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Abstract: 

Europeanization and political integration of national political parties.  

A case study on the development of EU-policy in the Swedish Green party and the 

Swedish Left Party 1987-2010.  

Author: Hannes Mård 

This paper examines if European integration has had an impact on national political parties by 

looking at the stances of the Swedish Green Party and the Left Party on the issue of the 

European Community and the European Union over time. With the development of the 

European Community and the European Union, national political parties face the challenge of 

an emerging political arena. European integration research has recently become more 

involved with what is called europeanization and political integration within the member 

states them self, this paper aims to provide further leverage to the thesis that national political 

actors undergo some degree of europeanization and are politically integrated in the EU, by 

examining manifestos of two historically eurosceptic Swedish political parties. The 

theoretical framework provided by neo-functional integration theory as well as 

europeanization is used to examine the empirical material in order to see if the political parties 

at the focal point of this study can be said to have undergone a change in political policy 

regarding the EC and EU, both in quantity and content. The analysis show that indeed both 

parties has undergone a change and what might be considered a europeanization, considering 

that the presence of the EU as a political issue seem to have risen in prominence and 

importance in the examined manifestos. The parties also show tendencies towards viewing the 

EU as an arena in which political goals can be achieved for specific issues.  
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1.0 Inledning 

1.1 Problemformulering: 

Under en period på mindre än hundra år har Europa kommit en lång väg. Från att ha varit en 

splittrad och konfliktpräglad del av världen har Europa blivit en världsdel där demokrati och 

fred tas för givet av de generationer som växer upp. Den Europeiska Unionen (EU) 

exemplifierar i många avseenden den utvecklingen och har från att vara en ekonomisk 

samarbetsorganisation kommit att bli en internationell och regional maktfaktor med en rad 

komplexa institutioner och vidsträckt politisk makt
1
. EU:s långa och komplexa utveckling har 

gett upphov till ett stort forskningsfält där åsikter om hur samarbetet kommer att utvecklas, 

vad som driver samarbetet framåt, vilka de primära aktörerna är, och vad konsekvenserna av 

utvecklingen blir, går isär
2
. Inom forskningen om europeisk integration finns många teorier 

som pekar åt det ena eller andra hållet, där en stor klyfta går mellan forskningen som menar 

att det är överstatliga krafter som är drivande, och de som menar det är nationalstaternas 

samlade intresse som speglar utfallen i varje beslut och sakområde EU:s överstatliga 

institutioner är inblandade i. Den riktning som det europeiska samarbetet har tagit under de 

senaste trettio åren, från att vara just vara samarbetsorienterad, till en aktör av mer av 

överstatlig natur skapar nya förutsättningar och utmaningar för de politiska aktörerna som 

agerar inom dess gränser och periferi.  

En aktör som återfinns i alla EU:s medlemsstater är de politiska partierna. Liksom i många 

andra politiska system runtom i Europa, så utgör de politiska partierna i Sverige en central del 

i den demokratiska organiseringen, då det främst är politiska partier snarare än enskilda 

kandidater väljarna ger mandat att styra (även om enskilda kandidater allt mer får betydelse i 

svensk politik). De politiska partiernas ställning har stått sig under lång tid, och systemet med 

politiska partier i kärnan av politiken är till synes stabilt trots att EU:s utveckling och 

föränderlighet har varit mycket hög under de senaste åren, med nya fördrag och ökad 

europeisk integration. De politiska partierna står inför ett nytt och till en viss del outforskat 

politiskt landskap som riskerar att förändras mer inom en kommande framtid. Det är i den 

problematiken den här uppsatsen tar sitt avstamp: det vill säga i vilken grad de nationella 

                                                           
1
 Cini & Borrogán, (2010), European Union Politics, p. 13-48 

2
 Cini & Borrogán, (2010), European Union Politics, p. 69-104 
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politiska partierna anpassar sin politik för att ta tillgodose en politisk ordning där EU spelar 

en allt större roll.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Som problemformuleringen antyder är EU:s utveckling något som sätter press på svenska 

partier att anpassa sig efter den ”europeiska verkligheten” som råder, det vill säga det faktum 

att EU idag spelar en allt större roll för hur vår vardag ser ut. Exempel på det finner vi i vår 

nationella lagstiftning, och de nya nivåer för politiskt beslutsfattande som uppstått sedan fler 

politikområden har kommit att hamna på EU:s bord. Fokus för den här uppsatsen kommer att 

ligga på hur Miljöpartiets och Vänsterpartiets utveckling har sett ut i synen på det europeiska 

samarbetet och att i bredare teoretisk bemärkelse påvisa hur nationella politiska partier 

europeiseras som en följd av den pågående europeiska integrationen. Studien syftar till att 

påvisa att utvecklingen på europeisk nivå med framväxten av EG och senare EU påverkar 

politiska partier på nationell nivå i avseendet att deras politik kompletteras med ett ytterligare 

fokus, och därav har lika stor relevans för forskning om europeisk integration som exempelvis 

undersökningar av nationell förvaltning, rättssystem, europeiska paraplyorganisationer eller 

näringsidkare. Det är partiernas centrala roll i det svenska politiska systemet som gör dem till 

intressanta föremål för den här studien.  

Syftet med den här uppsatsen är att beskriva Miljöpartiets och Vänsterpartiets utveckling i 

synen på det europeiska samarbetet, och påvisa i enlighet med den beskrivningen, att 

nationella politiska partier integreras politiskt och europeiseras. 

I enlighet med syftet kommer uppsatsen att utgå från följande frågeställningar:  

Hur har Miljöpartiets och Vänsterpartiets syn på det europeiska samarbetet utvecklas över tid 

både i fråga om förekomst av frågor som berör det europeiska samarbetet och i politiska 

ställningstaganden som berör detsamma? 

Går det att i den utvecklingen se tendenser till en ökad grad av politisk integration i det 

europeiska samarbetet och kan partierna sägas ha europeiserats? 
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1.3 Avgränsningar och urval 

Uppsatsen avgränsningar omfattar främst tre områden: (a) antalet partier som är föremål för 

studien, (b) det empiriska materialet som tillkommer därav, samt (c) teorin som kommer att 

användas för att undersöka det empiriska materialet.  

Anledningen till att Vänsterpartiet och Miljöpartiet är föremål för den här studien är att de 

utgör två intressanta fall att jämföra när det kommer till ställningstaganden om det europeiska 

samarbetet (som hädanefter används som samlingsnamn för både EG och EU där dess 

åtskillnad inte är relevant). Miljöpartiet har gått från att vara ett parti där utträdeskrav varit en 

central ståndpunkt i utrikes och EU-politiken
3
, till ett parti där det kritiska förhållningssättet 

kvarstår, men utträdeskravet slopats. Miljöpartiet utgör också ett intressant fall när vi ser till 

en europeisk grön ideologisk kontext, där Miljöpartiet varit mer ett undantag än regel när det 

kommer till synen på det europeiska samarbetet, då gröna partier på kontinenten tenderar att 

vara mer federalistiska i synen på det europeiska samarbetet
4
. Det är just revideringen av 

ståndpunkten vad gäller EU som gör Miljöpartiet till ett intressant fall att undersöka, 

framförallt med hänsyn till om det inneburit en faktisk förändring i politiken som berör EU i 

partiet. Vad som gör Vänsterpartiet till ett intressant fall att jämföra med Miljöpartiet är att 

Vänsterpartiets ståndpunkt om utträde ur EU kvarstår, och därför är kvar som ett av endast två 

partier i Sveriges Riksdag som har den åsikten. Det andra partiet som vill se ett utträde ur EU, 

eller som de själva uttrycker det: ”omförhandla medlemskapet men behålla ett samarbete 

inom ramen för EES”
5
, är Sverigedemokraterna, ett historiskt sett relativt ungt parti. 

