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Sammanfattning  

Denna kvalitativa idéanalytiska studie undersöker hur de svenska riksdagspartierna debatterade 

den ekonomiska krisen i Grekland under år 2011. Centralt för denna studie är om denna debatt 

förs kring den klassiska höger-vänster politiska skalan eller om partiernas argument snarare kan 

härledas till en positiv eller negativ syn på en ökad EU-integrering.  

Till grund för studien ligger ett teoretiskt ramverk från ett flertal forskare med specialisering på 

EU och nationella politiska partier. Det teoretiska ramverket användes för att skapa 

analysdimensioner, vilka har legat till grund för hur den här studiens empiriska material har 

analyserats. Materialet som har använts är de stenografiska uppteckningarna från Riksdagens 

EU-nämnd. Resultatet visar på att partierna i stor utsträckning för sina diskussioner med 

hänvisning till en positiv eller negativ syn på EU.  

Nyckelord: EU, EMU, Greklandskrisen, partier, idéanalys  
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Problemformulering 

Det har nu gått över 20 år sedan Sverige blev medlem i den Europeiska unionen, EU. Tiden 

innan inträdet i januari 1995 kantades av häftiga debatter och en stor portion skepsis mot EU 

från flertalet partier. Tidigare svenska regeringar hade motsatt sig ett medlemskap, detta på 

grund utav en oro för de negativa konsekvenser som de befarade skulle drabba den svenska 

handlingsfriheten inom välfärds- och säkerhetsfrågor.1  

EU och euron har med andra ord varit heta debattämnen i svensk politik och svensk media 

sedan lång tid tillbaka. Flertalet av etablerade svenska riksdagspartier har varit öppna med sin 

negativa inställning, till både EU och euron.2 Mycket av den kritik som har framförts har 

grundat sig i en motvilja av ett maktförflyttande till överstatliga organ som EU och EMU.3 På 

senare tid har diskussionen dock förändrats i media, det är nu 12 år sedan folkomröstningen om 

EMU:n ägde rum och frågan är inte dagsaktuell för Sveriges del längre. Den diskussion som i 

allra högsta grad är aktuell idag och som debatteras flitigt, är diskussionen om den ekonomiska 

krisen i Grekland. Sverige är inte medlem i eurozonen och har därmed inte haft någon 

omedelbar koppling till euron och eurozonen, men det går på intet sätt att säga att Sverige har 

varit opåverkade av Greklandskrisen. Största delen av Sveriges handel sker med EU-länder och 

sker det en negativ tillväxt i Europa påverkas Sveriges export negativt.4  

Grekland blev den första januari 2001 eurozonens tolfte medlem. Bakom eurosamarbetet fanns 

både ekonomiska och politiska motiv och inte minst betraktades euron som ett verktyg för att 

förbättra och fördjupa integrationen i Europa, vilket var en utveckling som Grekland ogärna 

ville stå utanför.5 Greklands ekonomi levde dock inte upp till de konvergenskriterier som finns 

uppsatta i Maastrichtfördraget och i EU:s Stabilitets- och tillväxtpakt. Grekland tilläts trots sin 

status som ett osäkert kort att bli medlem i eurozonen.6 Under 2004-2005 framkom det att 

Grekland under flera års tid hade mörkat och dolt sina allvarliga ekonomiska problem, siffrorna 

var manipulerade och det stod snart klart att läget för Greklands ekonomi var långt värre än vad 

någon tidigare hade kunnat tro.7  

                                                             
1 Tallberg, Jonas. Europeiseringen av Sverige.(2010). Stockholm: SNS förlag s.9 
2 Edelberg, Henrik. En studie om de svenska riksdagspartiernas ställningstagande i EMU-frågan inför 

folkomröstningen år 2003.. Magisteruppsats. Linköpings universitet. (2005). s.1  
3 Ibid. s. 39-40 
4Svenska Enskilda Banken. Avgörandets tid: 28 frågor och svar om Grekland. 2015-06-22. 

http://sebgroup.com/sv/press/nyheter/avgorandets-tid-28-fragor-och-svar-om-grekland (hämtad 2015-11-03) 
5 Hatzigeorgiou, Andreas. Greklandskrisen- En föjd av euron? Ekonomisk debatt. 7 no. 41.(2013) 

http://nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/41-7-ah.pdf (hämtad 2015-11-03) 
6 Ibid. s. 30 
7 Ibid. s. 33 

http://sebgroup.com/sv/press/nyheter/avgorandets-tid-28-fragor-och-svar-om-grekland
http://nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/41-7-ah.pdf
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Diskussionerna och debatterna i Sverige har varit heta och det har höjts olika röster om vems 

fel det är, vad som ska göras och hur det ska göras. Synen på EU och euron varierar mellan 

partierna och därmed varierar även deras syn på hur Greklandskrisen bör hanteras av EU. Det 

intressanta ligger i vart partierna finner bevekelsegrunden till deras argument om hur 

Greklandskrisen hantering bör skötas. Går denna bevekelsegrund att finna den längsmed en 

traditionell höger-vänsterskala eller förklaras debatten bättre av hur partierna ser på EU som 

system. Med detta i åtanke väcks intresset av att undersöka hur de svenska riksdagspartierna 

idag ser på och diskuterar EU och eurorelaterade problem med fokus på den ekonomiska krisen 

i Grekland. 

 

Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur de svenska riksdagspartierna förhåller sig till EU, 

detta genom att analysera debatten kring den ekonomiska krisen i Grekland.  

 

Frågeställningar 

- Hur ser de svenska riksdagspartiernas ställningstagande till EU:s hantering av 

Greklandskrisen ut?  

- Hur, om någon, har kritiken mot EMU som system framförts? 

- Vart finner partierna bevekelsegrunden till deras ställningstagande?  

 

Disposition 

Studiens disposition är uppbyggd på ett klassiskt vis med en inledande problemformulering 

med tillhörande syfte och frågeställningar. Därefter följer ett kortare avsnitt med 

begreppsdefinitioner och studiens avgränsningar, efter det följer det teoretiska ramverket. 

Sedan följer det ett avsnitt där metodologiska val presenteras och motiveras samt redovisas 

vilket verktyg som används för att analysera det empiriska materialet. Sedan följer ett avsnitt 

där reflektion förs kring val av fall, empiriskt material och studiens validitet och reliabilitet. En 

kortare bakgrund ger därefter en ingång till det empiriska materialet. Efter det följer själva 

studien där EU-nämndens stenografiska uppteckningar analyseras utifrån de analysdimensioner 

som presenterats. Utifrån dessa resultat förs senare en reflekterande diskussion för att 

genomföra studiens syfte och besvara de inledande frågeställningarna. 
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Avgränsningar 

Ett antal avgränsningar har gjorts i samband med arbetet med denna studie. Av 

utrymmesmässiga skäl har en avgränsning gjorts till att enbart studera fyra utav de åtta 

riksdagspartierna. Vid en större studie hade det naturligtvis varit intressant att inkludera alla 

riksdagspartier. 

En tidsmässig avgränsning har gjorts till att enbart studera år 2011. Det skulle naturligtvis ha 

varit intressant att studera tidsperioden från krisens början tills idag, men även detta blev 

omöjligt på grund av utrymmesskäl. Motiveringen till att välja ut år 2011 är för att det är under 

detta år som frågan diskuteras som flitigast, både i Riksdagen och i media. 

Begreppsdefinitioner 

EMU- Ekonomisk och Monetär Union, den har till uppgift att tillgodose medlemmarna i EU 

med en synkroniserad och samordnad ekonomisk politik. Alla länder inom EU deltar i EMU-

samarbetet, men i olika grad. Cirka två tredjedelar deltar fullt ut i samarbetet och därmed har 

de euron som valuta, penning- och valutapolitiken är då gemensam för dessa länder. Sverige 

deltar inte i det tredje steget i EMU:n och har därmed inte euron som valuta.8 

EU-nämnden- Ett särskilt organ inom Sveriges Riksdag och nämnden fungerar inte på samma 

sätt som ett vanligt utskott. När regeringen ska ta ställning till beslut inom EU:s ministerråd 

krävs det att den har förankrat ståndpunkten EU-nämnden, men det krävs inte att regeringen 

följer nämndens uppfattning. Därför träffar och samråder regeringen med EU-nämnden inför 

varje möte i ministerrådet. Samrådsmöten sker även inför möten i Europeiska rådet.9 

Tidigare forskning 

Historiskt sett har det varit ett svagt intresse för EU:s påverkan på nationella politiska partier 

och fokus har oftast legat på andra aktörer såsom exempelvis partier på europeisk nivå eller 

EU:s institutioner. Under 1990-talet ökade dock intresset för den europeiska integreringens 

påverkan på medlemsstaterna och deras politiska partier ökat, detta genom en rad olika 

forskningsprojekt och akademisk litteratur som kopplats till europeisering av nationella 

politiska partier.10   

                                                             
8 EU-upplysningen. EMU. 2015-07-07.http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/EMU/  (hämtad 

2015-11-11)  
9 Sveriges Riksdag. Så arbetar EU-nämnden. 2014-10-07. http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Sa-

arbetar-EU-namnden/ (hämtad 2015-11-11) 
10 Ladrech, Robert. EUROPEANIZATION AND POLITICAL PARTIES- TOWARDS A FRAMEWORK FOR 

ANALYSIS. Party Politics.Vol.8. Nr.4. (2002). 389-403. DOI: 10.1177/1354068802008004002.  s. 389-390 

http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/EMU/
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Sa-arbetar-EU-namnden/
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Sa-arbetar-EU-namnden/
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Den mer djupgående akademiska litteraturen om europeisering och europeisk integration av 

politiska partier redogörs inte i detta avsnitt utan lämnas till att förklaras i den här studiens 

teoretiska avsnitt.  

Teoretiskt ramverk  

I följande avsnitt diskuteras de teoretiska ansatserna genom vilka studiens syfte och 

frågeställningar kommer att analyseras och besvaras. Detta görs med hjälp utav en rad teoretiker 

som diskuterar frågor som rör europeiseringens påverkan på nationella partier, dessa forskare 

är, bland andra, Robert Ladrech, Peter Mair och Simon Hix.  

