som kan 

göra dessa regioner mindre beroende av nationalstaten. (Ekman?) 

 

Ytterligare studier kring medborgarnas attityder har använt sig av data från Eurobarometern 

och diverse opinionsundersökningar för att försöka förklara vilka faktorer på individnivå som 

påverkar dennes förhållningssätt till integrationsprocessen. Vanliga förklaringsfaktorer har då 

visat sig vara medborgarens utbildning, inkomst och yrke i synnerhet bland medborgare i de 

äldre medlemsländerna. Bland medlemsländerna i Öst- och Centraleuropa återfinns de 

euroskeptiska medborgarna hos pensionärerna, låginkomsttagarna och landsortsborna - de 

                                                
10 Ekman (2009), 136. 
11 Ibid, 135–136. 
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brukar beskrivas som omvälvningsprocessens ”förlorare”. Ett tydligt samband mellan 

profession och medborgarens attityd har således fastställt av tidigare forskning, men vidare 

studier har visat den nationella kontexten som betydande i förklarandet av euroskeptiska 

attityder. Vidare har forskning rörande euroskepticism på individnivå undersökt hur 

medborgarens underliggande värderingar kan sammankopplas till stödet för den europeiska 

integrationsprocessen. Postmoderna och postmateriella värderingar har ibland visats ha en 

bidragande effekt för integrationsprocessen, medan högerextrema och främlingsfientliga 

värderingar anses ha motsatt effekt.12 

 

I andra försök att förklara euroskepticism har fokus för analys flyttats från parti- och 

individnivå till kontextuella faktorer och strukturella förutsättningar på nationell nivå. Inom 

detta forskningsområde ligger utgångspunkten ofta kring förväntningar på de materiella 

fördelar som kan förknippas med ett medlemskap i EU. Euroskeptiska sentiment kan då 

förklaras i att medlemskapet ses som en dålig ekonomisk affär. Euroskepticism i europeiska 

länder som inte är medlem i unionen, exempelvis Norge och Schweiz, brukar ofta förklaras 

på det viset. Den grundläggande idéen här är att motståndet (eller stödet) alltid går via 

nationalstaten. Vid studien av strukturella förutsättningar har studier bland annat testat hur 

väl ”makrofaktorer” kan förklara varför medborgare i olika länder förhåller sig olika till den 

europeiska integrationsprocessen. Exempel på dessa faktorer är landets geografiska placering 

och kulturella bakgrund, landets ekonomiska utveckling och landets politiska historia. Länder 

med högre välstånd tenderar att ställa sig skeptiska mot den europeiska integrationen medan 

fattigare länder som Rumänien och Bulgarien haft högre förväntningar på att ta del av EU:s 

välstånd. Liknande studier har även visat att den anglosaxiska och germanska delen av 

Europa generellt är mer euroskeptisk än den katolska delen. Slutligen har studier ämnat 

kombinera den individuella nivå, partinivån samt de kontextuella faktorerna. Studierna har 

undersökt huruvida det är partiernas euroskepticism som påverkar deras väljare eller huruvida 

det är väljarnas euroskepticism som påverkar de politiska partiernas attityder.13 

 

 

 

                                                
12 Ekman (2009), 138. 
13 Ibid, 138–140. 



Robin Laestander Vestin 

Statsvetenskap C 

Kandidatuppsats 

Umeå Universitet 

VT 2019 

10 

2.3 Analysmodeller 

Rapporten har hittills redogjort för en del tidigare forskning kring euroskepticism. Ovan har 

det benats i huruvida fenomenet kan definieras ur olika aspekter, hur euroscepticism tidigare 

har studerats och en överblick över euroskepticismens implikationer för den europeiska 

integrationsprocessen har tillhandahållits. Euroskepticism kan som nämnt ovan betraktas som 

en samlingsbenämning på politiska aktörers kritik av det europeiska integrationsprojektet, 

men denna kritik kan gälla flera olika saker. Vi kan konstatera att kritik mot exempelvis EU:s 

politiska system inte har samma ursprung som kritik mot själva idéen om europeisk 

integration. I studiet av euroskepticism krävs således någon form av ramverk för att analysera 

fenomenet. Ett sätt att göra detta är med hjälp av Taggart och Szczerbiak distinktion mellan 

hård och mjuk euroskepticism nämnd ovan. Analysmodellen med hård och mjuk 

euroskepticism tenderar emellertid att lägga fokus vid partier inom medlemsstaterna. Ekman 

menar att detta med andra ord innebär en indirekt analys av euroskeptisk opinion inom ett 

land. Ett annat tillvägagångssätt för att studera euroskepticism behandlar således opinionsdata 

för att sammanställa en mer direkt bild av euroskepticismens betydelse. Viktigt då är att 

inbegripa synen på förhållandet mellan individbaserad euroskepticism och partiorienterad 

euroskepticism.14 

 

2.4 Implikationer för den europeiska integrationsprocessen 

Taggart och Szczerbiak har i tidigare undersökningar identifierat tre faktorer som orsakar 

euroskepticismen att breda ut sig över Europa. Den första beskrivs vara en uppfattning av att 

konsensus rörande EU:s policys har minskat. Legitimiteten för EU:s integration var högre när 

integrationsprocessen passivt stöddes och inte aktivt motarbetades av den europeiska 

befolkningen. Detta ändrades emellertid åren efter Maastrichtfördraget. Den andra faktorn 

beskrivs vara stimulansen av intresse för den europeiska integrationsprocessen som skapats 

av folkomröstningar vid ratificerandet av fördrag. Slutligen beskrivs den sista faktorn vara 

den senaste stora utvidgningen av EU, där tio nya medlemsstater med post-kommunistisk 

karaktär inkluderades i samarbetet. Den tillåtande konsensus som tidigare karaktäriserat den 

europeiska integrationsprocessen har följaktligen ändrats och euroskepticismen återfinns idag 

på både vänster- och högerkanten på den politiska skalan. Nederlagen i opinionen för 

                                                
14 Ekman (2009), ? 
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exempelvis Maastrichtfördraget, Nicefördraget och Lissabonfördraget har sedermera bromsat 

och illegitimiserat integrationsprocessen.15  

 

3. Metod och material 

Uppsatsen är en jämförande fallstudie av euroskepticism hos Vänsterpartiet och 

Sverigedemokraterna inför Europaparlamentsvalet 2014 och 2019. Dessa två partier kan 

betraktas som motpoler i den politiska arenan, men är gemensamt skeptisk till olika aspekter 

av EU. Studien ämnar undersöka hur partiernas euroskepticism kommer till uttryck i deras 

respektive valplattformar inför Europaparlamentsvalen. För att studera detta kombinerar min 

studie textanalys med en beskrivande argumentationsanalys. Nedan tecknas en bakgrundsbild 

kring dessa metodiska angreppssätt. Slutligen motiveras mitt val av material för studien där 

en källkritisk diskussion förs. 