Anledningen till att Vänsterpartiet i det här fallet premieras över Sverigedemokraterna som 

föremål för analys och jämförelse med Miljöpartiet, är att Vänsterpartiet och Miljöpartiet trots 

sina ideologiska skillnader är lika i avseendet att båda har varit representerade i Sveriges 

Riksdag samt Europaparlamentet under längre tid. Det finns därför mer empiriskt underlag att 

tillgå för dessa. Även om man idag skulle kunna anse att Sverigedemokraterna är ett etablerat 

parti i någon bemärkelse, kvarstår det faktum att de saknar representation i 

                                                           
3
 Miljöpartiet de Gröna, (1988), Miljöpartiets idéprogram 1982; reviderat 1985, 1987, 1988, samt Miljöpartiet de 

Gröna, (2005), Partiprogram 

4
 Bomberg, Elizabeth ,(2005) Green Parties and Politics in the European Union, s. 70 

5
 Sverigedemokraterna, (2012), Så tycker vi: EU. Tillgänglig 2012-05-30 på 

<https://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/var-politik-a-till-o/> 

 

https://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/var-politik-a-till-o/
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Europaparlamentet, och endast har varit representerade i Sveriges Riksdag under en halv 

mandatperiod vid tillfället då den här studien genomfördes. Eftersom båda partierna rent 

historiskt sett har haft en skeptisk inställning gentemot det europeiska samarbetet, är det 

relevant att undersöka om dessa partier sin skepsis till trots kan sägas ha europeiserats.  

Vad gäller avgränsningar i det empiriska materialet kommer fallstudien främst att fokusera på 

ett urval av tillgängliga partiprogram och valmanifest som innehåller Miljöpartiets och 

Vänsterpartiets ståndpunkter i frågan om det europeiska samarbetet. Vidare, för att styrka 

resultaten från studien av valmanifesten och partiprogrammen har intervjuer med före detta 

europaparlamentariker genomförts. 

Teorin som kommer att användas för att analysera det empiriska materialet är baserad i 

definitioner av europeisk integration och europeisering. Dessa teorier kommer att användas 

och appliceras på det empiriska materialet för att se om det går att skönja en utveckling i 

synen på det europeiska samarbetet som pekar på att partierna har europeiserats och 

integrerats politiskt. 

1.4 Tidigare forskning 

Intresset för nationella politiska partier har varit relativt svagt inom studier av europeisk 

integration rent historiskt sett. Fokus har ofta legat på andra aktörer, däribland 

paraplyorganisationer för politiska partier på europeisk nivå eller de supranationella 

institutionerna. På senare år har dock intresset blivit större för hur medlemsstaterna påverkas, 

med en rad olika forskningsprojekt, vetenskapliga artiklar och akademisk litteratur kopplad 

till europeisering av bland annat nationella politiska partier. Detta står i kontrast till att 

undersöka exempelvis europeiska partier och andra aktörer relevanta för forskning i europeisk 

integration, samt EU:s påverkan på deras ställningstaganden och hur de anpassar sig
6
. Nedan 

redogörs för ett par forskningsprojekt som ligger nära den här studien i syfte och utformning, 

medan mer djupgående akademisk litteratur om europeisk integration och europeisering 

lämnas till den här studiens teorikapitel. 

Exempel på forskning om politiska partier och deras ställningstagande vad gäller det 

europeiska samarbetet finns bland annat i Kenneth Benoits Irish Political Parties and Policy 

                                                           
6
 Ladrech, (2010), Europeanization and National Politics s.1  
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Stances on European Integration
7
, där han har undersökt de irländska politiska partiernas syn 

på EU över tid genom att studera och jämföra av deras manifest
8
. Kenneth Benoits forskning 

är relevant för den här uppsatsen därför att den; 1) visar på hur nationella politiska partiers 

åsikter vad gäller EU skiftar samt; 2) kopplar dessa förändringar i partiernas attityder till olika 

händelser i EU:s historia. Intressant är att Benoit drar slutsatsen att det Irländska Miljöpartiet 

har svängt från att våra mer strikt euroskeptiska till att röra sig mot mitten och stå för mer 

moderata åsikter om EU
9
, en utveckling som den empiriska analysen kommer visa liknar den 

som det svenska Miljöpartiet har tagit de senaste åren. Utöver studier av manifesten, utnyttjar 

Benoit även så kallade expertundersökningar, där experter på nationell politik har fått svara på 

frågor som rör politiska positioneringar av de nationella politiska partierna i frågor som rör 

europeisk integration. Han identifierar två olika dimensioner av politiska ställningstaganden 

beträffande EU hos nationella politiska partier, dessa dimensioner kan sedan i sin tur delas in i 

två motsatta ståndpunkter
10

: 

1:a dimensionen: EU:s befogenheter: 

(a) Positiv till att öka EU:s maktbefogenheter kontra (b) Positiv till att begränsa EU:s 

maktbefogenheter . 

 

2:a dimensionen: Politiskt ansvar: 

(a) Förespråkar direkt politiskt ansvar inför EU:s medborgare genom institutioner som 

Europarlamentet kontra (b) förespråkar indirekt politiskt ansvar inför EU:s 

medborgare genom deras nationella regeringar.  

 

Utifrån undersökningen drar han bland annat slutsatsen att Europa som politisk fråga har ökat 

sitt omfång i de politiska manifesten sedan 1989, samt att nämnandet av EU i programmen 

generellt sett har stigit. Han konstaterar även att trots den generella ökningen av förekomsten 

av EU som politisk fråga, så kan man se både upp och nedgångar över tid i dess förekomst
11

.  

 

                                                           
7
 Benoit, (2009), Irish Political Parties and Policy Stances on European Integration 

8
 Benoit, (2009), Irish Political Parties and Policy Stances on European Integration 

9
 Benoit, (2009), Irish Political Parties and Policy Stances on European Integration 

10
 Benoit, (2009), Irish Political Parties and Policy Stances on European Integration 

11
 Benoit, (2009), Irish Political Parties and Policy Stances on European Integration 

http://www.kenbenoit.net/pdfs/Benoit_IPS_2009.pdf
http://www.kenbenoit.net/pdfs/Benoit_IPS_2009.pdf
http://www.kenbenoit.net/pdfs/Benoit_IPS_2009.pdf
http://www.kenbenoit.net/pdfs/Benoit_IPS_2009.pdf
http://www.kenbenoit.net/pdfs/Benoit_IPS_2009.pdf
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En annan studie, Party Position Changes through EU Membership?
12

, undersöker huruvida 

Europa förändrar nationella partier och deras politiska åsikter, det vill säga om en 

europeisering av nationella politiska partier sker
13

. I undersökningen använder de sig av 

Robert Ladrechs definition av europeisering, i den här studien översatt till svenska, som:  

 

"En inkrementell process av att omorientera riktning och formen för politik till den grad 

att EG:s politiska och ekonomiska dynamik blir en del av den organisatoriska logiken i 

nationell politik och politiska ställningstaganden"
14

 

 

Studiens analys går därefter vidare till att undersöka huruvida frågan om Europa har blivit 

viktigare över tid i de undersökta politiska partierna genom studerandet av deras manifest. 

Vidare besvarar de frågeställningen om frågan om Europa förändras över tid och om partierna 

håller skilda åsikter i frågan utifrån en höger - vänsterdimension. Detta utifrån premissen om 

att de politiska system inom vilket partierna i större utsträckning är oense om europeiska 

politiska frågor, så spelar europafrågorna en mer påtaglig roll i valkampanjer. Det leder i sin 

tur till att partierna därav är mer motiverade att ändra sina ståndpunkter i frågorna för att 

särskilja sig från sina politiska motståndare
15

. Resultatet de finner är att man i överlag kan se 

att frågan om Europa har ökat i vikt både bland EU-kritiska partier och mer positivt 

orienterade sådana.  