Enligt Robert Ladrech har EU ingen direkt påverkan på nationella politiska partier, detta 

eftersom det inte finns någon kanal som ger EU makt över exempelvis partiorganisationen.11 

Det finns dock en indirekt påverkan ifrån EU nivån, vilket bygger på ett antagande om att 

partiledningen indirekt påverkas av vad som ses som möjligheter och begränsningar ifrån EU:s 

sida och som påverkar hur partiet ska uppfylla sina mål.12   

Europeiseringens påverkan på nationella partier kan enligt Peter Mair beskrivas från två olika 

håll. I motsatts till vad Ladrech har sagt om att europeiseringens påverkan på nationella partier 

inte har någon direkt effekt hävdar Peter Mair att det faktiskt finns en direkt effekt som påverkar 

de nationella partierna. Det kan exemplifieras på så sätt att beslut tagna i Europaparlamentet 

har lett till en direkt påverkan i form av  skapandet av partiallianser och koalitioner på nationell 

nivå.13 Den indirekta effekten kan enligt Mair beskrivas som en process där genom exempelvis 

en förflyttning av policyområden från nationell- till EU-nivå leder till en indirekt, men viktig 

påverkan på hur de nationella partierna konkurrerar med varandra.14 Den indirekta effekten av 

europeiseringen kan också leda till en försvagning av partierna genom att europeiseringen 

uppmuntrar till alternativa former av deltagande, som inte har någon anknytning till ett specifikt 

parti.15  

                                                             
11 Ladrech, Robert. Causality and Mechanisms of Change in Party Europeanization Research. Keele European 

Parties Research Unit. Working paper 36. (2012). 

https://www.keele.ac.uk/media/keeleuniversity/group/kepru/KEPRU%20working%20paper%2036_Ladrech.pdf 

(Hämtad 2015-11-26)  
12 Ladrech, Robert. (2012). 
13 Mair, Peter. (2007) “Political Parties and Party Systems” (red.) “Europeanization: New Research Agendas”. 

Graziano, Paolo & Vink, P. Maarten. Houndmills, Basingstoke, Hampshire. Palgrave Macmillan.  s.156  

14 Ibid. s.157 
15 Ibid. s.157 

https://www.keele.ac.uk/media/keeleuniversity/group/kepru/KEPRU%20working%20paper%2036_Ladrech.pdf
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Simon Hix har även han förklaringar till europeiseringens påverkan på nationella partier. Han 

förklarar detta som två fenomen. Delegering av den politiska kompetensen till den europeiska 

nivån kan resultera i en åtstramning och begränsning i vissa inhemska frågor, förstärka policy- 

och institutionella förändringar och vara en katalysator i andra. Skapandet av en styrning på en 

överstatlig nivå bidrar med nya möjligheter att frångå inhemska begränsningar, antingen genom 

att främja vissa policyområden eller genom att lägga ett veto mot andra.16 

Ett fenomen som blir ett problem för nationella partier är att det blir allt svårare att göra en 

distinkt skillnad mellan vad som kan sägas vara en EU-angelägenhet och vad som är en 

angelägenhet på nationell nivå. Institutionerna på de olika nivåerna är uppenbart skilda på det 

sätt att de är separata och omisskännliga, men det är aktörerna som jobbar inom institutionerna 

som utgör överlappningen och därmed bidrar till att de överstatliga och nationella 

institutionerna kommer allt närmare och ibland överlappar varandra. Det kan beskrivas som att 

Europa kommer in i hemmet och hemmet kommer in i Europa. 17  

EU kan med andra ord sägas vara orsaken till splittring och meningsskiljaktigheter inom 

mittenpartierna, responsen kring det gäller dock inte struktur- eller identitetsförändring utan 

gäller snarare en beteendemässig förändring. Denna förändring av partiledningens förändrade 

beteende ger upphov till att de tar bort och undviker kontroversiella EU-frågor på dagordningen 

för att undvika att det rubbar den interna jämvikten i partier och riskerar att påverka framtida 

valresultat. Detta förklarar varför det finns en avsaknad av EU-relaterad information i de flesta 

nationella partiers partiprogram och partiinformation. EU kan därmed beskrivas snarare som en 

belastning för vissa traditionella mittenpartier.18  

Hix lyfter upp ett fenomen där han påvisar hur aktörer som är aktiva på EU-nivå, exempelvis 

närvarande vid möten i Ministerrådet etc. får en fördel i den nationella politiken. Informationen 

som ges i EU blir en viktig resurs i de inhemska politiska debatterna. Aktörer med en ökad 

kunskap om vad som pågår i EU, eller som kan sägas ha ett övertag i kompetens inom ett visst 

område kan ofta ha en stor fördel i debatter på hemmaplan. Karaktären i EU:s system skapar 

därmed en slags informationsasymmetri i den nationella politiken och de som har möjlighet att 

                                                             
16 Hix, Simon & Goetz, Klaus H. INTRODUCTION: EUROPEAN INTEGRATION AND NATIONAL 

POLITICAL SYSTEMS. West European Politics. Vol. 23. Nr. 4. 1-26. (2000). DOI: 

10.1080/01402380008425398. s.10  
17 Mair, Peter. (2007). s. 164 
18 Ladrech, Robert. (2012). 



9 
 

delta i EU sammanhang tenderar att gynnas i den inhemska politiken jämfört med sina egna 

partikollegor och oppositionen.19  

Mittenpartier, de partier som ligger i mitten på en klassiska höger-vänsterpolitiska skalan brukar 

oftast ses som de mer EU-positiva partierna, vilket innebär att dessa partier generellt sett är 

positiva och stödjer EU:s integrationsprojekt.20 Även i fall när det gäller liberalisering av den 

offentliga sektorn har det inte funnits reaktioner från partier som har ifrågasatt EU:s legitimitet, 

inte ens ifrån mitten-vänster partier.21 En mer avsmalnad beskrivning kan säga att de gånger 

som konflikt och missnöje uppstår mot EU:s policyskapande är då det rör sig om ämnens som 

immigration och förändrad ekonomisk politik som partierna regerar och ibland skapar ett tryck 

mot EU.22 Dock är det få tillfällen då det kan anses vara lämpligt för nationella partier att lyfta 

upp kritik mot EU och deras policyskapande. Om partierna drar till sig uppmärksamhet som 

EU-kritiska ger det blandade signaler till väljarna och det leder allt som oftast inte till någon 

inhemsk vinst för partierna att framföra kritik mot EU. Det kan dessutom bli så att om kritiken 

lyfts upp på fel sätt kan partiet tappa kontroll över frågan, vilket leder till att partiernas 

standardläge är att i största möjliga mån att vara tysta i sin EU-kritik.23  

Det har historiskt sett funnits en stor variation mellan vilka problem och möjligheter som de 

svenska partierna har upplevt som en följd av den europeiska integrationen. Inom det vänstra 

blocket har partierna haft en stor variation i åsikter om EU.24 Värst har det varit för 

Socialdemokraterna, det största partiet i det vänstra blocket.25 De har haft stora interna 

oenigheter i EU-relaterade frågor. Socialdemokraterna har alltid haft en del inom partiet som 

har varit skeptiska till utvecklingen i världen och EU. Den variationen visade sig ofta i form av 

att partiets vänstra falang var mer euroskeptiska och partiets högra falang var den del som var 

mer positiva till EU. Det har även funnits ett visst förakt mot vad som upplevdes som en 

ekonomisk och social eftersläpning i de länder som grundade EU.26 Inför folkomröstningen 

1994  angående ett medlemskap i EU fick den socialdemokratiska regeringen genomföra en 

svår balansgång. Först beslutades det om att anordna en folkomröstning, detta för att undvika 

att partiet själva skulle behöva ta det avgörande beslutet. Partiets euroskeptiska del fick större 

                                                             
19 Hix, Simon & Goetz, Klaus H. (2000). s.13 
20 Ladrech, Robert. (2012). 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Aylott, Nicholas. Bergman, Torbjörn & Blomgren, Magnus. Political parties in multi-level polities: the Nordic 

countries compared. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2013. s.158 
25 Ibid. s.158 
26 Ibid. s.158-159 
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plats i partiets ledning och slutligen hölls folkomröstningen direkt efter ett riksdagsval och 

därmed hölls EU-frågan utanför valkampanjen. Denna strategi visade sig vara lyckosam, 

folkomröstningen medgav ett medlemskap i EU och partiets enighet bevarades.27 

Vänsterpartiet har, jämfört med Socialdemokraterna, inte haft några interna stridigheter i 

frågan. Under en lång tid efter dess grundande framstod de som ett av Västeuropas mer 

kommunistiska och pro-sovjetiska partier. Det var först som 1990 de tog bort ordet ’kommunist’ 

från partinamnet. De stod som starka nej sägare vid folkomröstningen 1994. Trots 

förflyttningen från sin kommunistiska bakgrund till en mer pragmatisk försvarare av offentlig 

sektor har det inte gjort partiet mindre euroskeptiska än tidigare. Den överhängande majoriteten 

inom partiet har fortsatt att se EU som en fiende och motståndare till den svenska välfärden, 

den svenska demokratin och neutraliteten.28 Partiet har i sitt partiprogram fortfarande kvar 

kravet på ett svenskt utträde ur EU, det är dock inte något som prioriteras i dagsläget.29 

Miljöpartiet har också haft en historia av ett stort motstånd mot EU och var, liksom 

Vänsterpartiet, på nej-sidan vid folkomröstningen 1994. Till en början grundade sig 

Miljöpartiets euroskepticism i en motvilja mot marknadsliberalisering och en association med 

NATO och detta vägde då tyngre än de fördelar de såg med att kunna diskutera klimatfrågan 

på en internationell arena.  De har dock på senare tid gradvis övergivit sin euroskepticism, detta 

till skillnad från Vänsterpartiet. Detta bland annat på grund utav deras vilja och öppenhet inför 

en eventuell koalition med Socialdemokraterna, och deras starka euroskepticism skulle försvåra 

detta. Miljöpartiet släppte slutligen år 2008 kravet på att Sverige skulle lämna EU.30  

I det högra blocket har EU varit ett mindre problematiskt ämne jämfört med det vänstra blocket. 