 

3.1 Beskrivande argumentationsanalys 

Texter kan påverka hela samhället och bidra till forma människors föreställningar om hur 

samhället är eller borde vara beskaffat. När vi analyserar texter studerar vi således en viktig 

aspekt av det som bygger upp individers föreställningar om samhället. Dessa föreställningar 

påverkar följaktligen relationer mellan grupper i samhället som i sin tur bidrar till att skapa 

och upprätthålla vissa identiteter16. I denna studie motiveras textanalys som val av metod för 

att förklara hur Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas euroskepticism har utvecklats över 

tid. Textanalys används i synnerhet på partiernas valplattformar inför Europaparlamentsvalen 

2014 och 2019. Valplattformarna förmedlar i detta fall konkreta policyförslag och partiernas 

vision inför den kommande mandatperioden.  I analysen av texter kan diverse analysfrågor 

sammanställas utifrån uppsatsens syfte. Boréus har vidare sammanställt en exempelmall på 

hur en textanalys kan bedrivas. Exempelvis kan man fråga sig vad argumenteras för eller 

emot och vilka argument som används. Denna analysfråga är av relevans för mitt syfte då det 

främst är politiska texter som kommer analyseras. Ett ytterligare tillvägagångssätt är att finna 

budskapets centrala tes.17 

 

                                                
15 Ultan & Ornek (2015), 52 
16 Boréus (2015), 157–158. 
17 Boréus (2015), 171–173. 
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3.2 Material och källkritiska reflektioner 

I den inledande delen av nästkommande kapitel presenteras en bakgrundsbild av 

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Källorna avsedda att återberätta 

Sverigedemokraternas historia är akademiska i en större utsträckning än de avsedda till att 

återberätta Vänsterpartiets. Denna källa fann jag i en olycklig brist på tydligt akademiska 

källor kring Vänsterpartiets historia. 

Med en beskrivande argumentationsanalys kommer Sverigedemokraternas och 

Vänsterpartiets valplattformar inför Europaparlamentsvalen 2014 och 2019 analyseras. Dessa 

politiska dokument är publicerade genom partiernas egna hemsidor och utgör stora delar av 

deras förslag, argument och visioner inför Europaparlamentsvalen. Jag är emellertid 

medveten om att analys av endast valplattformarna riskerar att utelämna en hel del annan 

information. Nyhetsartiklar, intervjuer och debatter inför Europaparlamentsvalen kan utgöra 

viktiga beståndsdelar för väljarna inför ett val. Man kan även fråga sig hur många väljare som 

egentligen läser in sig på de respektive partiernas valplattformar. Min motivering till detta val 

är att valplattformarna innehåller mer konkret information än exempelvis debattartiklar eller 

intervjuer. Ytterligare en kritisk aspekt till valplattformarna är huruvida hela partiet ställer sig 

bakom innehållet i dessa dokument. Hur kan en hel organisation tycka något, hur kan man 

veta säkert att de respektive partiernas representanter verkligen tycker som det uttryckligen 

skrivs? Att analysera politiska texter utgör även en svårighet i hur jag som författare av 

uppsatsen kan och bör uttrycka mig. Beroende på författarens epistemologiska och 

ontologiska utgångspunkt kan alla studier betraktas som politiska. Målet med denna studie är 

emellertid att återberätta de politiska partiernas förslag och visioner så neutralt som möjligt. 

Uppsatsen ämnar därför till att inte vara normativ under några omständigheter. 

 

4. Empiri och analys 

Detta kapitel kommer att bestå av min datainsamling samt uppsatsens huvudsakliga analys 

och resultatredovisning. För att kunna förklara och jämföra utvecklingen av dessa partiers 

euroskepticism redovisas inledningsvis en kortare bakgrundshistorik kring respektive parti. 

Under dessa rubriker inkluderas även de respektive partiernas principprogram som ligger till 

grund för partiernas ideologiska positionering. Viktigt att ha i åtanke är att 

principprogrammen består av teoretiska utgångspunkter och resonemang, partiernas egna 

värderingar och deras principiella ställningstaganden. Därefter bedrivs en beskrivande 
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argumentationsanalys av partiernas valplattformar i samband med Europaparlamentsvalen 

2014 och 2019 där teorin om mjuk och hård euroskepticism följaktligen knyts an med hjälp 

av kategoriseringar av partiernas argument. Argumentationsanalysen bedrivs utifrån två 

huvudsakliga frågeställningar; (1) Vad argumenteras för eller emot och; (2) Hur kan dessa 

kopplas till euroskepticism. För att besvara dessa frågeställningar lokaliserar jag det centrala 

påstående som partierna vill övertyga om, dvs. tesen. Syftet med detta kapitel är således att 

besvara uppsatsens huvudsakliga frågeställningar. 

 

4.1 Sverigedemokraterna 

I februari år 1988 bildades Sverigedemokraterna ur det tidigare Sverigepartiet. Partiet var 

under dess första år en liten ”sekt” på den högra kanten av svensk politik och bestod till stor 

del av högerextrema och nazistiska medlemmar och ledare. Partiet fick sitt första politiska 

mandat i form av två kommunfullmäktige år 1991. Sakta men säkert etablerade sig partiet 

och försökte avlägsna medlemmar med ett brokigt förflutet. År 1998 erhöll 

Sverigedemokraterna nära 20,000 röster i riksdagsvalet samt ännu fler mandat i 

kommunfullmäktige. Valet år 2002 lyckades partiet erhålla 1,4% av rösterna i riksdagsvalet 

och ökade ytterligare sina mandat runt om i Sveriges kommuner. Åren därefter nalkades 

folkomröstning om Euron samt Europaparlamentsval där Sverigedemokraterna hade hoppats 

utöka sitt inflytande och utnyttja deras tydligt skeptiska utgångspunkt till EU och Euron. 

Partiet kampanjade febrilt emot Euron, men överröstades av partier som Centerpartiet, som 

med sin EU-vänliga men Euro-skeptiska utgångspunkt kunde locka väljare från 

Sverigedemokraternas tänkta målgrupper. I Europaparlamentsvalet året efter 

folkomröstningen om Euron lyckades heller inte partiet erhålla något mandat i 

Europaparlamentet. Det kan emellertid bero på framväxten av Junilistan, en euroskeptisk 

rörelse, som i Europaparlamentsvalet 2004 fick 14,5% av rösterna. I maj 2005 tillträdde 

Jimmie Åkesson som partiledare för Sverigedemokraterna som beskrevs vilja påskynda 

partiets ”moderniseringsprocess”. Åkesson hade tidigare agerat ledare för partiets 

ungdomsförbund och satt i Sölvesborgs kommunfullmäktige.18 I riksdagsvalet år 2010 

lyckades partiet erhålla sina första mandat i riksdagen. Sverigedemokraterna fick 5,7% av 

rösterna vilket motsvarade 20 mandat i Sveriges riksdag. Valet 2014 ökade partiet sin andel 

                                                
18 Widfeldt (2008), 267–272. 
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ytterligare och fick 12,86% av rösterna. Detta motsvarade hela 49 mandat och partiet blev det 

tredje största i riksdagen. Riksdagsvalet år 2018 fick partiet 17,53% och 62 mandat.19 

 

I Sverigedemokraternas senaste principprogram år 2011 betecknar de sig själva som ett 

socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vidare skriver partiet att de viktigaste 

verktygen i byggandet av ”det goda samhället” är värdekonservatism samt upprätthållandet 

av en solidarisk välfärdsmodell. Sverigedemokraterna vidkänner sig gärna den europeiska 

socialkonservatismens grundidéer. Bland dessa nämner de strävan efter att ersätta 

”revolutionära tendenser” med ansvarstagande och hindra samhällsupplösning och anarki 

med hjälp av trygghet, moral, lag och ordning. Andra egenskaper som partiet tillskriver 

socialkonservatismen handlar om eftertänksamt framåtskridande och bevarandet av familjen 

och nationen. För att acceptera en gemensam identitet och samhällets inre solidaritet, ser 

Sverigedemokraterna nationalism som det enskilt viktigaste verktyget. Nationen, menar de, är 

det främsta exemplet på en djupt rotad gemenskap som bör slås vakt om. Partiet skriver i 

deras principprogram hur deras form av nationalism är demokratisk. De tar avstånd ifrån 

antidemokratisk nationalism och hänvisar till att demokrati och nationalism kompletterar 

varandra. Nationen har, enligt Sverigedemokraterna, utgjort grunden för demokratins och de 

solidariska välfärdssystemets framväxt. Sverige som nation definieras i termer av lojalitet, 

gemensamt språk, gemensam kultur och gemensam identitet. 20 Något teoretiskt resonemang 

om partiets ställning till EU hittas emellertid inte i detta dokument. 