1.5 Material och källkritik 

Materialet som kommer att ligga till grund för studien av Miljöpartiets och Vänsterpartiets 

syn på det europeiska samarbetet, och utvecklingen av densamma, är partiprogram och 

valmanifest som sträcker sig från slutet av 1980-talet fram till 2010-talet. När det kommer till 

Miljöpartiet så är partiprogrammet från 2006 det senast gällande, och innefattar åsikter om 

EU som därefter har reviderats, därför kommer även texter som berör EU från partiets 

hemsida att användas till den empiriska analysen för att studien ska sträcka sig så långt som 

möjligt rent temporalt. För att skapa jämvikt kommer även samma att göras för 

                                                           
12

 Kritzinger & Michalowitz, (2005), Party Position Changes through EU Membership? 

13
 Kritzinger & Michalowitz, (2005), Party Position Changes through EU Membership? 

14
 Kritzinger & Michalowitz, (2005), Party Position Changes through EU Membership? 

15
 Kritzinger & Michalowitz, (2005), Party Position Changes through EU Membership? 
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Vänsterpartiets del, då deras senaste gällande partiprogram antogs 2008
16

. Större delen av 

valmanifesten och partiprogrammen har hämtats från Svensk Nationell Datatjänst (SND), som 

erbjuder ”stöd för svensk forskning genom att underlätta och utveckla forskares tillgång till 

data inom och utom landet samt erbjuda stöd för forskning under hela 

forskningsprocessen.”
17

. En del av underlaget har även hämtats direkt från partiernas 

hemsidor, i de fallen framgår det i källförteckningen. Se källförteckning för komplett lista 

med alla dokument och artiklar som har användas i den empiriska analysen, samt notera att 

det i flera fall handlar om specifika delar ur dessa. I en del av dem är inte sidangivelser med, 

vilket har sin förklaring i att många av dem är överskrivna till digitalt format och därför inte 

har gällande sidnumrering enligt vad som ursprungligen kan ha varit sidnummer. I en del av 

fallen är manifesten så pass korta att det saknar betydelse, det tjänar dock den här 

undersökningen att upplysa läsaren om det. I de mer nyligen uppdaterade dokumenten, där 

originalformateringen finns tillgänglig och är digital framgår sidangivelser.   

Med ett fåtal undantag utgörs materialet av primärkällor. Valmanifesten och partiprogrammen 

kommer direkt från partierna. Dock skall det nämnas att de äldre som tillgåtts genom SND är 

överskrivna till digitalt format, medan andra är direkt hämtade från partiernas egna hemsidor. 

Tillförlitligheten i de som är äldre kan därför ifrågasättas på grund av att det finns en risk att 

den eller de som skrivit över dokumenten kan ha gjort misstag.  Det faktum att SND:s 

uppdrag är att underlätta för forskning, samt att de arbetar på uppdrag av Vetenskapsrådet
18

, 

bör innebära att de förväntas upprätthålla, och de facto  upprätthåller, en databas med hög 

standard, vilket är en aspekt som bör lyftas till försvar för SND och det empiriska materialet 

som hämtats därifrån.   

 

 

 

 

                                                           
16

 Vänsterpartiets, (2008), Partiprogram  

17
 Svensk Nationell Datatjänst, Om oss.  Tillgänglig 2012-05-30 på  <http://snd.gu.se/sv/om-oss> 

18
 Ibidum.  

http://snd.gu.se/sv/om-oss
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2.0 Teori: 

2.1 Nyfunktionalistisk integrationsteori: 

Nyfunktionalistisk (av engelskans neofunctionalism) integrationsteori bygger på den 

funktionalistiska integrationsteorin, som gör gällande att så kallade funktionsnätverk kommer 

att växa fram som ett svar på behovet av samarbete över gränser på specifika områden. 

Exempel på sådana specifika områden är transport eller energidistribution. Det som skiljer 

nyfunktionalism från klassisk funktionalism är att nyfunktionalism sätter större fokus på 

ekonomiska faktorer, samt politisk pluralism som språngbrädor för politisk integration, och 

även ytterligare specificerar de faktorer och aktörer som är drivande i europeisk integration19. 

Nyfunktionalistisk integrationsteori vilar på tre separata, om än samspelande processer: 

spillover, elitsocialisering och supranationella intresseorganisationen2021.  

Allt inom den nyfunktionalistiska teoribildningen är inte relevant för den här studien, men 

härnäst följer en redogörelse för det som är relevant och kommer att användas för att 

analysera det empiriska materialet. Nyfunktionalismens fader Ernst Haas, menade att 

processen av integration är en konfliktpräglad och i hög grad politisk process där 

motstridande intressen konkurrerar med varandra om att vinna övertag och fördelar. I tydliga 

ordalag innebär detta att ett politiskt parti, och exempelvis en organisation för biltillverkare 

båda kan vara för mer europeisk integration, men av helt olika och dessutom konkurrerande 

intressen. Det behöver således inte finnas någon konsensus om vad det större goda är för att 

integration ska kunna fortlöpa, utan det är genom pluralism och konkurrens som processen av 

integration tar fart och frodas. Detta till skillnad från vad exempelvis federalister anser, 

innebär den nyfunktionalistiska synen på integration inte att integration uppstår ur social, 

ekonomisk och politisk konsensus
22

.  Haas definition av politisk integration är i hög grad 

relevant och intressant för den här studien, och lyder på engelska:  

”Political integration is the process whereby political actors in several distinct national 

settings are persuaded to shift their loyalties, expectations and political activities toward 

                                                           
19 Cini & Borrogán, (2010), European Union Politics, p. 75 

20 Ibidum 

21 Sangiovanni, (2006), Debates on European Integration, p. 92-95 

22
 Sangiovanni, (2006), Debates on European Integration, s. 92 
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a new centre whose institutions possess or demand jurisdiction over the pre-existing 

national state”
23

 

Den här definitionen är relevant eftersom den beskriver vad det är som händer när integration 

faktiskt sker, det vill säga den förändring som kommer till stånd när olika aktörer som 

politiska partier, regeringar, intresseorganisation eller företag integreras. Även politisk 

spillover är något som är en viktig del för den studien. Politisk spillover innebär i princip att 

nationella aktörer, så som exempelvis politiska partier, ser möjligheter och fördelar med att 

argumentera för politiska lösningar på supranationella nivåer för att uppnå politiska resultat 

och mål
24

.  

Leon N. Lindberg, även han en nyfunktionalistisk tänkare har en snartlik om än annorlunda 

definition av vad politisk integration innebär: 

”The process whereby nations forgo the desire and ability to conduct foreign and key 

domestic policies independently of each other, seeking instead to make joint decisions 

or to delegate the decision-making process to new central organs, and the process 

whereby political actors in several distinct settings are persuaded to shift their 

expectations and political activities to a new centre.”
25

  

Den här definitionen är mycket lik den som Haas gör, där den skiljer sig är att den ytterligare 

preciserar att för att politisk integration ska ske så måste den föregås av en vilja och insikt om 

att det är nödvändigt att inrätta nya nivåer för beslutsfattande beträffande aktuella problem 

och möjligheter. Precis som Haas rör Lindbergs definition av europeisk integration processen 

av aktörers förändrande beteende. Som en konsekvens av att en ny nivå inom politiken har 

skapats, där tjänstemän och politiska eliter ingår, kommer parter som berörs av deras 

handlingar att ändra taktik och anpassa sig. Därför kommer dessa aktörers intresse även att 

skifta från att vara renodlat nationellt (eller baserat på en nationalstatlig politisk enhet), till att 

bli mer regionalt orienterat
26

. Denna del av teorin om europeisk integration har bäring för den 

här studien på grund av att den insinuerar att det är något som bör få efterverkningar även på 

nationell nivå, och det är även det den empiriska analysen kommer att se till. Det bör tilläggas 

att det har riktats kritik mot nyfunktionalismen som integrationsteori, däribland dess bristande 
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bäring i att förklara tillbakasteg och stagnation i den europeiska integrationen. En annan kritik 

har varit dess stora fokus på den supranationella dimensionen, på bekostnad av nationalstaten 

som analysobjekt för europeisk integration. Sist men inte minst har kritik framförts mot 

nyfunktionalismens stora fokus på politiska eliter, och tilltron till att dessa spelar en så stor 

roll som ofta framförs
27

. Kritiken till trots, premieras nyfunktionalismen mot andra 

integrationsteorier för att den dels passar den här studiens syfte, och dessutom bidrar med ett 

teoretiskt underlag som passar för att förklara och ge förståelse för varför politisk integration 

sker, samt att den tillför ett perspektiv som delger politiska partier rollen av politisk aktör. 