Moderaterna hade nästan ingen som var emot ett medlemskap i EU vid tiden för 

folkomröstningen. För partiets konservativa och nyliberala sida erbjöd EU en attraktiv motvikt 

mot den dominans som Socialdemokraterna hade på hemmaplan. De fåtal moderater som 

argumenterade mot ett medlemskap gjorde det med argument som rörde ekonomiska skäl.31 

 

 

                                                             
27 Aylott, Nicholas. et al. (2013) s. 159-160 
28 Ibid. s. 160 
29 Ibid. s. 160 
30 Ibid. s. 161 
31 Ibid. s. 161 
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Teorikritik 

Ett ramverk som ämnar förklara hur europeiseringen har påverkat nationella partier kan anses 

vara bristfällig på flertalet punkter, en av det mest uppenbara och kanske det mest förvånande 

är europeiseringens användbarhet. Europeisering används för att förklara en stor mängd 

fenomen och processer, vilket medför att europeisering är ett svårdefinierat och problematiskt 

begrepp. En annan problematisk del med europeisering på inhemsk policy och partier är att det 

är svårt att förutsäga EU påverkan på dessa områden.32 

Analysdimensioner  

För att kunna tillämpa detta teoretiska ramverk på mitt empiriska material och genom vald 

metod är två analysdimensioner skapade för att kunna genomföra den empiriska analysen. Med 

hjälp av två dimensioner klargörs mina frågeställningar och mitt syfte uppfylls. Dessa 

dimensioner är Höger-Vänster och syftar till partiets placering på den politiska skalan och Mer- 

Mindre makt till EU vilken syftar till synen på en ökad eller minskad makt till EU. Dessa 

dimensioner är valda på grund utav att de väl knyter an till mitt syfte och mina frågeställningar 

samt att de knyter väl an till det teoretiska avsnittet. Genom att välja dimensioner som kan 

kopplas till det valda materialet kan dimensioner som analysverktyg hjälpa till att sortera och 

analysera materialet.33   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 Radaelli, M. Claudio & Pasquier, Romain (2007) “Conceptual issues” (red.) “Europeanization: New Research 

Agendas”. Graziano, Paolo & Vink, P. Maarten. Houndmills, Basingstoke, Hampshire. Palgrave Macmillan. 

S.40 
33 Bergström, Göran & Boréus Kristina (red.) Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys. 3:e upplagan. Lund: Studentlitteratur. (2012). s. 158  
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Dessa dimensioner kan på ett tydligt sätt illustreras i nedanstående figur.  

Figur 1 Analysdimensioner  

34 

Figurkommentar: Denna figur inspirerad utifrån en figur som presenteras i Simon Hix bok The 

Political System of the European Union. Den horisontella linjen åsyftar dimensionen Höger-

Vänster och den vertikala linjen åsyftar dimensionen Mer-Mindre makt till EU. 

Operationalisering  

Med hjälp utav dessa dimensioner som analysverktyg, kommer studiens syfte att uppfyllas. 

Syftet vilket är att undersöka hur de svenska riksdagspartierna förhåller sig till EU, detta genom 

att analysera debatten kring den ekonomiska krisen i Grekland. För att kunna tillämpa 

dimensionerna på det valda empiriska materialet behöver vissa begrepp preciseras.35 Materialet 

ska därefter klassificeras, vilket innebär att respektive partis ställningstaganden tolkas och 

organiseras efter dimensionerna ovan, vilka är skapade utifrån det teoretiska ramverket.  Detta 

för att kunna utröna respektive partis ställningstagande i frågan om Greklandskrisens 

hantering.36 Den här studien behandlar empiriskt material från Riksdagens EU-nämnd, vilket 

gör att olika begrepp och termer kan ha olika innebörd beroende på vilket parti som står bakom 

uttalandet. Den här studien är inte utformad för att söka efter specifika ord eller uttryck, utan 

                                                             
34 Hix, Simon. The political system of the European Union. 2 uppl. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2013. 

s.184 
35 Beckman, Ludvig. Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer. Stockholm: 

Santérus. (2005). s.31-32 

36 Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena. (red.), Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad. Uppl. 4. Stockholm: Norstedts juridik. (2012). s.210-211 
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snarare eftersöks begrepps innebörd. Vilket leder till att det är viktigt att definiera begreppen.37 

Detta är gjort här nedan genom att definiera vad som i den här studien definieras som höger-

vänster respektive Mer/Mindre EU, dessa definitioner är kopplade till det valda empiriska 

materialet.  

 

Termen höger i den här studiens horisontella dimension definieras i den här studien som uttryck 

där partierna ställer sig positiva till marknadsfrämjande åtgärder och en minskning av 

reglerande strukturer. Ett exempel på detta är att Moderaterna under ett möte i EU-nämnden 

diskuterar det positiva i att minska de reglerande strukturerna på så sätt minska 

monopolliknande situationer.38 

Termen vänster i den här studien definieras här som ett uttryck där partierna ställer sig negativ 

till en ökad marknadsliberalisering och en minskning av välfärdsstrukturen.39 De väljer ofta att 

fokusera på andra frågor än ekonomiska, exempelvis miljö- och klimatfrågor.40 Den 

ekonomiska synen kan  exemplifieras av Jonas Sjöstedt som i ett möte i EU- nämnden säger: 

”Jag tycker att den till stor del stor del utgörs av en marknadsliberal och högerpolitisk 

önskelista. Man kräver av Spanien att de ska göra om sitt kollektivavtalssystem. Man kräver av 

Danmark att de ska till exempel avskaffa sitt system med förtidspension. Det är inte sådant som 

vi som vänsterparti deltar i att kräva av andra länder.”41 

Termen Mer EU i den här studiens vertikala dimension definieras som uttryck då partierna 

ställer sig positiva och stödjande till EU-främjande och EU-stärkande åtgärder. Detta 

exemplifierar den förre finansministern Anders Borg i ett anförande i EU-nämnden där han 

uttrycker stöd till en ökad sammanhållning och ett ökat gemensamt ekonomiskt regelverk för 

medlemsstaterna.42 

                                                             
37 Beckman, Ludvig. (2005). s.31-33 
38 Sveriges Riksdag. EU-nämndens stenografiska uppteckningar. 2010/11:40. 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/EU-namndens-stenografiska-

uppteckningar/Fredagen-den-17-juni-2011_GY0A40/ (hämtad 2015-12-16).  Anf. 214. 
39 Sveriges Riksdag. EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2010/11:43. 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/EU-namndens-stenografiska-

uppteckningar/Onsdagen-den-22-juni-2011_GY0A43/ (Hämtad 2015-12-14). Anf. 12. 

40 Sveriges Riksdag. EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2010/11:40.  Anf. 205. 
41 Sveriges Riksdag. EU-nämndens stenografiska uppteckningar. 2010/11:43   Anf. 12. 
42 Sveriges Riksdag. EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2010/11:22. 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/EU-namndens-stenografiska-

uppteckningar/Fredagen-den-11-februari-2011_GY0A22/ (Hämtad 2015-12-14). Anf. 18. 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/EU-namndens-stenografiska-uppteckningar/Onsdagen-den-22-juni-2011_GY0A43/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/EU-namndens-stenografiska-uppteckningar/Onsdagen-den-22-juni-2011_GY0A43/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/EU-namndens-stenografiska-uppteckningar/Fredagen-den-11-februari-2011_GY0A22/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/EU-namndens-stenografiska-uppteckningar/Fredagen-den-11-februari-2011_GY0A22/
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Termen Mindre EU definieras i den här studien som uttryck där partierna ställer sig negativa 

och misstroende mot en ökad överstatlighet och att EU ska gå in och reglera i vad som hävdas 

vara nationell kompetens.43 Detta kan exemplifieras med ett uttalande från Vänsterpartisten 

Jens Holm. ”Det är viktigt att länderna kommer till rätta med ett budgetunderskott, men det är 

upp till medlemsländerna själva att besluta om vilka åtgärder som ska vidtas. EU:s 

välkomnande av det danska avskaffandet av den tidigare pensionsavgången är exempel på 

sådant som EU ska hålla sig ifrån.”44 

Metod och material 

I den här delen redogörs och diskuteras de metodologiska vägval som är gjorda för att besvara 

denna studies syfte. Vilket är att undersöka hur de svenska riksdagspartierna förhåller sig till 

EU, detta genom att analysera debatten kring den ekonomiska krisen i Grekland. För att 

genomföra denna analys används en kvalitativ textanalys i form av en innehållslig idéanalys. 

Avslutningsvis i denna del förs en diskussion kring valet av material.  

Idéanalys som metod har ett fokus på att analysera texter med utgång i de idéer som presenteras 

i texten, både de som är manifesta och de som är latenta. En idé kan vara en föreställning om 

hur världen och verkligheten är skapad, en föreställning vad som är riktigt att göra eller en 

värdering av en specifik företeelse. Ordet idé som begrepp är ett svårdefinierat begrepp och kan 

beskrivas utgöra delar av en ideologi. Den statsvetenskapliga varianten benämns som idéanalys 

och det är den metoden som används i den här studien.45 

Ludvig Beckman beskriver i sin bok Grundbok i idéanalys att idéanalysen är det som kan 

beskrivas som den vetenskapliga undersökningen av de politiska budskapen.46 Han presenterar 

i boken att idéanalysen kan utformas på två olika sätt, som antingen en funktionell eller en 

innehållslig idéanalys. Den funktionella idéanalysen har ett fokus på hur de politiska besluten 

är en del i en händelsekedja och fokus ligger då på vilket ursprung idéerna har, hur de har 

spridits eller vilka konsekvenser de för med sig och hur relationen mellan det politiska och 

motiven ser ut.47 Den innehållsliga idéanalysen, som den här studien grundar sig i, har ett fokus 

på de politiska budskapens argument och med syfte att pröva och kritiskt granska argumentens 

giltighet och hållbarhet.48 Syftet med en idéanalys är att få klarhet i vad som sägs och 

                                                             
43 Sveriges Riksdag. EU-nämndens stenografiska uppteckningar.  2010/11:40.  Anf. 70. 
44 Sveriges Riksdag. EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2010/11:22. Anf. 48 
45 Bergström, Göran & Boréus Kristina (2012). s.139-141 
46 Beckman, Ludvig. (2005). s. 11-12 
47 Ibid. s.13 
48 Ibid. s.12 
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argumenteras för i en debatt och därefter att koppla till ideologiska utgångspunkter och 

förändringar i dessa.49  En sådan typ av analys är lämplig för att studera relationer mellan aktör 

och idé. Idéanalysen liknar en argumentationsanalys och den hanterar och analyserar innehållet 

i en ideologisk argumentation eller debatt.50  

Beckman skiljer i sin bok på studier som är aktörs- eller idécentrerade. De idécentrerade 

studierna har sitt fokus på idéer och argument och därmed är aktörerna eller tidsperspektivet 

inte relevant.51 En aktörscentrerad studie däremot, som den här studien kommer att utgå ifrån, 

har sin utgångspunkt i de aktörer som har framhärdat en specifik ståndpunkt eller ideologi. En 

aktör kan exempelvis vara en tidning, myndighet eller partier.52 I den här aktörscentrerade 

undersökningen ligger fokus på de politiska partierna som aktörer.  