 

4.1.1 Sverigedemokraternas politik 

Sverigedemokraterna är idag Sveriges tredje största parti med 62 mandat i riksdagen. Trots 

deras styrka i mandat, har partiet gång på gång lämnats utanför förhandlingar, 

överenskommelser och politiska beslut. Partiets kärnfråga har varit och är till stor del 

fortfarande migrationspolitiken. Så här skriver partiet på deras hemsida om 

migrationspolitiken; 

”Sverige behöver en trygg och skyddad gräns för att hålla organiserad brottslighet, 

människohandel och terrorism borta. Vi välkomnar den som bidrar till vårt samhälle, som 

                                                
19 Valmyndigheten. Valresultat. (Hämtad 2019-05-14)  
20 Sverigedemokraterna. Principprogrammet. (Hämtad 2019-05-14) 
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följer våra lagar och respekterar våra seder. Den som däremot kommer hit och utnyttjar våra 

system, begår brott eller utsätter våra medborgare för fara är inte välkommen”21 

 

Andra kärnfrågor som ligger partiet nära är välfärden, den nationella sammanhållningen samt 

lag och ordning. Välfärden, menar partiet, bör prioritera svenska medborgare. Den ska även 

vara tillgänglig i hela landet och varje medborgare oavsett inkomst. De vill förbättra 

vårdpersonalens arbetsmiljö, ge dem en bättre lönenivå och goda utvecklingsmöjligheter. När 

det kommer till sammanhållningen, vill Sverigedemokraterna koppla samman rättigheter och 

skyldigheter - ”man ska göra sig plikt och sedan kräva sin rätt”. Demokrati och jämställdhet 

ska råda och vi ska värna vår kultur och våra traditioner. Grova brott ska ge hårda straff och 

partiet vill se till att utländska medborgare som begår brott i Sverige följaktligen utvisas. I 

Europaparlamentet har Sverigedemokraterna senast anslutit sig till Gruppen europeiska 

konservativa och reformister, som består av liknande euroskeptiska partier runt om i Europa. 

 

4.2 Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet bildades år 1917 ur en vänsterfalang av Socialdemokraterna och dess 

ungdomsförbund. Denna vänsteropposition ansåg att Socialdemokraterna hade rört sig för 

långt högerut och inspirerades istället av Lenins bolsjeviker och ”frihetliga socialister”. 

Under deras första år kallade partiet sig Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, SSV. 

Inträdet i Kommunistiska internationalen, som i huvudsak bestod av det dominerande 

sovjetiska kommunistpartiet och andra små partier, innebar att partiet i praktiken inte var 

självständiga utan bundna av internationalens riktlinjer. Sveriges kommunistiska parti, som 

de sedermera kallade sig, var ett renodlat arbetarparti som idealiserade arbetaren. 

Klasskampen låg dem nära och med hjälp av sånger, teater och idrott försökte de bilda en 

revolutionär arbetarkultur. Förhållandet till Socialdemokraterna varierade utifrån Moskvas 

riktlinjer. SKP som en del av Kommunistiska internationalen, försvarade Stalin och hans pakt 

med Hitler samt Sovjetunionens aggressioner mot Finland under Vinterkriget 1939–1940. 

Det var först när Tyskland år 1941 anföll Sovjetunionen som SKP ställde sig på den 

antinazistiska sidan. Den Röda arméns framgångar ökade stödet för kommunismen i Sverige. 

Stödet visade sig emellertid vara kortlivad och under 1950- och 1960-talet genomsyrade 

                                                
21 Sverigedemokraterna. Det här vill vi. (Hämtad 2019-05-14) 
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antikommunismen stora delar av samhället.22 År 1964 försökte partiet, med dåvarande 

partiledare C H Hermansson, införa en linje mer oberoende av det sovjetiska 

kommunistpartiet. Trots Hermanssons nytänkande och avståndstagande från sovjet, fick 

partiet endast 3% av rösterna i riksdagsvalet 1968.  

 

Följt av mer resultatrika årtionden, tillträdde Gudrun Schyman som partiledare år 1993. Med 

henne inleddes en framgångsrik period för Vänsterpartiet, som de sedan 1990 kallade sig. 

Schyman drev i synnerhet feministiska frågor och lyckades erhålla starkt stöd av bland annat 

kvinnor i offentlig sektor. Partiet försökte även under denna tid utarbeta en politik mer 

anpassad för samarbete med Socialdemokraterna, trots att motståndet till EU var en av deras 

kärnfrågor. Vänsterpartiet lyckades erhålla 12% i riksdagsvalet 1998, vilket var partiets 

högsta någonsin. Schyman tvingades emellertid avgå från sitt ordförandeskap på grund av 

personliga svårigheter och efterträddes av Lars Ohly 2004. Riksdagsvalet år 2006 innebar en 

halvering av partiets väljarstöd. År 2012 tillträdde Jonas Sjöstedt som partiledare och 

Vänsterpartiet har under de två senaste mandatperioderna agerat regeringsunderlag för den 

Socialdemokratiska och Miljöpartistiska minoritetsregeringen.23  

 

Vänsterpartiet, ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund, är idag en del av 

arbetarrörelsen och kvinnorörelsen i Sverige. I Vänsterpartiets partiprogram skriver de hur 

deras mål är att; ”förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett 

samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart 

samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan”.24 

Partiprogrammet innehåller flera insikter om Vänsterpartiets ideologiska förankring med 

teoretiska utgångspunkter och principiella ställningstaganden. Bland dessa teoretiska 

utgångspunkter nämns klassamhället och patriarkatet, som partiet anser bör analyseras var för 

sig då det är skilda maktstrukturer med olika materiell grund. Klassförtryck, menar partiet, 

yttrar sig främst i ojämlikhet vad gäller inflytande över och makt i samhället. Den andra 

maktstrukturen, patriarkatet, menar Vänsterpartiet överordnar män samtidigt som den 

underordnar kvinnor både samhälleligt och i det privata. De menar att samhällets materiella 

                                                
22 Populärhistoria. Partiernas historia: Vänsterpartiet. (Hämtad 2019-05-14) 
23 Ibid. 
24 Vänsterpartiet. Partiprogram. (Hämtad 2019-05-14) 
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organisering som grundar sig på två kön får genomgripande konsekvenser, i synnerhet för 

transpersoner. Vänsterpartiet vill därför utvidga kvinnors inflytande, inkomster och makt. 