2.2 Europeisering:  

Som ett komplement till teorin om europeisk integration tillkommer i den här studien det som 

benämns europeisering. Europeisering är ett begrepp som har fått en framträdande roll samt 

blivit alltmer populärt inom den statsvetenskapliga forskningen
28

. Europeisering avser den 

påverkan som europeisk integration har på det nationella planet, som en konsekvens av 

exempelvis ökade supranationella befogenheter. Europeisering har, dock med några undantag, 

ett uppifrån och ner perspektiv på nationella förändringar i politiska partiers organisation
29

. 

Uppifrån och ner (från engelskan top-down) avser i europeiseringen det kausala sambandet 

mellan förändringar på nationell nivå och europeisk integration
30

. Europeisering har sina 

rötter i forskningen om europeisk integration, men avviker därifrån i att den istället för att 

premiera fokus på olika supranationella aktörer såsom europeiska partier eller institutioner, 

ser till nationella aktörer och områden som påverkas av integrationen
31

. I boken 

Europeanization and National Politics avhandlar Ladrech i en viss utsträckning politiska 

partier, och lyfter även fram relevansen av att undersöka förändring i deras politik över tid för 

att se hur utvecklingen av EU kan ha haft en inverkan på politiken och organisationen
32

. Vad 

gäller politiska partier menar Ladrech att de fyller flera olika funktioner i medlemsstaterna, så 

som att värva politiker samt andra mål kopplade till politiken de driver. Resonemanget följer 

som sedan att EU kan begränsa olika områden inom vilket nationella partier kan verka får att 
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uppnå sina mål och fylla sin funktion, samt att det i sin tur kräver att de anpassar sig efter de 

förutsättningar som EU har gett. Vilket är ett resonemang som återfinns även i annan litteratur 

om europeisering
33

. Det, tillsammans med det faktum att EU:s kompetenser på olika 

politikområden har ökat i omfattning, leder till att partiernas ståndpunkter i exempelvis olika 

åsiktsdokument utvecklas över tid som ett led i en anpassning till detta
34

. Studier i 

europeisering har sedan sin uppkomst ofta berört europeisk integration och europeisering som 

variabler, där europeisk integration är den oberoende variabeln och förändringar på nationell 

nivå (läs europeisering) är den beroende variabeln
35

. Carter et al. kompletterar med en aspekt 

som belyser det faktum att partier i medlemsstaterna behöver organisera och formulera politik 

inför europaparlamentsvalen, något som tillsammans med andra faktorer som bland annat 

inkluderar EU:s ökade kompetenser, leder till incitament för interna processer av att formulera 

ståndpunkter i partiprogram och valmanifest
36

. Det som den empiriska analysen kommer att 

se till är om sådana förändringar kan skönjas i det nämnda materialet, alltså i vilken 

utsträckning formuleringar om EU förkommer, och har utvecklats över tid i partiprogram och 

valmanifest, samt kärnan av innehållet i dessa formuleringar.  

2.3 Metod och analysram 

Metoden som kommer att användas för att analysera materialet är kvalitativ textanalys
37

. I det 

insamlade materialet i form av valmanifest och partiprogram har passager och kapitel som är 

av intresse för uppsatsens tema identifierats och markerats. Dessa kapitel och passager i det 

insamlade materialet identifieras genom deras koppling till olika nyckelord för den här 

uppsatsen: EG, EU, och Europa. Även nyckelord kopplade till det som går att läsa in i 

exempelvis EU har använts för att söka igenom materialet. Exempel på sådana nyckelord är 

samarbete (i statlig bemärkelse), gränser, regional och så vidare. Dessa har använts för att 

identifiera passager i materialet som är av eventuellt intresse för studien, men som kanske rent 

av inte är rubriksatt enligt de mer uppenbara nyckelorden (som exempelvis EU). Utifrån 

resultatet av sökningarna har de delar i materialet som är intressant för uppsatsen ämne 

identifierats och markerats. Dessa har lästs igenom i det förekomna sammanhanget för att inte 
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undgå kontexten inom vilket, exempelvis en politisk förklaring eller ett ställningstagande 

förekommer i texten. Detta har sedan använts som underlag för den empiriska analysen där de 

ställs mot ett antal identifierade dimensioner. Anledningen till att just partiprogram och 

officiella åsiktsdokument får ligga till grund för studien om partiernas syn på det europeiska 

samarbetet är att vi vill åt partiernas officiella ståndpunkt, en sådan presenteras rimligen just i 

de officiella åsiktsdokumenten. En viss kvantitativ bedömning görs även i materialet, där 

omfånget av ställningstaganden samt densammas utförlighet i text och form övervägs.  

Som ett komplement till studien av partiprogrammen och valmanifesten har även ett par 

intervjuer med två före detta europaparlamentariker genomförts. Personerna har valts med 

hänsyn till deras kunskap om EU-politikens utveckling inom partierna samt ett påvisat 

partipolitiskt internationellt och europeisk engagemang och arbete. De två intervjuerna 

genomfördes över telefon och ”face to face”. Frågorna var baserades på teorin såväl som det 

som hade framkommit av partiernas ställningstaganden om det europeiska samarbetet i de 

undersökta åsiktsdokumenten. Då det finns en viss skillnad mellan partierna har inte ett 

standardiserat formulär med frågor använts, utan dessa har anpassats för att fungera optimalt 

för respektive respondent och parti, även om några beröringspunkter medvetet har behållits 

för båda. 

Den empiriska analysen vilar på tre identifierade dimensioner i åsiktsdokumenten:  

1. Ställningstaganden om det europeiska samarbetet som arena för politisk påverkan. 

2. Ställningstaganden om det europeiska samarbetets roll och funktion. 

3. Förekomsten och utsträckningen som frågor om det europeiska samarbetet behandlas. 

Dessa tre dimensioner undersöks i valmanifesten och partiprogrammen för att se om 

utvecklingen av politiken i partiernas åsiktsdokument kan sägas följa två linjer:  

1. Att deras politik har skiftat på olika områden för att anpassa sig till EU:s nya 

befogenheter och omfattning. 

2. Att EU eller EG som företeelse i åsiktsdokumenten har blivit mer påtaglig över tid.  

 

Ett begrepp som är återkommande i den här studien är utveckling, då framförallt politisk 

utveckling. Utveckling av politiken operationaliseras i den här studien som att politiken 

förändras över tid som en anpassning till både interna och externa faktorer. En utveckling av 

politiken kan enligt den operationalisering sägas vara att ett parti som var emot införande av 
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exempelvis det tredje steget i jobbskatteavdraget (politik), efter dess införande (extern faktor) 

väljer att inte driva linjen om dess avskaffande (utveckling/anpassning av politiken). 