Eftersom målet med denna studie är att kritiskt granska och undersöka hur debatten i EU-

nämnden sett ut gällande den ekonomiska krisen i Grekland och då undersöka vilka 

bakomliggande idéer och argument som utgör grunden för debatten är en idéanalys en relevant 

och lämplig metod för ändamålet.53 En idéanalytisk analysapparat kan konstrueras på två sätt: 

antingen som dimensioner eller som idealtyper.54 Idealtyper som analysverktyg riktar sig främst 

till studier som har ett mer förklarande syfte och mer idécentrerade frågeställningar och 

dimensioner är ett verktyg som riktar sig mer mot beskrivande syfte och aktörsfokuserade 

frågeställningar.55 För att analysera det empiriska materialet föll därmed valet att använda 

dimensioner som analysverktyg. Detta då det är ett verktyg som är det mest lämpade för att 

uppfylla den här studiens syfte, som är att undersöka hur de svenska riksdagspartierna förhåller 

sig till EU, detta genom att analysera debatten kring den ekonomiska krisen i Grekland. 

Dimensioner är mer allmängiltiga än idealtyper vid en analys och har sin grund i politisk filosofi 

och ideologisk forskning. Dimensionerna ska vara väl anknutna till det teoretiska ramverket 

och de ska även gå att utifrån dimensionerna kunna tolka materialet. Materialet ska kunna 

ordnas in på en skala, mer exakt ska det kunna placeras inom dimensionen.56 

Dimensioner kan utformas för att urskilja olika påståenden, samt för att kunna skilja på olika 

preciseringar av ett och samma påstående. Eftersom dimensioner är aspekter av ett antal olika 

                                                             
49 Bergström, Göran & Boréus Kristina (2012). s.172 
50 Ibid. s.172 
51 Beckman, Ludvig. (2005).s. 17 
52 Ibid s. 17 
53 Bergström, Göran & Boréus Kristina (2012). s.172  
54 Beckman, Ludvig. (2005). s. 25 
55 Ibid. s.99 
56 Bergström, Göran & Boréus Kristina (2012). s. 167 
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påståenden är det viktigt att de helst är ömsesidigt uteslutande och även uttömmande.57 

Kategorier som inte är ömsesidigt uteslutande kan delvis fånga in påståenden som passar in på 

flera kategorier, vilket blir ett problem. Beskrivs samma fenomen med två eller flera 

dimensioner riskerar detta att bli förvirrande för läsaren och resultaten riskerar att bli 

svårtolkade.58 Det gäller alltså att utveckla dimensioner som i stor utsträckning knyter an till 

det teoretiska ramverket men samtidigt måste det vara applicerbart på det empiriska materialet.  

Val av fall 

Denna studie avgränsar sig till att enbart studera fyra utav de åtta riksdagspartierna och dessa 

partier är; Moderaterna, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Dessa partier är 

de som är mest framträdande i debatten kring Greklandskrisen och samtliga är representerade i 

Sveriges Riksdag och därmed är de även representerade i EU-nämnden.59   

Dessa partier representerar en stor bredd utav skilda åsikter och återfinns på alla delar utav den 

höger-vänster politiska skalan. Det är även partier som historiskt sett har haft skilda åsikter och 

uppfattningar i EU-relaterade frågor och dessa partier har ofta varit framträdande i diskussioner 

om EU-integrerande processer.60 En fördel med att använda sig utav ett varierat urval, det vill 

säga att i den här studien använda sig av partier från båda sidor av den politiska skalan, är att 

det ger en större bild av uttryck och idéer jämfört med att enbart titta på exempelvis ett parti. 

Nackdelen med att göra detta urval är att samtliga riksdagspartier inte kommer att studeras, 

något som skulle kunna bidra med en större helhetsbild, detta är något som grundar sig i studiens 

begränsade omfattning.61  

En viktig aspekt att nämna angående Moderaternas del i den här studien är att de vid den här 

tidpunkten var ett av regeringspartierna och därmed går det inte att fastställa att det enskilda 

partiet Moderaternas åsikt som presenteras utav statsråden. Jag har ändå valt att använda mig 

av anföranden av exempelvis Anders Borg och Fredrik Reinfeldt som satt på finans- respektive 

statsministerposten vid den aktuella tidpunkten. Jag har varit medveten om att dessa 

representerar regeringen och inte partiet, men det är personer som är med i partiet Moderaterna 

                                                             
57 Beckman, Ludvig. (2005). s. 26 
58 Ibid. s. 26 
59 Sveriges Riksdag. Så arbetar EU-nämnden. 2014-10-07. http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Sa-

arbetar-EU-namnden/ (hämtad 2015-11-11)  
60 Aylott, Nicholas. et al. (2013) s. 158-161 
61 Esaiasson, Peter. et.al. (2012). s. 161-163 

http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Sa-arbetar-EU-namnden/
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Sa-arbetar-EU-namnden/
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och eftersom det inte har uppkommit tillfällen där ledamöter från Moderaterna har sagt emot 

regeringens åsikt har jag valt att behandla statsråden som representanter även för Moderaterna.  

Metodkritik, validitet och reliabilitet  

Det finns en osäkerhet med att använda sig av dimensioner som analysverktyg. Det kan 

diskuteras om det är tillräckligt uttömmande och det framhålls kritik mot att de kan sägas vara 

för allmängiltiga och vaga.62 En ytterligare problematik med att använda sig av dimensioner 

som analysverktyg är att det kan bli svårt att uttala sig om partiers idéer och ideologier då en 

idé eller ideologi innehåller mycket mer än vad ett fåtal dimensioner kan säga. Detta på grund 

utav att dimensionerna riskerar att inte täcka allt, men risk finns även att dimensionerna inte är 

ömsesidigt uteslutande.63 En kritik som har lyfts upp mot dimensioner är att de har ibland varit 

oklart om dimensionerna har varit konstruerade i förhand eller om de är ett resultat av studien.64 

I det här fallet är dimensionerna konstruerade innan behandlingen av det empiriska materialet 

påbörjades. 

Validiteten av denna studie ligger i att uppsatsförfattaren undersöker det som ämnas 

undersökas.65 Det som är intressant i den här undersökningen är att ta reda på hur den politiska 

debatten kring Greklandskrisen har sett ut och därför undersöks EU-nämndens uppteckningar, 

vilka innehåller partiernas debatterande i EU-frågor. Alltså undersöks det som ämnas 

undersökas. En grundläggande del i validitetsfrågan är att läsaren kan följa studien steg för steg 

och får möjlighet att se vilka delar som uppsatsförfattaren själv har bidragit med och vad som 

är inhämtat från ett faktiskt material.66 Detta görs genom att använda tydliga referenser till 

använt material och en diskussion om källornas tillförlitlighet.  

Reliabilitet syftar till att studien är tillförlitlig och inte innehåller några slumpmässiga eller 

slarviga felaktigheter. 67 I en empirisk studie som denna innebär detta att samma studie ska 

kunna genomföras flertalet gånger av olika personer och uppnå samma resultat varje gång den 

genomförs. När samma resultat uppvisas flera gånger säger man att intersubjektiviteten i 

undersökningen är god.68 I en studie som denna, som har ett relativt stort tolkningsutrymme 

utgör denna del en av de allra viktigaste aspekterna men det blir också en viss svårighet. 

Dimensioner som analysverktyg är som tidigare nämnt relativt allmängiltiga mer löst hållna 

                                                             
62 Beckman, Ludvig. (2005). S. 26-27 
63 Bergström, Göran & Boréus Kristina (2012). s.167 
64 Ibid. s.166 
65 Esaiasson, Peter. et.al. (2012). s. 57 
66 Bergström, Göran & Boréus Kristina (2012). s.41 
67 Esaiasson, Peter. et.al. (2012). s. 63 
68 Bergström, Göran & Boréus Kristina (2012). s. 42 



18 
 

jämfört med att använda sig av idealtyper som analysverktyg, vilket gör att det ställs högre krav 

på intersubjektivitet och ett kritiskt förhållningssätt.69 Min ambition i denna studie har varit att 

utforma dimensioner som är så snäva som det går, men det är oundvikligt att de lämnar ett stort 

tolkningsutrymme. En stor grad av öppenhet inför skapandet och valet av dimensioner samt ett 

källkritiskt förhållningssätt och en analys som är välunderbyggd med citeringar och referenser 

har varit ett sätt att försöka komma ifrån problematiken med en sviktande intersubjektivitet och 

ge läsaren en möjlighet att själv kunna bedöma undersökningens material.70 En god 

intersubjektivitet uppnås när flera personer uppnår samma resultat genom att använda sig av 

samma material. Genom att utforma sina analysverktyg noggrant kan man undkomma fällan 

med subjektiva tolkningar och därmed kommer resultatet att bli mer trovärdigt.71 

Empiriskt material  

Urvalet av material till denna studie relaterar och präglas av studiens syfte. Därmed blir det ett 

naturligt urval att använda sig av källmaterial från Riksdagen, närmare bestämt EU-nämndens 

stenografiska uppteckningar. Dessa uppteckningar är hämtade ifrån år 2011, det år som den här 

studien avser att studera. Under alla möten i EU-nämnden skrivs det uppteckningar som senare 

blir publicerade för allmänheten på Riksdagens hemsida. Det finns dock vissa uppgifter som är 

sekretessbelagda för allmänheten, exempel på detta kan vara andra länders ståndpunkter i 

viktiga frågor eller en andra ståndpunkt som Sverige intar om den första inte får gehör.72 Det 

finns dock ingen anledning att tro att eventuella sekretessbelagda delar kommer att påverka 

utfallet av min studie, detta på grund utav att undersökningen enbart studerar de svenska 

riksdagspartiernas åsikter och det därmed inte relevant att ta upp andra länders ståndpunkter. 

Studiens material utgår alltså från sekundärmaterial, i form av offentlig dokumentation ifrån 

Riksdagens EU-nämnd.  

Ett medvetet val i denna studies empiriska analys har varit att inte inkludera några andra källor 

än de ifrån EU-nämnden. Detta kan till en viss del ses som problematiskt eftersom detta 

begränsar det empiriska materialet. Det är däremot viktigt för att studera material som är 

relevant för studien och där är EU-nämndens uppteckningar det mest lämpade materialet som 

går att uppnå. För att på ett så korrekt sätt som möjligt fånga upp partiernas förhållningssätt till 

den ekonomiska krisen i Grekland har det varit viktigt att enbart titta på material ifrån 

                                                             
69 Bergström, Göran & Boréus Kristina (2012). s.42-43 
70 Ibid. s.42-43 
71 Ibid. s.42-43 
72 Sveriges Riksdag. Så arbetar EU-nämnden. 2014-10-07. http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Sa-

arbetar-EU-namnden/ (hämtad 2015-11-11)/  

http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Sa-arbetar-EU-namnden/
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Sa-arbetar-EU-namnden/
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Riksdagen, istället för material som är skapat och publicerat utanför Riksdagen. Detta av den 

enkla anledningen att det finns betydande risker med att sådan information är vinklad och inte 

stämmer överens med hur partierna själva anser sig förhålla sig till frågan.  