Slutligen anser partiet att den Europeiska unionen beskär Sveriges möjligheter att föra en 

progressiv och självständig politik. De menar att EU:s nyliberalt inspirerade politik och 

fördrag bidrar till att kapitalets frihet blir en överordnad princip. Vänsterpartiet motsätter sig 

vidare EU:s utveckling mot en federal statsbildning, deras bristande minimikrav på ett 

demokratiskt statsskick samt att EU:s yttre gränser begränsar medlemsländernas möjlighet att 

föra en asylpolitik som respekterar de mänskliga rättigheterna.25 

 

4.2.1 Vänsterpartiets politik 

Vänsterpartiet är idag Sveriges femte största parti och erhöll 8% av rösterna i riksdagsvalet 

2018.26 De frågor som ligger partiet närmast är ekonomisk jämlikhet och jämställdhet, 

rättvisa skattesystem, miljöfrågor, samt frågor som berör anställningstryggheten och 

välfärden. Partiet arbetar även för att korta ned arbetsdagen från åtta till sex timmar. För att 

komma till bukt med ekonomisk ojämlikhet vill partiet bland annat höja skatten för de som 

tjänar mest. I stället för diverse avdrag så som ROT och RUT, vill partiet satsa pengar på 

hyreslägenheter. Vidare vill partiet dela lika på föräldraledigheten, reformera 

pensionssystemet och utöka hbtq-personers rättigheter. Vad gäller miljöpolitiken vill 

Vänsterpartiet bygga ut vindkraftverk och satsa på solenergi, minska köttkonsumtionen och 

inrätta en ny statlig bank vars syfte ska vara att låna pengar till potentiella utsläppsminskande 

innovationer. Vänsterpartiet är i Europaparlamentet anslutna till Gruppen europeisk enade 

vänstern/Nordisk grön vänster. 

 

4.3 Val till Europaparlamentet 

Europaparlamentsvalet brukar oftast beskrivas som ett nationellt val av andra graden men 

under andra omständigheter. Det första valet till Europaparlamentet utspelade sig i juni 1979. 

Detta första val utspelade sig på olika datum i de olika medlemsländerna och pågick i 

praktiken under tre dagar. Rösträkningen fick således inte påbörjas förrän samtliga 

medlemsstater hade avslutat sitt röstningsförfarande. Det första valet resulterade i 63% 

                                                
25 Vänsterpartiet. Partiprogram. (Hämtad 2019-05-14) 
26 Valmyndigheten. Valresultat riksdagsvalet 2018. (Hämtad 2019-05-15) 
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valdeltagande runt om i Europa, med en stor variation av deltagande bland medlemsländerna. 

Valet innebar det första direkta valet till en institution på europeisk nivå. Detta direkta val 

beskrivs således legitimera den politik som förs på den europeisk nivån då väljarnas åsikter 

om hur den europeiska integrationen bör fortskrida kanaliseras genom de tänkta 

representanterna till Europaparlamentet. Omkring 1990-talet fanns ett större stöd för den 

europeiska integrationen då den inre marknaden sågs som en ekonomisk tillväxtfaktor för de 

europeiska medborgarna. Med bland annat EU:s expansion till de forna öststaterna vändes 

opinionen och tilltron till EU:s tillväxtmöjligheter minskade.27 Valdeltagandet till det första 

Europaparlamentsvalet 1979 är fram tills idag det högsta någonsin. 

 

4.4 Europaparlamentsvalet 2014 

Den 25 maj 2014 gick de svenska medborgarna och röstade i sitt femte Europaparlamentsval. 

Valdeltagandet blev det högsta någonsin i Sverige med 48,9%, men lägsta någonsin i hela 

Europa med endast 42,61%.28 Valet resulterade även i att mer än en fjärdedel av mandaten i 

Europaparlamentet tilldelades euroskeptiska partimedlemmar.29 Sverigedemokraterna fick ur 

detta val sina första mandat i Europaparlamentet och en röstandel på 9,67%, jämfört med 

3,27% föregående val. Vänsterpartiet fick behålla sitt mandat sedan det föregående valet och 

erhöll 6,3% av rösterna. Både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet ställde sig inför 

Europaparlamentsvalet kritiska till olika aspekter av den Europeiska unionen. Vänsterpartiets 

partigrupp, Gruppen europeisk enade vänstern/Nordisk grön vänster, erhöll 52 av 751 

mandat. Sverigedemokraternas Gruppen europeiska konservativa och reformister erhöll 73 

mandat. 

 

4.4.1 Sverigedemokraternas valplattform 

Sverigedemokraterna erbjuder i deras valplattform inför Europaparlamentsvalet 2014 en 

detaljerad beskrivning av deras vision för den Europeiska unionen. Dokumentet är 

strukturerat efter politikområde där partierna följaktligen redogör för deras policyförslag; 

demokrati, trygghet, migration, ekonomi, svenskt djurskydd och livsmedel samt klimat. 

Inledningen till plattformen erbjuder en ledtråd till budskapets centrala tes; ett värnande av 

                                                
27 Sjölund (2010), 4–5. 
28 Europaparlamentet. Valdeltagande. (Hämtad 2019-05-16)  
29 Dutceac Segesten & Bosetta (2019), 1. 
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suveränitetsprincipen. Sverigedemokraterna argumenterar för att ett mellanstatligt samarbete 

mellan två eller flera suveräna stater är fullt tillräckligt för att upprätthålla goda relationer 

mellan stater, samt för att kunna föra handel och andra samarbeten. De bygger vidare denna 

argumentation med att påpeka hur överstatliga organ sällan består i längden samt att varje 

land känner sitt folk och deras egna intressen bäst. De ställer sig därför skeptiska till det 

europeiska samarbetet i dess nuvarande form, som de menar i en ökande utsträckning tar sig 

uttryck i överstatliga former. Detta argument beskriver till stor del ett mönster i 

Sverigedemokraternas valplattform inför valet - för många policyområden ligger inom EU:s 

beslutskompetens.30 

 

Under rubriken demokrati ställer Sverigedemokraterna demokrati och självständighet kontra 

den Europeiska unionen. Partiet argumenterade för att omförhandla Sveriges medlemskap 

följt av en folkomröstning, tillsätta en demokratikommission för att utvärdera effekterna av 

det minskande folkliga inflytandet samt verka för att skriva ut EU ur grundlagen. Gällande 

omförhandling av EU-medlemskapet argumenterar partiet åter om EU:s överstatliga karaktär. 

De menar att samarbetet inledningsvis utgav sig för att vara ett frivilligt samarbete för att 

säkerställa fred, demokrati och fri handel, för att sedan bli en politisk överstatlig union med 

för mycket bestämmanderätt över exempelvis migrationspolitiken, kriminalpolitiken och 

utrikespolitiken. Vidare menar Sverigedemokraterna att de tidigare fördragen kraftigt 

begränsat det folkliga inflytande som de menar kännetecknar en demokrati. Med detta som 

utgångspunkt argumenterar de för att tillsätta en demokratikommission för att utvärdera 

effekterna på den svenska demokratin till följd av det som partiet menar har blivit ett minskat 

folkligt inflytande. Slutligen argumenterar Sverigedemokraterna för att skriva ut EU ur 

grundlagen. De menar att en folkomröstning rimligen bör hållas ifall medlemskapet ändrats 

till den grad att det måste grundlagsfästas. Hela underrubriken knyter an till dokumentets 

centrala tes där partiet värnar till högsta grad om suveränitetsprincipen.31 

 

När det gäller trygghetsfrågor argumenterar Sverigedemokraterna att inom ramen för EU-

samarbetet återinföra gränskontroller i mån av behov, utöka det frivilliga mellanstatliga 

samarbetet, motverka en gemensam EU-militär samt motverka en ytterligare utvidgning av 

                                                
30 Sverigedemokraterna. Valplattform Europaparlamentsvalet 2014, 3–4. (Hämtad 2019-05-18) 
31 Sverigedemokraterna. Valplattform Europaparlamentsvalet 2014, 5–6. (Hämtad 2019-05-18) 
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samarbetet för länder som inte tillhör Europas ekonomiska eller kulturella zon. Partiet 

motiverar sin argumentation kring utökade gränskontroller med att den fria rörligheten och 

minskad uppsikt över gränserna bidragit till att den organiserade brottsligheten fått fäste. 