De två nämnda utvecklingsvägarna fungerar som den här studiens operationalisering av 

europeisering och politisk integration, och sådana uppvisade tendenser är indikatorer på att en 

politisk utveckling har skett. De tre dimensionerna som använts för att undersöka 

åsiktsdokumenten ligger till grund för de slutsatserna som dras om i vilken grad de undersökta 

partierna kan sägas ha följt dessa två utvecklingsspår. Det är alltså dessa två olika aspekter 

som studien av det empiriska materialet kommer att se till för att kunna dra slutsatser 

kopplade till det ursprungliga syftet och studiens frågeställningar. Vad gäller europeisering 

operationaliseras begreppet med hjälp av tidigare nämnd teori, som en effekt av ökad 

europeisk integration. Effekten följer den logiska kedjan av att politiska partier anpassar sig 

efter det som är europeisk integration, som nya kompetensområden för EU att bedriva politik 

på, och de eventuella begränsningar i nationalstaternas möjlighet att driva politik som en 

konsekvens av det (exempelvis i utrikespolitiska sammanhang) etcetera. När det kommer till 

nyfunktionalistisk integrationsteori har även den bäring för de nämnda dimensionerna, då den 

definition som redogjorts för av politisk integration mycket väl passar in på det forskare kallar 

för europeisering. Politiska aktörer som återfinns i den tidigare redogjorda för definition av 

politisk integration operationaliseras i den här studien som politiska partier. En 

operationalisering som givetvis kan breddas till andra aktörer, men för den här studiens skull 

begränsas till nationella politiska partier. En annan viktig operationalisering är den om 

politisk verksamhet. Politisk verksamhet är uppenbarligen något bredare än bara författandet 

och reviderandet av valmanifest och partiprogram. Författandet och reviderandet av 

valmanifest och partiprogram kan dock anses vara ett centralt inslag i politisk aktivitet, då 

dessa ger riktlinjer för politiken som förs och ska föras ut till allmänheten, samt representerar 

ett partis officiella ståndpunkter i flertalet politiska frågor. Dessa operationaliseringar fungerar 

som verktyg för att se huruvida vi kan dra slutsatser kring om utvecklingen av synen på EU i 

partiernas åsiktsdokument.  

2.4 Reliabilitet, validitet och metodkritik:  

Validitet rör huruvida en studie mäter det den ursprungligen var avsedd att undersöka. Frågan 

om teori och material är här relevant då det är samspelet dem emellan och kopplingen till 

uppsatsens frågeställningar som avgör validiteten. Vad beträffar den här studiens validitet 
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finns det en rad olika aspekter som är viktiga att belysa. Den första som är viktig att belysa är 

om materialet som används faktiskt kan användas för att påvisa att det sker en utveckling mot 

en mer europeiserad politik på nationell nivå eller ej. Det som talar för det är att partiprogram 

innehåller partiers officiella ståndpunkter i frågan, framförallt om man ska se till en 

utveckling i synen på och förekomsten av EU som politisk fråga i partierna över tid. En 

alternativ metod som skulle kunna vara aktuell är att genomföra enkätundersökningar kring 

åsikter som rör EU i partier över tid, och återkomma för att se hur åsikterna har förändrats. Av 

praktiska anledningar har det dock inte varit möjligt att göra det i den här studien, men skulle 

kunna fungera som instrument för att stärka validiteten. En annan aspekt som viktig att lyfta 

är att både teori samt val av material underbyggs i tidigare forskning, där undersökningar av 

partiers åsiktsdokument har använts just som föremål för studier om europeisering och 

europeisk integration. Dessutom, med tanke på att ovanstående operationaliseringar ligger i 

linje med definitioner som återfinns i den vetenskapliga litteraturen som rör europeisering och 

europeisk integration, kan även det vara ett argument för att validiteten är adekvat i den här 

studien. Den här studien är dock inte vattentät, utan komplement med en större variation av 

empiriskt material, så som enkätundersökningar, analys av andra dokument som 

riksdagsmotioner och EU-nämndsprotokoll skulle kunna stärka studiens resultat. Styrkan i 

studien är dock den djuplodade analys som genomförs, där man inte bara ser till förekomst av 

ställningstaganden utan även den argumentation som de består av, och däri kan finna resultat 

mer ytliga studier möjligtvis enbart skulle skrapa på ytan. Studiens intersubjektivitet kan dock 

bli lidande på grund av det, då det är ett ganska stort element av tolkning som behövs för att 

genomföra studien. För att intersubjektiviteten ska vara så hög som möjligt är dock alla steg i 

studien så utförligt beskrivna som möjligt, med tillhörande motiveringar. Där 

intersubjektiviteten kan brista i störst utsträckning är där kvalitativa bedömningar av 

materialet gjorts. De kvalitativa bedömningar som gjorts i det empiriska materialet vilar inte 

på innehållsanalys där antal ord har räknats, utan på utförligheten som förekommer i 

argumentationen kring olika politiska ställningstagande som finns om det europeiska 

samarbetet. Det kan i vissa fall inte vara helt tydligt, och det bottnar i en svårighet att 

systematisera när en argumentation slutar och börjar i en fråga kopplad till det europeiska 

samarbetet, framförallt när den förekommer mitt i en text och inte behandlas under en enskild 

rubrik.  
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3.0 Empirisk analys: 

3.1 Miljöpartiet 

3.1.1 Valmanifest och partiprogram 1988- 1998 

Miljöpartiet har varit motståndare mot EU ändå sedan partiet bildades, partiets förhållandevis 

korta valmanifest från 1988 gör gällande att partiet bör avstå från medlemskap i EU:s 

föregångare EG och den tillhörande harmoniseringen
38

. Alltså var partiet redan från början 

motståndare till att ingå i det (formaliserade) europeiska samarbetet, partiprogrammet från 

samma år omnämner trots det inte frågan eller EG över huvud taget
39

. Tre år senare lanserar 

partiet ett nytt valmanifest, där EG omnämns mer än i en endaste mening. I manifestet 

utvecklas kritiken och görs mer utförlig än i tidigare manifest, där den ideologiska skiljelinjen 

mellan det svenska gröna projektet och dess ambitioner görs tydlig i relation till det som 

partiet anser att EG står för
40

. 

Under rubriken Nej till EG – Ja till världen, gör valmanifestet gällande att partiet ser positivt 

på samarbete på en rad olika områden som miljölagstiftning, nedrustning och sociala 

rättigheter samt att partiet arbetar för en fri rörlighet i Europa för arbete, studier och resor. 

Manifestet uttrycker alltjämt en vilja för Europa och dess framtid, men är samtidigt kritisk 

mot EG. Nedan följer tre paragrafer från partiets valmanifest 1991, som riktar skarp kritik mot 

EG:   

”Vi arbetar för en solidarisk världshandel och accepterar varken EG:s höga tullmurar 

mot omvärlden eller EG:s flyktingpolitik som medför att den som fått nej från ett EG-

land är förpassad från alla andra EG-länder. 

Vi motsätter oss medlemskap i superstaten EG därför att vi vill att människor skall ha 

företräde framför pengar och därför att avståndet mellan den lilla människan och de 

beslutsfattande inte bör öka. 
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Vi, liksom den övriga gröna rörelsen i hela Europa, kan inte acceptera den ökande 

miljöförstöring som blir följden av ökad företagskoncentration och ökade 

varutransporter i EG:s stormarknad.”
41

 

Det finns alltså flera olika aspekter som rör kritiken mot EG, dels en humanitär aspekt där 

konsekvenser för asylsökande tydliggörs och att EG:s handelstullar inte är förenliga med en 

solidarisk handelspolitik som partiet säger sig stå för. Miljöaspekten är också framträdande 

där miljöförstöring attribueras en ökad handel över gränser och kommersiell centralisering. 