Vid arbete med texter och dokument som material finns det krav på en god källhantering. Med 

en källa menas en text eller ett material som används för att inhämta och åberopa en viss 

information och som utgör grunden för en uppgifts äkthet. En källa är med andra ord 

information som används för att styrka en uppgift. En bra källhantering innebär ibland att föra 

en kritik mot materialets trovärdighet, säkerhet och att ställa frågor som rör textförfattarens 

intresse, insatthet och om texten är en första-, andra-,  eller tredjehandskälla.73 

Offentliga handlingar utgör det empiriska materialet och finns tillgängliga för allmänheten. Det 

empiriska materialet utgörs av riksdagstryck och det finns därför inga misstankar om att 

materialet på något sätt skulle vara oäkta. Det finns heller inga anledningar att misstänka att 

materialet skulle innehålla några falskheter. Det valda materialet har sitt ursprung från år 2011, 

men eftersom alla källor nedtecknades vid den aktuella tidpunkten innebär samtidighetskriteriet 

inget problem.74 Däremot måste materialets avsändare beaktas, alla avsändare har en egen 

agenda och egna preferenser som kan påverka det skriftliga materialet, oavsett om det gäller 

EU-nämndens stenografiska uppteckningar eller debatter Riksdagen. Politikerna har en egen 

politisk agenda och har egna personliga åsikter i frågan.75 

Bakgrund 

De stora rubrikerna om den ekonomiska krisen i Grekland har svalnat på sistone. Trots detta 

råder det inga som helst tvivel om att Grekland står inför enorma utmaningar. Deras ekonomi 

har underpresterat under en lång tid och fortsätter att göra det. Grekland blev i januari 2001 

eurozonens tolfte medlem. Bakom inträdet i eurozonen fanns det både ekonomiska och politiska 

motiv och euron sågs som en väg för att fördjupa och utveckla relationen med EU. Grekland 

såg euron som en möjlighet att få ekonomiska fördelar, fördelar såsom en pressad inflation, en 

eliminering av växelkursfluktuationer och sänkta lånekostnader. Det fanns dock ett betydande 

problem. Grekland levde inte upp till de kriterier som finns i Maastrichtfördrag och Stabilitets- 
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74 Esaiasson, Peter. et.al. (2012). s. 284-285 
75 Thurén, Torsten & Strachan, George. Källa: Internet: att bedöma information utifrån källkritiska principer. 

(2011). 1 uppl. Malmö: Gleerup. S.4 
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och tillväxtpakten. Det fanns visserligen flera andra länder som inte uppfyllde alla krav, men 

Grekland sågs som det mest osäkra kortet.76  

De fördelar som Grekland hade sett med ett medlemskap i eurozonen realiserades och landets 

inflation sjönk, konsumtionen och investeringarna ökade vilket ledde till en snabb tillväxttakt i 

landet. Vid införandet av euron som valuta förlorade Grekland makten över sin tidigare 

självständiga penningpolitik, vilket ledde till högre krav på finanspolitiken.77  

Under sommaren 2007 startade en global finansiell kris, som en följd av att den amerikanska 

lånemarknaden hade börjat skaka. Till en början hade dock finanskrisen ingen dramatisk 

påverkan på Grekland. Redan under 2004 meddelande den europeiska kommissionen att de 

hade gått tillbaka för att kontrollera den statistik som hade legat till grund för att godkänna 

Grekland som medlem i eurozonen. De fann stora felaktigheter i Greklands siffror och det kom 

fram att dessa siffor hade manipulerats under flera års tid och läget var med andra ord mycket 

värre än vad någon hade kunnat befara.78  

Som svar på detta delgav den grekiska regeringen i januari 2010 den Europeiska kommissionen 

ett åtgärdsprogram, som bestod av åtgärder på både intäkts- och utgiftssidan och programmet 

beräknades att kunna pressa ner Greklands underskott med närmare från 12,7 till 8,7 %. 

Marknaden ställde sig dock skeptisk till Greklands möjligheter att genomföra detta program 

och fortsatte att sätta press. Detta ledde till stora folkliga protester i Grekland och förtroendet 

för landets förmåga att hantera situationen sjönk ytterligare. När det stod klart för omvärlden 

att Grekland inte hade möjlighet att hantera situationen på egen hand blev det uppenbart att 

krisen i Grekland kunde skapa problem i hela eurozonen. Trots att Greklands ekonomi 

motsvarar knappa 2 % av EU:s totala BNP fanns det en betydande del av europeiska bankers 

fodringar som var låsta i grekiska statspapper.79 

I slutet av mars 2010 presenterades en uppgörelse som innebar att Grekland erbjöds resurser 

från andra EU-länder, detta på bilateral basis och de fick även förmånliga lån från IMF. Värdet 

på detta uppskattades till cirka 200 miljarder kr. Grekland åtog sig att höja skatter och sänka 

utgifter inom den offentliga sektorn, såsom exempelvis sänka löner och pensioner. När detta 

inte gav önskat resultat beslutade eurozonens ledning om att bistå Grekland med ett nödlån på 

motsvarande cirka 27 miljarder kronor. Detta gav heller inte önskad effekt och protesterna från 
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folket i Grekland fortsatte. I maj kom eurozonens medlemmar överens om att tillsammans med 

IMF genomföra en räddningsaktion för Greklands ekonomi. Denna räddningsaktion bestod av 

en kombination av lån och stöd på ungefär motsvarande 1 000 miljarder kronor, något som 

motsvarade ungefär två tredjedelar av Greklands BNP. Det har därefter varit nödvändigt med 

ytterligare krisåtgärder, ytterligare nedskärningar och ännu en räddningsaktion från eurozonen 

har genomförts.80 

Analys av empiri  

I detta avsnitt redogörs och presenteras de fyra valda riksdagspartiernas förhållningsätt och 

debatterande kring EU. Det empiriska materialet kommer att länkas samman med det teoretiska 

ramverket och tidigare presenterade dimensioner kommer att utgöra den mall som det empiriska 

materialet är analyserat utifrån.  

Moderaterna  

Höger-Vänster 

Moderaterna anser att marknads- och handelsfrämjande åtgärder som ska stå i centrum. En 

minskning av reglerande strukturer och en ökad konkurrenskraft är det som kommer att få fart 

på ekonomin, enligt Moderaterna.81 De framhåller vikten av att vårda de offentliga finanserna 

då detta är de som ska säkerställa ordningen och överlevnaden då krisar drabbar ekonomin.82 

En bred samsyn och trovärdiga ramverk ses som grunden till en ekonomisk och politisk 

stabilitet. Dessa två nyckelfaktorer ses som kärnan och förutsättningen för att kunna ta sig ur 

ekonomiska kriser och lyckas nå den konkurrenskraft som måste uppnås för att kunna värna 

och säkerställa välfärd, sysselsättning och trygghet på både nationell och Europeisk nivå.83  

Deras synsätt på orsakerna till den ekonomiska krisen är att dessa orsaker ligger på den 

nationella nivån, snarare än att det skulle vara EU och euron som är orsakerna. De orsaker som 

de presenterar är att det är långvariga brister i budgetdisciplin och genomförandet av befintliga 

regelverk har varit undermåliga.84 De framhåller alltså att det är en bristande respekt mot 

Stabilitets- och tillväxtpakten som är en av grundorsakerna till varför den ekonomiska krisen 

                                                             
80 Hatzigeorgiou, Andreas. (2013) s. 34-35 
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82 Ibid. Anf. 217. 
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har drabbat vissa länder extremt hårt. En lösning som presenteras av Moderaterna är 

automatiska sanktioner som skulle drabba länder som bryter mot det regelverk om är uppsatt i 

Stabilitets- och tillväxtpakten. Detta skulle ses som en fördel gentemot de sanktioner som är 

baserade på politiska beslut.85  Moderaterna står inte bakom idéer som rör skuldnedskrivningar, 

de framhåller vikten av att det är någon som äger dessa skulder och att det är viktigt att stå upp 

för dessa långivare och att det inte utan vidare går att stryka dessa tillgångar.86 De lägger sig i 

den här studien på den högra delen av den horisontella dimensionen, detta på grund utav deras 

fokus på marknaden och åtgärder för att förbättra denna.  

Mer- Mindre EU  

Moderaterna är i EU-nämnden ett parti som i hög utsträckning fokuserar debatten kring denna 

dimension. Anders Borg framhåller i ett anförande att Sverige som ett icke-euroland inte direkt 

berörs av beslut tagna av eurogruppen men att tyngdpunkten och positionen från svensk sida är 

att det är svenska beslut rörande skatte- och finanspolitik ska respekteras och att det är upp till 

Sverige att besluta hur välfärdssystemet ska utformas.87 I ett senare anförande framhåller han 

även vikten av att beslut ska i så hög grad som möjligt involvera samtliga medlemmar inom 

EU, och inte bara centreras till kretsen inom eurogruppen. Detta för att minska en uppdelning 

inom EU genom att ramverk och regelverk involverar och omfattar alla länder inom EU.88  

I ett tidigare anförande uttryckte en ledamot från Sverigedemokraterna en oro för en ökad 

centralisering av finanspolitiken och anmälde en avvikande mening på området.89 Som replik 

på detta uttryckte Borg att hans oro handlade inte om en ökad centralisering utan snarare om 

brister i tillämpandet av stabilitets- och tillväxtpakten och att det är detta som har resulterat i att 

Grekland har kunnat missköta sin ekonomi och komma undan med det fram tills nu.90 Den 

ökade centraliseringen ses inte som något negativt inom det finanspolitiska området och det 

finns en vilja för gemensamma regelverk på grund utav den beroenderelation som uppstår i och 

med ett medlemskap i EU.91 Ett stramare och gemensamt tydligt ramverk för hantering av 

budgetfrågor efterfrågas. Ett ramverk som kan motverka att länder grovt missköter sin ekonomi, 
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88 Ibid. Anf. 18.  
89 Ibid. Anf. 17.  
90 Ibid. Anf. 18. 
91 Ibid. Anf. 18.  