Sverigedemokraterna ville emellertid bibehålla ett Europa där det är lätt att resa och turista, 

men huruvida de ville avskaffa den fria rörligheten nämns inte i plattformen. Partiets 

argumentation för ett utökat mellanstatligt samarbete bygger på att utveckla gemensamma 

brottsbekämpande organ, exempelvis Europol och Eurojust. Dessa, menar partiet, bör 

ytterligare utvecklas för att motverka organiserad internationell brottslighet och ligga utanför 

EU:s överstatlighet. I stället för att utveckla ett gemensamt försvar inom EU vill 

Sverigedemokraterna istället se ett utvecklat svenskt försvar. De argumenterar för att svenska 

män och kvinnor bör skydda Sverige i första hand och andra länder i vårt närområde i andra 

hand. Avslutningsvis argumenterar Sverigedemokraterna emot en utvidgning av EU till 

ekonomiskt eftersatta och kulturellt avlägsna länder. De underbygger argumentet med att 

Sverige tillförs negativa konsekvenser i form av ökade utgifter samt förväntad invandring 

från dessa länder. Inte endast dokumentets centrala tes kan hittas runt detta politikområde, 

Sverigedemokraternas nationalistiska grundsyn genomsyrar tydligt förslagen.32 

 

Migrationspolitiken kan betraktas som Sverigedemokraternas viktigaste fråga. Även inför 

Europaparlamentsvalet 2014 lades stort fokus vid detta politikområde och underrubriken är 

den mest textrika i hela dokumentet. Partiet vill inom ramen för EU riva upp 

utstationeringsdirektivet, avskaffa bestämmelserna kring arbetskraftsinvandringen och se att 

denna bygger på behov och specialkompetens. Vidare vill partiet minska 

anhörighetsinvandringen vilket partiet argumenterar är alldeles för kostsam. Till sist vill de 

sänka vistelsetiden utan tillstånd från tre till en månad samt införa visumtvång mot länder 

som anses missbruka den fria rörligheten. EU:s utstationeringsdirektiv, vilket behandlar 

företags möjlighet och rätt att stationera personal i andra europeiska medlemsländer, vill 

partiet riva upp. De argumenterar för att detta direktiv undantränger inhemsk arbetskraft 

eftersom den utstationerade personalen inte betalar skatt i landet de arbetar. Partiet vill då 

istället se att arbetarna lever upp till inhemska avtal samt betalar skatt i landet de befinner sig 

och arbetar i. Vidare argumenterar Sverigedemokraterna för att reglera anhöriginvandringen, 

                                                
32 Ibid, 7–8. 
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som de menar belastar de europeiska välfärdssamhällena. Familjeåterföreningsdirektivet 

menar de bör tillämpas i en mycket restriktivare tolkning. Vistelsetiden bör enligt partiet 

sänkas och EU-medborgare som önskar stanna längre än en månad bör uppfylla vissa villkor, 

exempelvis delta i en utbildning eller bedriva verksamhet som anställd eller som företagare.33 

Sverigedemokraterna argumenterar kring ekonomiska frågor för att avveckla EU:s 

bankunion, avveckla jordbruksstödet, skära ned kraftigt i EU:s budget samt motsätta sig 

europeisk skatterätt. De ställer sig kritiska till att stora delar av finansiella frågor hamnat 

inom EU:s beslutskompetens. De menar att ett ”genuint” frihandelsområde inte kräver 

överstatliga mekanismer för att verka. Argumentationen underbyggs med Norge, Island och 

Schweiz som exempel på länder som bedriver handel med EU utan att ingå i själva unionen. 

Sverigedemokraterna motsätter sig principen om jordbruksstödet som de menar utgör en 

transferering från de svenska skattebetalarna till jordbrukare i andra länder. Med en 

avveckling av jordbruksstödet, som utgör en tredjedel av EU:s budget, argumenterar partiet 

att medlemsavgiften bör sjunka i paritet. För att ytterligare reducera EU:s budget vill partiet 

avveckla sammanhållningsfonden och strukturfonderna. De argumenterar att detta skulle 

innebära stora bruttobesparingar i den svenska statens utgifter.34  

Sverigedemokraternas förslag till klimatåtgärder inom ramen för EU bleknar i jämförelse 

med de andra politikområdena. Partiet argumenterar för emellertid att fokus kring 

klimatfrågor bör ligga på de länder som står för de största utsläppen. Argumentationen 

underbyggs av att partiet anser EU och Sverige redan idag vara klimateffektiva ekonomier 

sett till BNP per utsläpp. Därför menar partiet att åtaganden om utsläppsminskningar inte är 

nödvändiga inom ramen för EU och att störst klimatnytta sett till per investerad krona kan 

uppnås genom klimatåtgärder i utvecklingsländer.35 

 

4.4.2 Vänsterpartiets valplattform 

Vänsterpartiet, till skillnad från Sverigedemokraterna, publicerade inför 

Europaparlamentsvalet 2014 endast ett uttalande och ingen formell valplattform som antogs 

av Partistyrelsen i februari samma år.36 Den enda rubrik i dokumentet lyder; Skicka inte fler 

ja-sägare till Bryssel, vilket även kan tolkas som den centrala tesen i budskapet. Med ja-

                                                
33 Sverigedemokraterna. Valplattform Europaparlamentsvalet 2014, 10–12. (Hämtad 2019-05-18) 
34 Ibid, 13–15. 
35 Sverigedemokraterna. Valplattform Europaparlamentsvalet, 19. (Hämtad 2019-05-18) 
36 Vänsterpartiet. Kongressuttalande inför Europaparlamentsvalet 2014. (Hämtad 2019-05-20) 
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sägare syftar partiet gissningsvis på politiska aktörer som verkar för att pådriva och utvidga 

det europeiska integrationsprojektet. I dokumentet sammanfattas Vänsterpartiets vision inför 

kommande mandatperiod i Europaparlamentet. Vänsterpartiet klargör i deras valplattform att 

de är ett EU-kritiskt parti. Vid folkomröstningen 1994 motsatte de sig ett svenskt 

medlemskap. De ställde sig inför valet fortsatt kritiska och argumenterar för att EU har stora 

demokratiska brister. Vänsterpartiet vill begränsa EU:s beslutskompetens, demokratisera 

unionen och öka medlemsländernas inflytande. De motsätter sig en federalisering av EU med 

en gemensam valuta, militär och president. Vidare vill Vänsterpartiet omförhandla villkoren 

för det svenska EU-medlemskapet. De vill även undantas EU:s jordbrukspolitik samt ha en 

lägre medlemsavgift. Vänsterpartiets långsiktiga mål inför valet 2014 var att Sverige skulle 

lämna EU. 