Den kritiken är emellertid intressant, men den vikigaste för den här uppsatsen som framträder 

är att de klargör sitt motstånd mot medlemskap i det som omnämns som superstaten, och 

deras uppfattning av konsekvenserna för medborgare som då skulle komma längre från 

makten. Det går här att konstatera att partiet redan i början av nittiotalet hade uttalade 

ambitioner för Europa på flera områden, men inte såg EG som politisk plattform för att 

förverkliga dessa ambitioner, utan snarare tvärt om som ett hinder för förverkligandet av 

dessa och ett ytterligare steg i fel riktning. En annan viktig aspekt för den här studien som 

framträder, är att det även går att konstatera en begynnande förekomst av Europa och EG som 

politisk fråga i åsiktsdokumenten. Valmanifestet från 1994 ägnar i relation till andra frågor i 

manifestet en ganska stor del till att redogöra för partiets ståndpunkt i frågan om EU, och EU-

medlemskap. Vad beträffar EU är det främst frågan om folkomröstningen som står i fokus för 

skrivelserna om EU, där kritik mot ojämlika villkor för ja – respektive nej sidan lyfts fram 

som ett problem, samt olika valtekniska aspekter. Vidare lyfts även kritik mot det partiet 

omnämner som EU-anpassning, som de menar har ökat arbetslösheten och lett till tillbakasteg 

i den svenska miljöpolitiken
42

. 1998 är dock förekomsten av EU mer begränsad i relation till 

de tidigare undersökta dokumenten, men olika skrivelser kopplade till EU finns med i 

valmanifestet. Bland annat lyfts maktkoncentration och byråkrati kopplad till EU fram som 

något som dels tar resurser som kunde användas bättre, samt att det leder till en urholkning av 

demokratin
43

.  
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3.1.2 Partiprogrammen 2001 och 2005 

”Vi avvisar däremot den så kallade federalistiska samarbetsmodellen, som syftar till att 

suveräna stater successivt förvandlas till län i nya supermakter. Vi är positiva till varje 

folks självbestämmande. Denna grundsyn är ett huvudskäl till att vi säger nej till EU 

och liknande supermaktssystem i andra delar av världen. I stället förordar vi en 

förstärkning och demokratisering av FN-systemet och av andra liknande internationella 

samarbetsstrukturer där stater och folk kan mötas på lika villkor”
44

. 

I partiprogrammet som antogs 2001 är kritiken lika framträdande som i tidigare valmanifest 

och partiprogram, om än mer utförligt formulerad än tidigare. Till skillnad från vad som var 

framträdande i tidigare kritik, framförallt i valmanifesten som har beskrivits ovan är att 

kritikens fokus nu ligger på det ideologiska gapet mellan EU och Miljöpartiet och konkreta 

exempel har lyfts ur. Partiprogrammet från 2001 gör avstamp i ett ideologiskt 

ställningstagande om att partiets ideologi är decentralistisk, och att maktkoncentration är 

något som missgynnar människan
45

. Vidare påstår partiet även att den demokratiska 

utvecklingen är på väg mot mer centralisering och elitism, och att det därför behövs ett 

trendbrott i den utvecklingen samt att beslutsfattande och verkställande av beslut ska föras 

närmre dem som påverkas av dessa
46

. Människan kan enligt programmet inte växa om den 

inte tillåts vara delaktig i att forma den utveckling som samhället tar, och att partiet därför 

verkar för direkt demokrati. Även om en genomgående tråd är det som berör lokalt självstyre, 

decentralisering och direktdemokrati råder det ingen brist på behandling av internationella 

frågor och utformningen av dessa. I programmet erkänns behovet av politisk verksamhet på 

internationell nivå, bland annat för att komma till rätta med de problem som globaliseringen 

orsakar
47

.  

”Det huvudsakliga målet för det internationella samarbetet är att hitta en rimlig 

avvägning mellan legitima demokratiska krav på lokalt, regionalt och nationellt 

självstyre och behovet av samarbete över större regioner, inte minst över hela 

jordklotet.”
48
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För att uppnå det huvudsakliga målet menar partiet i partiprogrammet från 2001 att den 

optimala modellen är den där stater samarbetar med varandra utan att göra avkall på den 

nationella suveräniteten, internationella samarbeten skall effektiviseras där de redan finns (FN 

exempelvis) och ha överstatliga organ som kan behandla gemensamt överenskomna 

gränsöverskridande frågor som miljöföroreningar och mänskliga rättigheter
49

. Liksom tidigare 

finns det alltså en internationell vilja i partipartiet, med visioner och mål. Kritiken mot EU 

utgår i stort från de ideologiska ställningstaganden som görs i programmet, och avisas med 

hänvisning till just detta. I partiprogrammet framgår att partiet anser att EU:s uppbyggnad och 

målsättningar står i strid mot en demokratisk decentralisering, en progressiv miljöpolitik och 

vad som omnämns vara global solidaritet
50

. Det som är intressant och nytt i förhållande till 

dokument som redan redogjorts för, är att det i den här upplagan av partiprogrammet finns ett 

ställningstagande för att aktivt verka inom EU (samt andra samarbetsorgan) för solidariskt 

utvecklingssamarbete:    

”Sverige måste föra en aktiv politik för solidariskt utvecklingssamarbete i 

organisationer som EU, FN, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna.”
51

 

Nedan följande citat är intressant med hänsyn till vad partiet efter revidering av utträdeskravet 

anser, just att man ska arbete inifrån för att förändra, den här likartade formuleringen finns 

alltså redan på plats 2001 även fast utträdeskravet likväl är plats. Det går att konstatera att ett 

nytt centrum för politisk påverkan har identifierats, och ställningstaganden rörande det nya 

centrat har formulerats som en anpassning till detta.  

”Vi är motståndare till EU och vill att EU ska upplösas. Så länge Sverige är kvar i EU 

försöker vi dock använda det svenska medlemskapet för att förändra och förbättra 

organisationen.”
52

 

2005 antog Miljöpartiets kongress ännu en ny upplaga av partiprogrammet. I likhet med 

partiprogrammet från 2001 finns det en syn om att partiet ska verka inifrån för att förbättra 

EU, men bara så länge som Sverige är med EU. Det överordnade målet är alltjämt fortfarande 

att Sverige ska träda ur EU, och att EU i sig ska upplösas. En genomgående kritik mot EU 
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även här är dels dess demokratiskt bristande institutionella strukturer, och även hur unionens 

politik får konsekvenser som missgynnar demokratin. Exempelvis lyfts det fram att 

avregleringarna på finansmarknaderna, med valutaspekulation som följd, har gett minskat 

handlingsutrymme för demokratiskt valda regeringar
53

.  Återigen trycks det på att den 

utveckling som EU tagit är steg bort från den decentraliserade vision med lokalt självstyre och 

makt nära människor som partiet vill se. Den hierarkiska strukturen inom EU gynnar dem 

som är bäst bemedlade, och ger dem möjlighet att tvinga igenom beslut samt sätta den 

politiska dagordningen. En annan brist som lyfts fram är att kommissionen har allt för mycket 

makt, samtidigt som det ej går att utkräva ansvar från dem
54

.   

Vad gäller det som partiet omnämner som en av deras kärnvärderingar, global rättvisa och 

solidaritet, fungerar EU som ett hinder för att Sverige ska kunna bedriva en sådan politik mot 

omvärlden. EU:s handelspolitik, fiskeripolitik och jordbrukspolitik anses öka orättvisorna i 

världen eftersom att de i stort fungerar för att stärka kapitalets intressen på bekostnad av 

solidaritet med andra länder likväl som att de bidrar till miljöförstöring. Partiet menar därefter 

att mänskliga rättigheter, fredlig konflikthantering och en konfliktförebyggande politik ska 

sättas i första rummet för unionens utrikes och biståndspolitik
55

. EU:s begränsande 

egenskaper lyfts alltså fram. Det skulle vid en snabb blick kunna tolkas som nationalism från 

partiets sida, men partiet utrycker att deras motstånd mot EU inte är baserat i att nationalstaten 

skulle vara den bästa enheten för beslutsfattande i de frågorna, utan för att på nationalstatsnivå 

så är makten närmre medborgarna. De lägger vidare vikt på att formulera ett alternativ till 

EU:s form och organisation
56

.  

Det formulerade alternativet till EU rör dels formerna (på en visionär nivå) för hur det 

mellanstatliga samarbetet bör se ut, och även innehållet. Vad gäller innehållet så rör det sig i 

stort om begränsningar för vad samarbetet bör handla om, frågorna som i tidigare 

partiprogram samt valmanifest lyfts träder återigen fram: gränsöverskridande miljöförstöring 

och mänskliga rättigheter. På det visionära planet för hur ett europeiskt samarbete ska vara 

utformat står det i partiprogrammet att självständigt och demokratiskt deltagande måste vara 

grunden för samarbetet. Frihandel och samarbetsavtal är också aspekter som lyfts fram som 
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positiva för samarbetet. En tredje vision är vad i programmet omnämns som ett ”Europa à la 

carte”, vilket beskrivs som ett samarbete på överstatlig nivå där medlemsstaterna själva kan 

vilja vilka delar av samarbetet som de vill delta i
57

. 