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/EU-namndens-stenografiska-uppteckningar/Tisdagen-den-25-oktober-2011_GZ0A8/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/EU-namndens-stenografiska-uppteckningar/Tisdagen-den-25-oktober-2011_GZ0A8/


23 
 

då det uttrycks en oro för att enskilda länders ekonomiska problem i slutändan kan riskera att 

sätta hela unionens ekonomi ur spel. Avsaknaden av ett sådant ramverk ses som ett bekymmer 

för EU och hela Europa.92 Moderaterna sätter dock en viss reservation mot utformandet av ett 

sådant ramverk. De anser att Sverige, som ett icke-euroland, ska ha en självbestämmanderätt 

inom ett antal ekonomiska områden. Inriktningen på finanspolitiken, arbetsmarknadspolitik och 

välfärdspolitiken nämns som områden Sverige själva ska besluta över, de vill inte att EU ska 

lägga sig i dessa områden.93 Ramverket som efterfrågas ska därmed, enligt Moderaterna, 

innehålla budgetära riktlinjer men inte gå in och reglera hur finanspolitiken ska skötas på 

nationell nivå.  

Fredrik Reinfeldt problematiserar det faktum att en styrning ifrån EU påverkar den nationella 

politiken och den nationella debatten, men hänvisar till att de är just styrningsprocesserna ifrån 

EU har givit möjligheten att driva reformpolitik i länder där det annars inte skulle ha gjorts och 

därmed har styrningen från EU har resulterat i en högre grad av problemlösande än vad som 

annars hade varit möjligt.94  Han diskuterar vidare om att det ömsesidiga beroendet har ökat 

och att detta har resulterar att ekonomiska problem i ett enskilt land snabbt sprider sig mellan 

länder vilket leder till en ökad utsatthet för andra länders ekonomiska problem och att det inte 

längre går att resonera att problem alltid ska skötas på nationell nivå.95 Han argumenterar för 

att det därmed blir en självklarhet att det ska finnas gränsöverskridande strukturer för att skapa 

ordning och reda i respektive länders ekonomi. Annars riskerar det att uppstå situationer där 

skulder betalas av någon annan än den som bär skulden.96 Moderaterna debatterar både kring 

den övre delen av dimensionen, en ökad makt till EU och dimensionens nedre del, en minskad 

makt till EU. Större delen av diskussionen förläggs till denna dimensions övre del, vilket 

föranleder till att placera in de som ett parti som är Mer EU. 

Sammanfattande analys utifrån teoretiskt ramverk  

Moderaterna uppvisar en tydlig enighet kring deras position om EU och EMU relaterade frågor. 

De är i stor utsträckning positiva till ett ökat inflytande av EU och de anser att Grekland bör 

följa de rekommendationer som kommer ifrån kommissionen och eurogruppen. Detta stämmer 

väl överens med det som Aylott et al. lyfter fram, om att Moderaterna historiskt sett har varit 

ett väldigt EU-positivt parti med enbart ett fåtal motståndare till EU. Moderaterna är väldigt 
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ledande i de diskussioner som förs i EU-nämnden, vilket kan förklaras med Simon Hix teori 

om att politiker som närvarar på EU-nivå får en fördel i den nationella politiken. Det kan dock 

även vara ett resultat av att en stor del av tiden i EU-nämnden går ut på återrapporteringar och 

information om möten på EU-nivå, och därmed får regeringen ett naturligt övertag mot 

oppositionen. Moderaterna ser att grunderna till den ekonomiska krisen i Grekland ligger på 

den nationella nivån, snarare än att det skulle vara EU och euron som ligger till grund för krisen. 

Detta kan kopplas ihop med det som Simon Hix lyfter upp om att det är finns en svårighet att 

göra en tydlig skillnad på vad som är en angelägenhet på EU-nivå eller nationell nivå.   

Miljöpartiet  

Höger- Vänster  

Miljöpartiet prioriterar klimat- och miljöfrågor före ekonomiska frågor och de uttrycker en oro 

under nämndsmötena att klimatfrågan blir bortprioriterad till förmån för ekonomiska frågor.97 

De framhåller att de ekonomiska problemen inom Grekland och EU inte ska avhjälpas med 

skattefinansierade medel. De framhåller aktieägarnas ansvar i problemet och att den finansiella 

sektorn ska vara med att betala. De förordar senare en global skatt på transaktioner och går 

därmed emot vad regeringen står i den frågan.98 Miljöpartiet diskuterar i liten utsträckning längs 

den här dimensionen, vilket har föranlett den mindre mängden analyserat material under denna 

dimension. I den mån de diskuterar ligger deras argument på den vänstra sidan av den 

horisontella dimensionen.  

Mer- Mindre EU  

Miljöpartiet uttrycker en stor oro för vad en ökad centralisering av finanspolitiken kan ge för 

konsekvenser för Sverige om icke-euroland och gör refereringar till att det har gjorts en 

folkomröstning och därmed har Sverige gjort ett val att stå utanför det tredje steget i EMU.99 

Den oron tar sig även i form av en rädsla för att det blir en ökad mängd av samordning ifrån 

EU och den nationella självbestämmanderätten riskerar att undermineras.100 De uttrycker vidare 

en glädje över att Sverige gjorde valet att stå utanför valutaunionen 2003, de tycker att de 

farhågor som belystes vid den tiden har slagit in och att det därmed har varit lyckosamt för 

Sverige att stå utanför.101 
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Gustav Fridolin vill i ett anförande säkerställa att Sveriges position i frågan om ett ekonomiskt 

sanktionssystem ska omfatta enbart eurogruppen eller alla, då 27, medlemsländerna.102 

Miljöpartiets ståndpunkt i frågan är att Sverige aldrig ska vara en del av ett sanktionssystem 

som omfattar alla medlemsländer.103 Under ett annat möte i nämnden uttrycks en skepsis mot 

att utomstående organisationer ska få lägga sig i hur svensk inrikespolitik ska bedrivas.104  

Som en replik på ett tidigare anförande ifrån Vänsterpartiet angående om Grekland bör vara 

kvar eller lämna valutaunionen, lyfter även Miljöpartiet frågan om Grekland ska ha kvar euron 

som valuta eller inte.105  I ett senare möte i nämnden problematiserar Ulf Holm Greklands 

misskötsel av ekonomisk redovisning i Grekland, men lyfter även upp det och ger kritik på EU 

som helhet.106 ”Men det här är mycket allvarligare, och det jag mest slås av är hur genomruttet 

hela systemet verkar vara. Vi brukar ju säga lite att Grekland inte sköter sina papper, men nu 

verkar det vara hela EU.”107 Därefter följer Miljöpartiet i Vänsterpartiets spår ännu en gång 

och förordar att problemet bör överses från någon utomstående organisation, och därefter 

förslår de IMF.108 De fortsätter senare på samma spår då de i ett möte knappt två veckor senare 

ännu en gång förordar IMF som problemlösare och hjälpande part utifrån. Det problem som 

partier själva tar upp är att det finns för mycket prestige inom eurogruppen och att det finns en 

avsaknad av krismedvetenhet och att problemen snarare skyls över än avhjälps.109  Frågan om 

Greklands vara eller icke vara i eurogruppen lyfts upp igen på ett nämndsmöte i november, då 

Miljöpartiet ytterligare en gång tag upp frågan om Grekland ska vara kvar eller lämna 

eurozonen och denna gången var det inte en upprepning av vad Vänsterpartiet hade förordat i 

ett tidigare anförande.110  Miljöpartiet är ett parti som lägger sig på den nedre delen av den 

vertikala dimensionen, med en mer EU skeptisk inställning. 
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Sammanfattande analys utifrån teoretiskt ramverk  

Miljöpartiet är inte ett av de partier som är mest framträdande i diskussionerna i EU-nämnden, 

de är ofta relativt tysta eller håller med andra partier, snarare än att komma med egna inlägg. 

Det kan förklaras av den teori som Robert Ladrech lyfter upp, om att mitten- och vänsterpartier 

ofta är tysta i sin kritik mot EU. Vid de tillfällen då Miljöpartiet diskuterar framstår de i stor 

utsträckning som ett parti som framhåller en skepsis mot EU och EMU. Mycket utav deras 

resonemang i EU-nämnden kretsar kring den vertikala dimensionen, Mer-Mindre EU¸ vilket 

motsäger det som Aylott et.al. hävdar om att Miljöpartiet har gradvis övergivit sin euroskeptiska 

inställning.  

Socialdemokraterna  

Höger- Vänster 

Socialdemokraterna söker efter mer efterfråge- och tillväxtstimulerande åtgärder för att bemöta 

den ekonomiska krisen i Europa. Samtidigt säger de att det krävs insatser för en förbättrad 

bevakning av den finansiella sektorn och de är inte riktigt nöjda med det lagstiftningsförslag 

om ekonomisk styrning som EU presenterade i februari 2011 utan de vill att förslaget utvecklas 

ytterligare, då de anser att det inte är ett fullgott förslag.111   

I oktober 2011 lyfter ännu en gång upp att det är tillväxt och investeringar som är receptet för 

att nå framgång med att lösa den ekonomiska krisen i Europa. De efterfrågar mer utbildning 

och satsningar på sådant som skapar just tillväxt och för att få ekonomin att komma igång 

igen.112 De finner att det finns en avsaknad av just dessa åtgärder och ställer frågor till dåvarande 

finansministern om vad det finns för konkreta åtgärder som kan leda till tillväxt, annars är de 

rädda att tillväxt bara blir ett uttryck utan egentlig mening.113 

De ställer sig värnande om skattebetalarna och argumenterar för att det inte är aktieägarnas 

kapital som ska stå i fokus, utan fokus ska läggas på att värna om skattebetalarnas pengar. Det 

är skattepengarna som ska stå i förgrunden.114  

De ställer sig negativa till att det är den borgerliga sidan som ska ha ledordet och refererar till 

att de var den borgerliga sidan som var med och försatte Sverige i en djup kris på 1990-talet. 

De ser sig själva som det ledande partiet på området ekonomisk krishantering och att det är 
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deras erfarenhet som ska användas och inte den borgerliga sidans.115 Socialdemokraterna är ett 

parti som i stor mängd diskuterar längsmed båda delar av dimensionen, och därmed placerar de 

sig som ett parti i mitten av denna dimension.  