 

Partiet argumenterar för att EU pressar länder att skära ned i skolan, vården och omsorgen 

samt att urholka arbetsrätten. De menar att girighet råder inom ramen för EU och 

Vänsterpartiet vill framstå som ett alternativ som kan utmana detta. Vänsterpartiet 

argumenterar således att EU är i kris. De menar att EU:s politik givit upphov till en djup 

ekonomisk kris, arbetslöshet och fattigdom. Vidare har avregleringar av finanssektorn 

bidragit till en omfattande finansiell spekulation. Krisländerna, menar partiet, tvingas skära 

ned i välfärden och arbetsrätten på grund av EU:s politik. Denna kris argumenteras ge 

upphov till högerextrema krafter med negativa konsekvenser för invandrare och hbtq-

personer. Partiet skriver att lösningen för denna kris inte är att ge EU mer makt. De vill 

istället att medlemsländerna ska ha möjlighet att träda ut ur valutaunionen samt att Sveriges 

politik inte ska styras på europeisk nivå. Banker och finansspekulanter ska följaktligen betala 

för sina egna misstag. Vänsterpartiet argumenterar vidare för en generös och rättssäker 

asylpolitik. Partiet argumenterar för att arbetskraft betraktas som varor som kan flyttas över 

gränserna och att detta i sin tur urholkar löntagarnas rättigheter. De menar således att 

arbetskraft från de andra medlemsländerna bör omfattas av svenska kollektivavtal. Partiet vill 

även införa ett socialt protokoll som ska verka till att arbetstagare från de andra 

medlemsländerna inte behandlas sämre än andra i det land de arbetar. Vänsterpartiets 

valplattform består av en hel del av argument med avstamp i partiets värdegrund och 

ideologiska utgångspunkter. De menar att Europaparlamentsvalet 2014 är en kraftmätning 

mellan vänster och höger, i EU och i Sverige. EU beskrivs påtvinga medlemsländerna 
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omfattande privatiseringar som riskerar försämra välfärden och skolan. Vänsterpartiet menar 

att deras politik på den europeiska nivån står upp för löntagarnas rättigheter och står emot 

privata vinster i välfärden. De ställer sig för kvinnors ekonomiska oberoende och rätten till 

sin kropp samt för jämlikhet och jämställdhet. Slutligen berör texten miljöfrågor, där partiet 

argumenterar för klimatsatsningar dels för nya jobb. 

 

4.4.3 Analys och jämförelse 

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är till synes motparter i de flesta aspekter vad gäller 

deras ideologiska utgångspunkter och politik. Vid närmare analys av partiernas respektive 

valplattform inför Europaparlamentsvalet 2014 kan emellertid en del likheter vad gäller 

inställningen till EU finnas. Båda partierna argumenterar för att minska EU:s makt och 

begränsa dess beslutskompetens. Sverigedemokraternas argument bygger på ett värnande av 

suveränitetsprincipen vilket kan härledas till partiets nationalistiska grundsyn. I 

Vänsterpartiets fall handlar det om EU:s förda politik, som de menar urholkar skolan, 

välfärden och ekonomin i sin helhet. Det finns således en tydlig skiljelinje vad gäller 

partiernas euroskepticism. Sverigedemokraterna motsätter sig EU på grund av till synes 

nationalistiska skäl där de anser överstatlighet vara ett bekymmer för suveräna stater. 

Vänsterpartiet motsätter sig främst EU av ekonomiska skäl. Båda partierna vill emellertid 

omförhandla det svenska medborgarskapet och Vänsterpartiets långsiktiga mål var vid denna 

tid att gå ur Unionen. De båda vill även avveckla det europeiska jordbruksstödet dels för att 

skydda det svenska jordbruket, dels för att minska EU:s budget. Partierna är även överens om 

att arbetskraft bör leva upp till de inhemska avtalen som finns på plats. Med hjälp av Taggart 

& Szczerbiaks teoribildning kring mjuk och hård euroskepticism kan partiernas utgångspunkt 

inför Europaparlamentvalet 2014 analyseras vidare. Denna teori erbjuder kännetecken och 

karaktäristik för att kunna ordna partierna i den mjuka respektive hårda kategorin. 

 

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn. Partiets 

valplattform inför valet speglar till stor del denna grundsyn. I enlighet med den mjuka 

euroskepticismen, anses flera policyområden under EU:s beslutskompetens krocka med 

nationella intressen. Vidare argumenterar Sverigedemokraterna emot idéen om en 

federalisering av Europa med en övervägande överstatlig karaktär. För partiet är värnandet av 

Sveriges suveränitet en viktig ståndpunkt. Sverigedemokraterna skriver inte uttryckligen om 
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ett utträde ur Unionen. De vill emellertid omförhandla medlemskapet samt skriva ut EU ur 

grundlagen följt av en folkomröstning. Således verkade ett utträde vara ett önskvärt scenario 

ur deras perspektiv. Sverigedemokraterna uppvisar i valplattformen ett missnöje med diverse 

politikområden under EU:s beslutsfattarkompetens. De anser även att dessa tenderar att 

krocka med nationella intressen, vilket följaktligen gör dem till mjuka euroskeptiker. 

Motståndet till den europeiska integrationen kan emellertid betraktas som ett ideologiskt 

förankrat motstånd. Det verkar även som att partiet till viss del förespråkar utträde ur 

Unionen. Dessa är två kännetecken som vanligtvis karaktäriserar hårda euroskeptiker, vilket 

gör att partiet inte kan placeras in i någon kategori utan att det krockar med teorins 

grundantaganden. 

 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Partiets centrala 

tes i valplattformen, ”Skicka inte fler ja-sägare till Bryssel”, kan tolkas som att de vill ha fler 

som istället för att pådriva och utvidga det europeiska integrationsprojektet, verkar för att 

begränsa EU:s beslutskompetens och utmana ”girigheten” i Unionen. Som nämnt ovan har 

Vänsterpartiet en del förslag gemensamt med Sverigedemokraterna, men de grundar sig i 

andra utgångspunkter. När Sverigedemokraterna värnar om Sveriges rätt till 

självbestämmande, värnar Vänsterpartiet om den svenska ekonomin och kritiserar EU:s 

ekonomiska policys, som i sin tur påverkar skolan, vården och omsorgen. Sveriges ekonomi 

ska således inte beslutas om på europeisk nivå. Vänsterpartiet skriver uttryckligen hur partiets 

långsiktiga mål är ett utträde ur EU, men att de närmare i tid vill omförhandla det svenska 

medlemskapet. Att förespråka ett utträde kännetecknar vanligtvis hård euroskepticism, men 

likt Sverigedemokraterna kan Vänsterpartiet inte inför Europaparlamentsvalet 2014 placeras 

under endast en kategori. Exempelvis kan inte partiet betraktas som ett enfrågeparti. 

Missnöjet med det europeiska samarbetet härstammar främst från missnöje med EU:s 

ekonomiska politik. 

 

4.5 Europaparlamentsvalet 2019 

Söndagen den 25 maj gick den svenska befolkningen åter igen för att rösta i 

Europaparlamentsvalet. De svenska väljarnas viktigaste frågor inför valet var klimatet och 

migrationen. Valdeltagandet blev det högsta någonsin för Sverige med ca 53,3%. 

Sverigedemokraterna fick i valet 15,4% (9,67%) och blev det parti som ökade mest av de 
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svenska partierna. Vänsterpartiet erhöll 6,7% (6,3%) av rösterna vilket blev en marginell 

ökning jämfört med tidigare val.37 Nedan undersöker jag hur partierna argumenterar för deras 

förhållningssätt och vad som har förändrats vad gäller partiernas argument och 

euroskepticismen inför Europaparlamentsvalet 2019, fem år efter det förra valet. 