3.1.3 Slopandet av utträdeskravet: 

Partiprogrammen från 2001 och 2005, samt äldre partiprogram och valmanifest visar på att 

EU-motståndet inom partiet har varit en hållpunkt genom större delen av partiets historia. 

Alltjämt syns att det skett en utveckling över tid kring motiven för EU-motståndet, och att EU 

som politisk fråga har fått större utrymme, samt att möjligheterna till att påverka genom EU 

lyser igenom i en rad olika politiska frågor som lyfts i åsiktsdokumenten. Även om 

utträdeskrav har varit med ända sedan Sverige blev medlemmar i EU, visar dokumenten på att 

det har växt fram en syn inom partiet om att man ska verka inifrån för att förändra och 

förbättra EU. Dessutom, som nedanstående kommer att hålla fokus på, börjar partiet även att 

bredda sig och ta ställning i fler konkreta frågor som rör EU och Europa, i något högre grad 

än i tidigare åsiktsdokument som redogjorts för. Miljöpartiet genomförde en 

medlemsomröstning om utträdeskravet 2008, omröstningen resulterade i att kravet på att 

Sverige ska träda ur EU slopades från partiets politik
58

. Kort efter det att omröstningen 

genomfördes antog partiet en valplattform inför europaparlamentsvalet 2009. Till att börja 

med går det att vid en första anblick att konstatera, och det är något som även utrycktes av 

ledande personer i partiorganisationen
59

 
60

, att partiets trots slopandet av utträdeskravet förblir 

ett mycket EU-kritisk parti. Den tidigare EU-kritiken har varit baserad på att EU har en rad 

olika fel vad gäller prioriteringar, struktur och politik och detta i sig är en grund för att lämna 

samarbetet och utforma ett nytt samarbete enligt andra principer.  

”EU har utvecklats till en viktig aktör i europeisk politik. EU berör oss på flera sätt, 

varje dag. Det är därför viktigt att vi som är kritiska till EU inte lämnar EU-frågorna till 

någon annan. Miljöpartiet vill att EU ska ha betydligt mindre makt på de flesta 

områden, men vi anser också att det finns områden där EU bör få större möjligheter att 
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agera, framför allt i gränsöverskridande miljöfrågor. Miljöpartiet vill vara stigfinnare 

och folkets röst för ett Europa som ser annorlunda ut än dagens EU.”
61 

I stora drag finns samma kritik mot EU som tidigare kvar även efter det att utträdeskravet har 

slopats. Men nu är den framträdande idén att EU ska förändras för det bättre och att det är 

viktigt att Sverige är kvar i EU så att folket kan vara delaktigt i processerna. Kritiken mot vad 

som beskrivs vara ett kortsiktigt tänkande när det kommer till handels, fiskeri och 

jordbrukspolitik är exempelvis kvar
62

. En intressant aspekt som lyfts fram av partiet, med 

hänvisning till ovanstående citat, är att partiet vill se att EU sysslar med färre saker samtidigt 

som de vill se EU få större befogenheter på specifika områden. Detta är ett genomgående 

tema i kritiken, det vill säga att påvisa hur partiet vill att EU ska förändras för att bli mer 

demokratiskt och hållbart. Den demokratiska utvecklingen inom EU beskrivs i termer av att 

den går mot mer centralisering och ökad byråkratisk styrning, medan partiet menar att EU:s 

beslutsfattande måste bli mer decentraliserat. Bland annat lyfts konsekvenser av 

Lissabonfördraget fram som att EU kommer bli ”fetare och bredare i stället för smalare och 

vassare”
63

. Som det nämnts innan är kritiken mot EU och idéer om en strukturell omvandling 

påtaglig genom valmanifestet, men det förekommer som ett komplement till det även 

konkreta frågor som partiet faktiskt att EU ska syssla med. I valmanifestet framgår en rad 

konkreta frågor där möjligheterna för EU att agera lyfts fram. Till att börja med kan det 

nämnas att partiet vill se att EU skriver in rätten till fri abort i rättighetsstadgan
64

. I relation till 

det, finns en även en rad olika ställningstagandet som berör jämställdhet, partiet vill bland 

annat att ett jämställdhetsperspektiv skall genomsyra all lagstiftning på EU-nivå samt att 

varannan damernas ska gälla för alla toppositioner inom EU:s förvaltning
65

. En annan fråga 

som partiet anser lämplig för EU-nivå, är standardisering av järnvägsnäten och samordning av 

biljettsystemen för att underlätta miljövänligt resande inom unionen
66

. Dessa konkreta 

ställningstaganden kan alltså ses som en del av vad partiet vill använda EU som ett verktyg 

för att förverkliga, och tyder på ett partiet ser möjlighet att genom EU påverka i politiska 

sakfrågor.  
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3.1.4 I dagsläget: 

Eftersom att partiprogrammet inte har reviderats sedan upplagen som släpptes 2005, finns det 

inget uppdaterat partiprogram efter det att utträdeskravet slopades. På Miljöpartiets hemsida 

finns det dock en hel del ställningstagandet som har antagits efter det att utträdeskravet 

slopades, där viljeriktningar och åsikter om EU finns att tillgå. Dessa behandlar frågor om EU 

och specifika ämnen därinom som: demokrati, flyktingpolitik, jordbrukspolitik, EMU och 

utvidgning. Både kritik och konstruktiva förslag omgärdar dessa områden. Bland annat menar 

partiet att EU-harmoniseringen av asyl - och flyktingpolitiken riskerar att göra den mer 

restriktiv och bygger upp höga murar mot omvärlden samtidigt som den sätter upp hinder för 

hur generösa Sverige kan vara med sin asyl - och flyktingpolitik
67

. Jordbrukspolitiken är ett 

ämne som är intimt samankopplat med miljöpolitiken, och partiet ser ett flertal problem med 

dagens system av jordbrukssubventioner. Däribland att subventioner går till produktion av vin 

och tobak samt att subventionerna misslyckas med att göra jordbruket ekologiskt hållbart. 

Partiet menar istället att EU:s subventioner för jordbruk ska gå till vad som omnämns vara en 

hållbar landsbygdsutveckling och stöd för så kallade miljötjänster
68

. Här är alltså ännu ett 

exempel på hur partiet ser att EU kan användas som ett verktyg för att lösa olika problem som 

partiet ser i dagens Europa.  Det finns dock även en rad olika områden där EU:s roll och 

funktion ses som ett hinder för att förverkliga de värden och den ordning partiet anser bör 

råda. Bland annat vill partiet inte se att EU helt tar över utrikespolitiken och låter enskilda 

medlemsstater bli överkörda genom majoritetsbeslut i utrikespolitiska frågor. Detta motiveras 

främst genom att det står stick i stäv med Sveriges långa tradition och att gå sin egen väg och 

ställa sig på de fattigas sida när det kommer till internationell politik
69

.  Det indikerar att delar 

av EU:s utformning och politik som begränsar partiets möjligheter att bedriva politik i en 

fråga, är något som påverkar dem i riktningen att de vill förändra förutsättningarna så att de 

blir mer gynnsamma för partiets politik. Valmanifestet från 2010 är ganska fattigt på frågor 

som berör EU, men några korta meningar ägnas bland annat till EMU, viljan att skapa fler 
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lagliga vägar för migration till EU, samt att ställningstagandet att EU inte bör ha ett 

gemensamt försvar
70

.  