Mer- Mindre EU   

Socialdemokraterna framhåller en position om att så långt som möjligt ska EU:s samtliga 

medlemsländer involveras i beslutsprocesser gällande den ekonomiska krisen. De förordar en 

transparens och öppenhet, även när det gäller den nationella kompetensen och 

lönebildningsfrågor.116 De framhåller att Sverige är en del av den inre marknaden i unionen och 

därmed ska vi inte exkluderas ur beslutsprocesserna och Sverige ska vara en del i det fördjupade 

samarbetet, detta trots Socialdemokraterna anser att Sverige inte ska införskaffa euron som 

valuta.117 En oro som de framhåller är att det finns krafter som verkar för en ökad federalism 

och ett ökat direkt inflytande över enskilda länders ekonomiska politik.118 Samtidigt ställer de 

sig senare under året positiva till en ökad och förstärkt reglering av den finansiella sektorn. De 

önskar även en förbättrad och mer fungerande stabilitets- och tillväxtpakt.119 De har ställt sig 

bakom sexpacket, ett tillägg till stabilitets- och tillväxtpakten, de har även ställt sig bakom den 

ekonomiska terminen, med undantaget för enskilda stödpaket till olika länder.120 

Socialdemokraterna ser en problematik med att beslutsprocessen rörande krisåtgärder går i 

alltför hög fart, de ser ett demokratiskt problem och hade önskat en mer demokratiskt process 

och de tycker att EU har stora problem med legitimiteten.121 I oktober senare samma år lyfter 

de ännu en gång upp den problematiken med legitimiteten inom EU. De hävdar att legitimiteten 

inom EU har sjunkit till botten och får inte Sverige, som nettobetalare, ett återflöde av 

information anser Socialdemokraterna att legitimiteten kommer att sjunka ännu mer.122 

Legitimitetsproblemet lyfts upp ännu en gång den 19 oktober, då de formulerar en rädsla för att 

ett projekt med fördragsändringar rörande ekonomiska frågor enbart skulle minska legitimiteten 

                                                             
115 Sveriges Riksdag. EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2011/12:4. Anf. 130.  
116 Sveriges Riksdag. EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2010/11:27. 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/EU-namndens-stenografiska-

uppteckningar/Fredagen-den-11-mars-2011_GY0A27/ (Hämtad 2015-12-14). Anf. 9.  

117 Ibid. Anf. 9.  
118 Ibid. Anf. 9. 
119 Sveriges Riksdag. EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2010/11:43. Anf. 3.  
120 Sveriges Riksdag. EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2011/12:16. 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/EU-namndens-stenografiska-

uppteckningar/Onsdagen-den-7-december-2011_GZ0A16/ (Hämtad 2015-12-14). Anf. 4.  

121 Sveriges Riksdag. EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2010/11:43. Anf. 3. 
122 Sveriges Riksdag. EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2011/12:4. Anf. 11.  

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/EU-namndens-stenografiska-uppteckningar/Fredagen-den-11-mars-2011_GY0A27/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/EU-namndens-stenografiska-uppteckningar/Fredagen-den-11-mars-2011_GY0A27/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/EU-namndens-stenografiska-uppteckningar/Onsdagen-den-7-december-2011_GZ0A16/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/EU-namndens-stenografiska-uppteckningar/Onsdagen-den-7-december-2011_GZ0A16/
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ytterligare.123  De är kritiska till att mycket inom EU beslutas av ett fåtal länder, Frankrike och 

Tyskland, och eftersträvar en ökad demokratisk kontroll och diskussion.124 Under denna 

dimension diskuterar Socialdemokraterna kring både Mer EU och Mindre EU relaterade ämnen 

och likt föregående dimension, lägger sig Socialdemokraterna i mitten av denna dimension.  

Sammanfattande analys utifrån teoretiskt ramverk  

Socialdemokraterna är även de ett parti som inte diskuterar flitigast i EU-nämnden, vilket kan 

förklaras av Robert Ladrech teori om att mitten- och vänsterpartier ofta är tysta i sin kritik mot 

EU. Vid de tillfällen då Socialdemokraterna diskuterar frågor som rör Greklandskrisen rör sig 

diskussionerna både kring den vertikala och den horisontella dimensionen och upplevs inte ha 

någon konsekvent ståndpunkt utan rör sig längsmed dimensionerna. Detta kan höra samman 

med det som Aylott et.al. säger om att Socialdemokraterna tidigare har haft en stor intern 

splittring i EU-relaterade frågor. 

Vänsterpartiet  

Höger- Vänster  

Vänsterpartiet delar inte synen om att den ekonomiska krisen i Grekland är uteslutande en 

skuldkris. De hittar orsakerna till krisen i en risktagande finanssektor och en euro som inte 

fungerar tillfredsställande. Kombinationerna av dessa ledde till först en överhettning av 

ekonomin och därefter en ekonomi som inte går att stimulera med ränta eller växelkurs. De 

efterfrågar en starkare reglering av banksektorn och en möjlighet att lämna euron som lösningar 

på Greklands ekonomiska problem.125 

I en diskussion gällande ett program för att hjälpa Grekland ställer sig Vänsterpartiet kritiska 

till hur delar av programmet är utformat, programmet innehåller ingrepp på 

arbetslöshetsersättningar, utformning av lönebildning och garantier för banker och de är 

lösningar som Vänsterpartiet inte tycker rimliga.126 I ett senare anförande diskuterar 

Vänsterpartiet kring vilka som ska stå för krisens kostnader, och de framhåller vikten av att 

värna om skattebetalarna. Det ska vara bankerna som ska stå för notan för den del som de har 

orsakat kostnader för.127  

                                                             
123 Sveriges Riksdag. EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2011/12:6. Anf. 4.  
124 Sveriges Riksdag. EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2011/12:16. Anf. 4.  
125 Sveriges Riksdag. EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2011/12:6. Anf. 12.  
126 Sveriges Riksdag. EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2010/11:33. 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/EU-namndens-stenografiska-

uppteckningar/Fredagen-den-13-maj-2011_GY0A33/ (Hämtad 2015-12-14). Anf. 36.  

127 Ibid. Anf. 50.  

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/EU-namndens-stenografiska-uppteckningar/Fredagen-den-13-maj-2011_GY0A33/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/EU-namndens-stenografiska-uppteckningar/Fredagen-den-13-maj-2011_GY0A33/
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I ett möte i juni 2011 diskuteras ett EU-förslag som ger landspecifika rekommendationer inom 

ramen för den europeiska terminen. Vänsterpartiet ställer sig mycket kritiska till de 

rekommendationer som ges i förslaget.128 Jonas Sjöstedt beskriver hela förslaget som en 

”nyliberal eländeskatalog”.129  

I den här studien lägger sig Vänsterpartiet på den vänstra sidan av den horisontella dimensionen, 

till grund för detta ligger deras kritik mot förslag som de anser vara utformade för att göra 

ingrepp på den offentliga sektorn och välfärden. De diskuterar dock inte kring den här 

dimensionen i en alltför stor utsträckning vilket problematiserar att placera ut dem på den  här 

dimensionen. 

Mer- Mindre EU   

Vänsterpartiet ser vikten av att länder inom EU kommer tillrätta med ekonomiska problem, 

såsom budgetunderskott, men de menar att det är upp till de enskilda medlemsländerna själva 

att besluta om vilken väg som är den rätta för just det specifika landet. De vill inte att EU ska 

lägga sig i och tala om vilka åtgärder som är lämpligast.130  

De framhåller vikten av att Sverige, trots att Sverige inte är med i eurogruppen, gärna ska vara 

med och diskutera men att regelverket enbart ska gälla medlemmarna i eurogruppen.131 De 

lyfter upp för dem viktiga punkter som ska förbli nationella angelägenheter, exempelvis 

lönebildning, pensionsnivåer och skattepolitik.132 I en diskussion rörande förslag kring förstärkt 

ekonomisk styrning från EU anmäler Vänsterpartiet en avvikande mening, de lyfter upp en 

rädsla för att ett antagande av förslaget kommer att inkräkta på Sveriges möjlighet att bedriva 

en självständig finanspolitik och refererar till att vi en gång i folkomröstning har sagt nej till 

just sådan påverkan på Sveriges finanspolitik.133  

De förespråkar att lösningen på Greklands ekonomiska problem ligger i att låta deras skulder 

skrivas av och de bör ske snarast möjligt och inte att låta det vänta tills det har blivit ännu mer 

kris i Grekland. Vänsterpartiet tror inte att Grekland på egen hand kommer att klara av deras 

ekonomiska problem utan att hjälp behövs utifrån, och det i form av nedskrivningar av deras 

                                                             
128 Sveriges Riksdag. EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2010/11:33. Anf. 70.  
129 Sveriges Riksdag. EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2010/11:40. Anf. 70.   
130 Sveriges Riksdag. EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2010/11:22. Anf. 48.  
131 Sveriges Riksdag. EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2010/11:27. Anf. 8.  
132 Ibid. Anf. 8.  
133 Ibid. Anf. 15.  
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lån.134 Görs inte dessa nedskrivningar inom en snar framtid räds Vänsterpartiet att krisen 

kommer att sprida sig och den politiska krisen inom EU kommer att fördjupas ytterligare.135 

De framhåller att Greklands enda väg ur problemen och för att kunna lyfta deras ekonomi 

behöver de gå lämna euron och återgår till en egen valuta. De hävdar att det inte går att lösa de 

långsiktiga problemen på något annat sätt än att lämna euron, de menar att det är uppenbart att 

Greklands ekonomi inte mår bra av att ha samma växelkurs som mer framstående länder, 

exempelvis Tyskland.136 Rent principiellt framhåller de att det ska finnas vägar ut ur euron om 

den bidrar till en ekonomisk katastrof, de hävdar att det är en kombination av euron och 

inhemska problem som har försatt Grekland i den ekonomiska situation som de sitter i.137  

Därefter går Vänsterpartiet ett steg längre, tidigare har de argumenterat för att Grekland bör 

lämna valutaunionen, men nu inleder de en diskussion om att hela valutaunionen bör upplösas. 