 

4.5.1 Sverigedemokraternas valplattform 

Sverigedemokraternas vision är ett Europa, bestående av självständiga nationer som handlar 

fritt och utbyter idéer med varandra. Partiet strävar efter ett starkt och sammanhållet Europa 

där de olika nationernas skillnader bejakas och respekteras. De vill, tillsammans med deras 

”konservativa vänner” runt om i Europa ta steg för att komma närmare deras vision.38 Detta 

argument påvisar en betydligt mildare ton i jämförelse med partiets valplattform inför 

Europaparlamentsvalet 2014. Sverigedemokraterna betonar emellertid nationen som central 

vilket kan knytas an till partiets nationalistiska grundsyn. Även i denna valplattform vill 

partiet verka för att stoppa fortsatt maktöverföring till Bryssel, samt motverka 

lagstiftningsinitiativ kring områden som de anser bättre kan regleras på nationell nivå. Nytt 

inför detta val är Sverigedemokraternas argumentation till att införa offentlighetsprincipen i 

EU. De motiverar detta med att EU granskas i långt mindre utsträckning än de nationella 

institutionerna och argumenterar för att detta är fel då EU påverkar det svenska samhället i 

minst lika stor omfattning som den nationella politiken. Partiet vill även begränsa 

byråkraternas makt, dvs. begränsa makten hos icke folkvalda institutioner så som EU-

kommissionen. De vill även se att EU antar ett nytt fördrag som ska verka till att begränsa 

EU:s makt samt öka insynen i Unionens institutioner. Sverigedemokraterna önskar även 

lägga veto mot Kommissionens förslag att öka Sveriges medlemsavgift i samband med 

Storbritanniens utträde. De vill snarare se att avgiften följaktligen minskar efter detta. Partiets 

ståndpunkt kring avveckling av jordbruksstödet har inte förändrats något sedan förra 

Europaparlamentsvalet. Vad gäller klimatet, argumenterar Sverigedemokraterna bland annat 

för att globalisera EU:s utsläppshandelsystem samt motverka en europeisk koldioxidskatt. 

Slutligen vad gäller partiets kärnfråga, migrationen, argumenterar de för att stärka de yttre 

                                                
37 Samtlig statistik för Europaparlamentsvalet 2019 är preliminär och utgick ifrån siffror tillgängliga vid 
skrivande stund. 
38 Sverigedemokraterna. Valplattform Europaparlamentsvalet 2019. (Hämtad 2019-05-21) 
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gränskontrollerna, öka möjligheten till inre gränskontroller samt ges möjligheten att avstå 

tvång till omfördelning av migranter.39 

 

4.5.2 Vänsterpartiets valplattform 

Till skillnad från Europaparlamentsvalet 2014 publicerade Vänsterpartiet inför detta val en 

fullständig valplattform.40 ”Ett Europa för alla, inte bara för de rika” lyder den centrala tesen i 

budskapet. Det huvudsakliga budskapet har således skiftat från att begränsa EU:s 

beslutskompetens, till ekonomisk jämlikhet. Vänsterpartiet menar att Europa aldrig varit så 

rikt, men argumenterar för att det samtidigt aldrig varit så ojämlikt. De vill tillsammans med 

andra europeiska vänsterpartier förändra EU i grunden. Vänsterpartiet betonar till stor del 

klimatet under denna plattform och argumenterar för att EU bör bryta fossilindustrin och dess 

lobbyisters makt. Vidare vad gäller klimatfrågor på europeisk nivå, argumenterar partiet 

bland annat för att omvandla den europeiska investeringsbanken till en 

klimatinvesteringsbank. Vänsterpartiet vill se att EU:s system för handel med utsläppsrätter 

reformeras så att priset på att släppa ut ökar. De argumenterar även för att införa en 

miniminivå för progressiv flygskatt i alla EU-länder. Detta skulle emellertid ge EU 

beskattningsrätt och på så vis öka dess beslutskompetens, vilket möjligen motstrider ett 

euroskeptiskt parti. Vad gäller migrationsfrågor, argumenterar Vänsterpartiet för att skapa 

lagliga och säkra vägar för flyktingar och migranter. Detta förslag kan vävas in i en större 

argumentation om ett öppet Europa, som bygger på respekten för mänskliga rättigheter. I det 

sista kapitlet av valplattformen 2019, skriver Vänsterpartiet om demokrati sammankopplat till 

EU. De argumenterar för att makt under en längre tid har förskjutits till opåverkbara 

institutioner inom EU. De vill därför begränsa ”lobbyisternas” närvaro i EU samt verka för en 

ökad transparens i de europeiska institutionerna. De argumenterar, likt den tidigare 

plattformen, för att motverka en riktning mot en federal eller överstatlig karaktär. Det bör 

även, menar partiet, bli enklare att lämna EU och EMU om ett medlemsland så önskar. 

Slutligen önskar de motsätta sig en kommande ökning av EU:s budget och istället minska 

den. 

 

 

                                                
39 Sverigedemokraterna. Valplattform Europaparlamentsvalet 2019. (Hämtad 2019-05-21) 
40 Vänsterpartiet. Valplattform Europaparlamentsvalet 2019. (Hämtad 2019-05-22) 
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4.5.3 Analys och jämförelse 

Det finns inför Europaparlamentsvalet 2019 en del likheter men samtidigt större skiljelinjer 

mellan Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Sverigedemokraterna föreslår att införa 

offentlighetsprincipen i EU för att höja transparensen och minska korruption. Vänsterpartiet 

föreslår inte uttryckligen att införa offentlighetsprincipen, men föreslår likt 

Sverigedemokraterna en ökad insyn i EU:s beslutsfattande institutioner. Bägge partier 

motsätter sig en eventuell ökning av EU:s budget efter Storbritanniens utträde. De 

argumenterar snarare för att minska budgeten dels med avvecklandet av jordbruksstödet. 

Båda partierna motsätter sig även idéen om ett federalt och ytterligare överstatligt EU. Jag 

kan därmed konstatera stora likheter vad gäller kritiken mot Unionen. Det finns emellertid 

stora ideologiska och värdegrundsmässiga skiljelinjer i partiernas texter. När 

Sverigedemokraterna argumenterar för att stärka både de yttre och inre gränskontrollerna, vill 

Vänsterpartiet säkerställa lagliga och säkra vägar för flyktingar och migranter att ta sig in i 

Europa. Båda vill reformera EU:s system för handel med utsläppsrätter, Vänsterpartiet vill 

göra det dyrare att släppa ut medan Sverigedemokraterna vill se att systemet globaliseras. De 

stora skiljelinjerna finns således främst kring miljöpolitiken och migrationspolitiken, men 

även den kring den ekonomiska politiken. 