De ser ingen annan utväg än att i slutändan kommer hela valutaunionen att behöva upplösas 

och därmed är det nödvändigt att påbörja förberedelser inför detta.138 

I en senare diskussion om EU:s olika lånefaciliteter, EFSF och EFSM väljer Vänsterpartiet att 

inte stödja regeringens ståndpunkt. Detta baserat på en avsaknad av tillräcklig information och 

fakta kring de olika lånefaciliteterna och hur fördelningen av ekonomiska medel ser ut mellan 

respektive facilitet.139 I ett senare möte diskuteras Stabilitets- och tillväxtpakten och även här 

ställer sig Vänsterpartiet avvikande, och detta på grund utav att de anser att syftet med 

stabilitetspakten är att få euron att fungera som valuta och därmed behöver detta inte gälla 

Sverige och de nämnder även självbestämmanderätten över finanspolitiken som en nationell 

angelägenhet och därmed avviker de från att stödja förslaget.140 Senare i september, när 

lånefaciliteterna ännu en gång är uppe för diskussion, lyfter Vänsterpartiet upp en annan aspekt 

som tidigare inte har lyfts upp av dem, den demokratiska aspekten kring kommissionen. De är 

väldigt tveksamma till att ge kommissionen en så pass stark maktposition som den får i och 

med den omvända kvalificerade majoriteten. De lyfter upp att kommissionen tidigare inte har 

                                                             
134 Sveriges Riksdag. EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2010/11:33. Anf. 36.  
135 Ibid. Anf. 50.  
136 Sveriges Riksdag. EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2010/11:43. Anf. 12.  
137 Sveriges Riksdag. EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2010/11:33. Anf. 36.  
138 Sveriges Riksdag. EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2010/11:46. Anf. 6.  
139 Sveriges Riksdag. EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2010/11:33. Anf. 55.  
140 Sveriges Riksdag. EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2010/11:40. Anf. 174.  
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varit lyckosamma med att hantera krisen och att det därmed blir ett demokratiskt problem att 

ge dem ytterligare makt i frågan.141 

Vänsterpartier lägger mycket av diskussionen kring denna dimension och är konsekvent kritiska 

till EU-främjande åtgärder på det ekonomiska planet och därmed föranleder det att placera du 

dem på den Mindre EU delen av dimensionen.  

Sammanfattande analys utifrån teoretiskt ramverk  

Vänsterpartiet är väldigt framträdande i diskussionerna i EU-nämnden. De fokuserar mycket av 

diskussionen till den vertikala dimensionen, Mer -Mindre EU och de framhåller en väldigt 

kritisk inställning till både EU och EMU:n,  vilket stämmer överens med det som Aylott et.al. 

lyfter upp om att Vänsterpartiet alltid har stått negativa till EU och har sett EU som en 

motståndare till välfärd och demokrati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
141 Sveriges Riksdag. EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2011/12:3. 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/EU-namndens-stenografiska-

uppteckningar/Fredagen-den-30-september-2011_GZ0A3/ (Hämtad 2015-12-14). Anf. 24.  

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/EU-namndens-stenografiska-uppteckningar/Fredagen-den-30-september-2011_GZ0A3/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/EU-namndens-stenografiska-uppteckningar/Fredagen-den-30-september-2011_GZ0A3/
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Denna empiriska analys kan på ett enkelt sätt illustreras genom att placera ut partierna längs 

med dimensionerna.  

Figur 2 Analysdimensioner med resultat  

142 

Figurkommentar: Denna figur inspirerad utifrån en figur som presenteras i Simon Hix bok The 

Political System of the European Union. Den horisontella linjen åsyftar dimensionen Höger-

Vänster och den vertikala linjen åsyftar dimensionen Mer-Mindre makt till EU. Därefter har jag 

placerat ut partierna längs med dimensionerna utifrån det resultat som har presenterats i den 

empiriska analysen.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
142 Hix, Simon. (2013). S.184 
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Slutsatser 

Efter att i studiens inledande skede ha funderat över hur den svenska debatten kring den 

Europeiska Unionen har sett ut under den senaste tiden, är det nu kartlagt hur denna har sett ut 

i Riksdagens EU-nämnd under år 2011, med ett fokus på den ekonomiska krisen i Grekland. 

Med hjälp utav en innehållslig idéanalys granskades EU-nämndens stenografiska 

uppteckningar från år 2011 kan nu ett antal  resultat diskuteras.  

Undersökningens syfte var att undersöka hur de svenska riksdagspartierna förhåller sig till EU, 

detta genom att analysera debatten kring den ekonomiska krisen i Grekland. Detta syfte 

konkretiserades i tre frågeställningar.  

 

Den första frågeställningen i denna studie löd:  

- Hur ser de svenska riksdagspartiernas ställningstagande till EU:s hantering av 

Greklandskrisen ut?  

 

Resultatet av den innehållsliga idéanalysen visar här att det finns en betydande skillnad mellan 

hur de olika riksdagspartierna har ställt sig till EU:s hantering av Greklandskrisen. 

Vänsterpartiet är det parti som är mest kritiska mot hur EU har hanterat krisen i Grekland. De 

argumenterar för att EU och euron är de som i stor utsträckning har orsakat krisen och därmed 

är de inte lämpade att hantera krisen, utan det bör vara en nationell angelägenhet för Grekland.  

Miljöpartiet är även de, likt Vänsterpartiet, öppet kritiska till hur EU har hanterat 

Greklandskrisen. De framhåller även liknande argument som Vänsterpartiet. Miljöpartiet har 

dock haft ett fåtal anföranden i nämnden, vilket har försvårat arbetet med att analysera dem, 

men de har varit konsekventa vilket gör att jag anser att ett fåtal anföranden inte har påverkat 

studien i någon större utsträckning.  

Socialdemokraterna är det parti som har varit det mest svårtolkade partiet genom hela studien, 

de framhåller både en kritisk sida och en positiv sida till hur EU har valt att hantera krisen. De 

har även de haft ett mindre antal anföranden, jämfört med Moderaterna och Vänsterpartiet, 

vilket har gjort att det har försvårat tolkningen av Socialdemokraternas resultat.  

Moderaterna har varit det parti som har varit ledande i diskussionerna och haft en positiv 

inställning till hur EU har hanterat krisen. Det som har problematiserat arbetet med Moderaterna 

i den här studien är att de samtidigt som de är riksdagsparti var de även under den här tiden ett 



34 
 

regeringsparti och därmed talade moderata statsråden för regeringen och inte partiet 

Moderaterna. Detta är dock något som jag anser inte har påverkat utfallet, de övriga moderata 

ledamöterna har enbart ett fåtal anföranden och de går inte emot statsråden vilket kan tyda på 

att de håller med regeringen. 

 

Studiens andra frågeställning berörde om det gick att uppvisa någon kritik mot EMU och den 

frågan löd:  

- Hur, om någon, har kritiken mot EMU som system framförts?  

 

Denna fråga har varit den svåraste frågan att få fram ett resultat kring, det är enbart vid ett fåtal 

tillfällen det lyfts upp någon principiell kritik mot EMU- systemet. De partier som lyfter upp 

denna kritik är Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vänsterpartiet är ett parti som under hela tiden 

från inträdet i EU tills idag har varit öppet kritiska mot EU och EMU som system, vilket gör att 

deras negativa inställning till EMU:n inte framstår som förvånande i det här fallet, utan snarare 

som något som var givet ifrån början. Miljöpartiets inställning är något mer oväntad. De har 

tidigare haft en kritisk och negativ inställning till EU och EMU, denna inställning har de dock 

på senare tid försökt tona ned men den finns ändå tydliga tecken i denna studie på att de 

fortfarande är ett parti som har en negativ inställning till EMU:n. De, tillsammans med 

Vänsterpartiet, är de som tydligast framhåller det positiva med att Sverige inte är en fullvärdig 

medlem i eurogruppen samt att de är de två partier som förespråkar att Grekland bör lämna 

euron. Vänsterpartiet går till och med så långt att de förespråkar att inleda arbetet med att 

upplösa hela valutasystemet. Socialdemokraterna är ännu en gång ett parti som inte är riktigt 

tydliga i vad de tycker. De framhåller det positiva i att Sverige röstade nej till euron 2003, men 

har ingen uttalad kritik mot EMU:n. Detta kan tänkas bero på att Socialdemokraterna historiskt 

sett har haft en betydande inre oenighet i EU-relaterade frågor. Moderaterna framhåller ingen 

principiell kritik mot EMU:n, vilket kan bero på att de är ett parti som historiskt sett har varit 

väldigt positivt inställda till både EU och EMU relaterade frågor.  

 

Studiens tredje och sista fråga var ämnad för att undersöka om det gick att finna vart partierna 

finner sin bevekelsegrund och den frågan löd: 

- Vart finner partierna bevekelsegrunden till deras ställningstagande?  

 

Den här frågan var ämnad för att söka svar på om partierna hänvisade till den höger-vänster 

politiska skalan eller om synen på EU-systemets kompetens bättre fångade upp vart partierna 
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finner sin bevekelsegrund. Vänsterpartiet finner sin bevekelsegrund längs med bägge 

dimensioner, de framhåller en tydlig vänsterposition på den horisontella dimensionen och de 

har en tydlig position på den nedre delen av den vertikala dimensionen, Mindre EU. Det är vid 

den dimensionen som störst tonvikt läggs och de flesta argumenten centrerar kring.  

Miljöpartiet finner sin bevekelsegrund på den vertikala dimensionen, Mindre EU. I anföranden 

från Miljöpartiet var det få som kunde härledas till den horisontella dimensionen vilket gör att 

jag inte kan säga att de hämtar sin bevekelsegrund därifrån. Socialdemokraterna är ännu en 

gång något svårtolkade, även kring den här frågeställningen. Deras anföranden går att härleda 

till olika delar från bägge dimensioner, vilket gör att det inte går att säga direkt varifrån de 

finner sin bevekelsegrund. Detta uppkommer dock inte som något förvånande då 

Socialdemokraterna kan sägas vara ett klassiskt mittenparti. 

Moderaterna finner sin bevekelsegrund längs båda dimensionerna, med en tonvikt på den 

vertikala dimensionens övre del Mer EU. De framhåller mycket positivt med en ökad makt till 

EU och förespråkar de insatser och förslag som EU ger för att ta Grekland ut ur krisen. De 

finner även en del av sin bevekelsegrund längs den horisontella dimensionen, på den högra 

delen av dimensionen. Detta på grund utav att de förespråkar en marknadsliberal politik och 

handelsfrämjande åtgärder för att kunna hålla en konkurrenskraftig ekonomi och politik.  

 

Slutdiskussion  

Den här studien har kunnat påvisa vart partierna i dagsläget befinner sig och hur de lägger fram 

sina argument i EU-relaterade frågor. Det hade dock varit intressant att utforma den på flertalet 

annorlunda sätt. I arbetet med empirin uppkom det tillfällen då flera partier diskuterade 

demokrati- och legitimitetsfrågor vilket gör att det hade varit intressant att i den här studiens 

teoretiska avsnitt definitivt hade varit intressant att lyfta upp exempelvis olika demokratiteorier. 

I ett större sammanhang hade det även varit väldigt intressant att studera samtliga 

riksdagspartier och en längre tidsperiod, exempelvis ifrån krisens början tills idag. Då hade det 

givit möjlighet att få med en intressant aspekt som regeringsskiftet 2014 troligtvis har medfört. 

Det skulle även vara intressant att göra en liknande studie, men kanske med fokus på en annan 

EU-relaterad fråga, exempelvis hur partierna ställer sig till EU:s hantering av flyktingkrisen. 
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