 

Jag har tidigare konstaterat att varken Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet inför valet 

2014 kunde kategoriseras under endast mjuk eller hård euroskepticism. Även inför 

Europaparlamentsvalet 2019 visar sig detta problematiskt. Sverigedemokraternas 

nationalistiska grundsyn vidhålls sedan förra valet och partiet vill fortfarande motverka 

ytterligare maktöverföring till Bryssel. Diskursen kring EU har emellertid mildrats sedan 

förra valet. De skriver nu om att ”sträva efter ett starkt och sammanhållet Europa där 

nationernas skillnader bejakas och respekteras”. På så vis framställer sig partiet mer positivt 

inställda till EU, samtidigt som de värnar nationernas rätt till självbestämmande och sin 

nationalistiska utgångspunkt. Stort fokus för Sverigedemokraterna vad gäller demokrati 

kopplat till EU handlar om att öka transparensen. Här föreslår de att införa 

offentlighetsprincipen för att åstadkomma detta. Även Vänsterpartiet föreslår liknande 

åtgärder. Sverigedemokraterna förhåller sig således till stor del som mjuka euroskeptiker 

inför detta val. Det ideologiska motståndet, nationalism, tillfaller emellertid hårda 

euroskeptiker. Sverigedemokraterna har därmed rört sig mot en mildare inställning till EU, 
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samtidigt som de förhåller sig tydligt euroskeptisk. Jag menar även att Sverigedemokraternas 

euroskepticism blivit mer reformistisk och därför sammanhängande med tiden. I 

Vänsterpartiets fall har heller inte mycket förändrats sedan förra Europaparlamentsvalet. Likt 

inför det förra valet grundar sig missnöjet till stor del på EU:s ekonomiska politik, vilket 

kännetecknar mjuk euroskepticism. De vill emellertid underlätta för medlemsländer att lämna 

EU och EMU vilket kan tolkas som att Vänsterpartiet förespråkar utträde. Detta kännetecknar 

vanligtvis hård euroskepticism. Partiet skriver inte uttryckligen deras vilja att lämna 

Unionen, vilket kan tolkas som en förmildring av retoriken sedan förra valet. Vad som har 

förändrats kring Vänsterpartiets förhållningssätt är bland annat deras förslag till en 

miniminivå för progressiv flygskatt. Partiet argumenterar starkt emot EU:s ekonomiska 

politik och dess beslutskompetens, men har nu till viss del ändrat sig och vill ge EU 

beskattningsrätt.  

 

5. Avslutande diskussion 

Denna uppsats har ämnat förklara och jämföra utvecklingen av euroskepticism hos 

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet inför Europaparlamentsvalen 2014 och 2019. Under 

förra delen analyserades partiernas respektive valplattformar med hjälp av en beskrivande 

argumentationsanalys. Olyckligtvis hade inte Vänsterpartiet publicerat en lika omfattande 

valplattform inför EU-valet 2014 som de gjorde inför valet 2019. Detta gjorde att de 

respektive dokumenten analyserades olika. Jag försökte emellertid utgå efter specifika 

politikområden för att på så vis kunna jämföra dem någorlunda korrekt. Vid analys av dessa 

till storleken omfattande dokument uppstår en problematik i urvalet av information. 

Vanligtvis beskriver partierna någorlunda utförligt deras policyförslag, utgångspunkt och 

vision i dessa dokument. Att bedöma vad som är relevant information i dessa visade sig vara 

det mest utmanande i analysprocessen. Vidare riskerar analys av endast valplattformar 

utelämna mycket relevant information om hur partierna förhåller sig till EU. 

Valplattformarna är trots allt fasta dokument inför ett specifikt val med endast en begränsad 

mängd information. Nyhetsartiklar, debatter och intervjuer kan innehålla relevant information 

som man i analysen av endast valplattformar riskerar missa. Motiveringen till att 

valplattformarna trots allt blev fokus för analys, är på grund av att dessa innehåller mest 

konkret information och är ett officiellt dokument från partiet.  
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Hur långt har svensk euroskepticism hunnit utvecklas sedan Europaparlamentsvalet 2014? I 

analysen av Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas euroskepticism visade uppsatsen på 

att den hårda euroskepticismen snarare har mildrats av sedan Europaparlamentsvalet 2014. 

Analysen visade hur dessa partier inför valet 2019 uttryckte sig något mildare vad gäller 

motståndet mot EU. De uttryckte sig mildare, men, förhåller sig fortsatt skeptiskt till flera 

aspekter av Unionen. Vänsterpartiet nämner exempelvis inte deras vilja till utträde som de 

gjorde 2014. De vill emellertid göra det enklare att lämna EU och EMU, vilket försvårar 

tolkningen av huruvida partiet önskar ett utträde. I en svensk kontext menar jag att den mjuka 

euroskepticismen således är högst aktuell. Trots att det finns kännetecken av hård 

euroskepticism hos dessa partier, exempelvis ideologiskt motstånd samt en vilja att 

omförhandla medlemskapet, verkar partierna medvetna om att den svenska opinionen i 

nuläget är starkt för det svenska medlemskapet. Kan det möjligen vara så att dessa partier 

således anpassat sig till opinionen för att röstmaximera och nå flera väljargrupper? Värt att 

lyfta fram är hur Kristdemokraterna och till viss del även Moderaterna inför 

Europaparlamentsvalet 2019 kan betraktas som euroskeptiska. Kristdemokraternas 

huvudsakliga budskap inför valet löd ”Make EU Lagom Again”. Partiet skriver hur de vill 

värna om EU:s grundläggande syfte: fred genom ekonomiskt samarbete. De vill således se att 

medlemsländerna samarbetar i ekonomiska frågor, frågor om mänskliga rättigheter samt 

miljöfrågor. De vill emellertid motverka ytterligare maktöverföring till Bryssel och 

exempelvis motverka beskattningsrätt på europeisk nivå.41 Moderaterna, likt 

Kristdemokraterna, kan betraktas som mjuka euroskeptiker. Moderaterna ser det svenska 

medlemskapet i EU som en självklarhet, men betonar i deras valmanifest hur politiska beslut 

bör fattas så nära de människor som berörs som möjligt. De vill således främst lösa 

gemensamma angelägenheter inom ramen för det europeiska samarbetet.42 

 

Euroskepticism operationaliserades i denna studie med hjälp av analysmodellen om mjuk och 

hård euroskepticism. Modellen erbjuder enklare kategoriseringar av euroskepticism i 

partisystemen. Det finns emellertid problematiska aspekter med denna analysmodell. Ekman 

frågar sig exempelvis huruvida dessa två kategorier av euroskepticism är ömsesidigt 

                                                
41 Kristdemokraterna. Valmanifest Europaparlamentsvalet 2019. (Hämtad 2019-05-27) 
42 Moderaterna. Valmanifest Europaparlamentsvalet 2019. (Hämtad 2019-05-27) 
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uteslutande eller inte, finns det någon gräns emellan dem.43 Neumayer menar även att dessa 

analytiska kategorier kan vara problematiska att operationalisera eftersom det tenderar att bli 

en gissningslek gällande partiets position.44 Jag medhåller dessa kritiker och i synnerhet den 

kritiken framförd av Neumayer. Det blev, med endast partiernas valplattformar som 

analysmaterial, problematiskt att empiriskt fastställa partiernas euroskepticism. Framtida 

forskning kring analysmodellen bör förslagsvis fokusera på att förtydliga grundantagandena. 

Är kategorierna ömsesidigt uteslutande eller inte? Går det verkligen att empiriskt belägga 

huruvida partier är mjuka eller hårda euroskeptiker? Finns det möjligen andra analysmodeller 

i kombination med annat material som bättre ger en förklaring till fenomenet på partinivå?  

 

(Europaparlamentsvalet 2019 resulterade i en framgång för högernationalistiska och 

konservativa partier, varav flera av dem med ett euroskeptiskt förhållningssätt. I kontrast 

ökade emellertid gröna partier samt liberala partier runt om i Europa. Framgången för 

euroskeptiska partier kan tyckas mindre än vad som förväntades.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
43 Ekman (2009), 142. 
44 Neumayer (2007), 5-7. 
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