3.2 Vänsterpartiet 

3.2.1 Valmanifest och partiprogram 1987-1998 

Under rubriken ”Koncentration och regionala krisen” avhandlas i partiprogrammet från 1987 

frågor som rör den Europeiska gemenskapen.  I dokumentet kan vi skönja en skepsis 

gentemot den utveckling som följer framväxten av EG: 

Kapitalismens kristendenser, dess växande klassklyftor, dess angrepp på folkflertalets 

sociala och demokratiska rättigheter och kultur präglar också utvecklingen i Sverige. 

Dessa tendenser förstärks genom transnationalisering av kapitalet, genom försöken att 

knyta Sverige närmare EG, genom koncentrationen av kapital.
71

 

Redan 1987 fanns alltså EG som politisk fråga med i Vänsterpartiets partiprogram. I 

partiprogrammet framställer partiet det som att utvecklingen som följer av framväxten av EG 

är växande klassklyftor och ett ökat antal angrepp på de demokratiska och sociala 

rättigheterna. Vidare avhandlas frågan under rubriken ”Avspänning Europa” där de förordar 

ett ökat europeiskt samarbete mellan fackföreningsrörelser och andra vänsterpartier som ett 

led i att försvara och stärka de mindre staternas suveränitet. Det går i partiprogrammet från 

1987 och se en vilja till europeisk politik, men att den europeiska politik som de vill se är 

något som står utanför ramen för EG. Kritiken mot EG som läggs fram är baserad på dess 

påstådda tendens till att förstärka kapitalismen
72

 och att det får negativa konsekvenser för 

Sverige i form av minskat nationellt självbestämmande. Det är lagarna för den vid tillfället av 

EG föreslagna inre marknaden (fri rörlighet för kapital, varor och tjänster) och dess 

harmonisering som i partiprogrammet påstås leda till denna konsekvens. En annan åsikt som 

lyfts fram är att EG och Västeuropa är i USA-imperialismens grepp. Vad som är viktigt att 

lyfta fram i relation till de här åsikterna, som även det framgår i partiprogrammet, är att de 

forna europeiska blocken (Öst och Väst) fortfarande var en verklighet av politiken, något som 

kort senare kom att förändras. I partiprogrammet lyfter de fram att de blockbildningar och 
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internationella samarbetsbetsorgan som fanns i dagsläget (NATO, Warszawapakten, EG, 

SEV) var något som verkade negativt för den nationella självbestämmanderätten, och att 

deras avskaffande skulle leda till avspänningar som i sin tur skulle främja ett alleuropeiskt 

samarbete. Sammanfattningsvis kan vi i konstatera att EG som en politisk fråga var tidigt 

närvarande i partiets åsiktsdokument, samt att de invändningar som framförs gäller de 

begränsningarna som EG skapar för nationalstaterna att bedriva en självständig politik, i 

Sveriges fall skulle det för partierna innebära minskade möjligheter att förverkliga sin politik.  

Nej till såväl dold som öppen anslutning till EG.
73

 

Så lyder en av punkterna i Vänsterpartiets valmanifest från 1988. I valmanifestet återkommer 

den världsbild och bild av EG vi hittade i partiprogrammet från 1987, med skillnaden att den 

här tydligt konkretiseras i krav om att avstå från medlemskap. Ett medlemskap i EG lyfts fram 

som att det skulle försvåra för handel med hela Europa och att förbindelser med omvärlden 

måste vara mångsidiga. Intressant är att även handel med andra länder lyfts fram som något 

som skulle äventyras av ett eventuellt medlemskap. Argumentet lyder som följer: att Sverige 

måste vara självständigt och obundet med mångsidiga förbindelser till omvärlden och föra en 

alleuropeisk politik för att lösa upp militära, politiska och ekonomiska blockbildningar. Att 

göra det skulle försvåras av ett inträde i EG, så det är den nationella självständigheten som är 

kärnan i kritiken. Vidare återkommer även framställandet av EG som ett verktyg för 

främjandet av kapitalismen i Västeuropa, och att ett medlemskap skulle leda till att Sverige 

skulle behöva inordna sig i borglig, liberal ekonomisk politik, som skulle stävja utveckling 

och jämlikhet.
74

 Likaså finns det ställningstaganden i valmanifestet från 1991 där partiet 

ställer upp europapolitik som ett enskilt politiskt område till skillnad från tidigare manifest. I 

det valmanifestet finner vi en rad intressanta delar. Dels kan vi se till de punkter som direkt 

behandlar europapolitik
75

:  

 stopp för EG-underordning 

 ökat samarbete inom den europeiska arbetarrörelsen mot högerkrafter och 

transnationellt kapital 

 folkomröstning om svenskt EG-medlemskap 
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 ett öppet och samarbetande Europa. 

Dessutom återfinns en punkt om EG under listan av valets viktigaste frågor: 

”Utvecklad demokrati och välfärd - nej till EG”
76

 

I programmet motiveras motståndet mot EG i likhet med tidigare åsiktsdokument, främst som 

att Sverige kan stå på egna ben och samarbeta med länder både inom och utanför Europa på 

lika villkor
77

. Det framgår inte heller någon instrumentell funktion genom vilket de kan 

använda EG för att uppnå sina mål, snarare det omvända, att det är en organisation som kan 

stävja möjligheterna att bedriva önskad politik på hemma plan. Däremot ser vi att EG i 

partiets manifest har blivit en alltmer central fråga för utrikespolitiken, vilket bestyrks när vi 

ser till förekomsten av ställningstaganden i EG-frågan. 1994 års valmanifest har en påtagligt 

mer utförligt artikulerad och formulerad politik för EG än äldre valmanifest. I det framgår att 

ett eventuellt medlemskap i EU skulle urholka demokratin och minska möjligheterna att föra 

politik för att förbättra bland annat miljön
78

. I det avseendet tar valmanifestet an där det 

tidigare slutade. En annan synpunkt som lyfts fram är att EU bygger upp murar mot 

omvärlden om förhindrar solidaritet med länder utanför, samt att Sveriges utrikespolitiska 

självständighet och alliansfrihet skulle vara hotad. Även den klassbaserade analysen 

återkommer som en invändning mot EU, där unionens ekonomiska politik står i strid med 

partiets mål att minska klassklyftorna och sänka arbetslösheten. Ett nyckelord i delarna om 

EU i valmanifestet är solidaritet, där solidariteten med andra länder (framförallt de utöver de 

rika västländerna som redan är medlemmar i EU) är något som lyfts fram som ett prioriterat 

område för partiet att värna om
79

. Återigen träder alltså synen om EU som ett hinder för att 

kunna förverkliga olika politiska mål på ett nationellt och internationellt plan fram. Intressant 

är även att en sakpolitisk fråga vad gäller EU träder fram, det vill säga den om miljöpolitiken. 

I valmanifestet anno 1998 kopplas den decentralistiska idén kring den politiska organisering 

till frågan om EU, och detta då efter att Sverige har gått med i EU: 

”Vi ser det också som nödvändigt att reformera den politiska organisationen efter 

närhetsprincipen, det vill säga alla beslut ska fattas så nära de berörda som möjligt. 
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Detta demokratiska synsätt kommer till exempel att innebära överflyttning av makt och 

ansvar från EU till nationerna, från nationalstaten till regionala parlament, frän regioner 

till kommuner och från kommuner till medborgarna direkt”
80

 

I programmet menar man att demokratin och styret ska vara så nära folket som möjligt, och 

att ett led i det skulle vara att flytta ner makt och ansvar från EU-nivå till den nationalstatliga 

nivån
81

.  Även olika sakpolitiska invändningar görs mot EU i valmanifestet, bland annat vad 

gäller jordbrukspolitiken och de stora summorna i EU:s budget som går till bidrag
82

. Vilket i 

mångt och mycket kan sägas vara bland de första ställningstaganden av mer konkret karaktär i 

en direkt sakpolitisk fråga kopplad till EU i de undersökta åsiktsdokumenten.  

”Vänsterpartiet förespråkar ett starkare alleuropeiskt samarbete”
83

 

Som framgår av citatet ovan så motsätter sig partiet inte europeiskt samarbete. Dock så lyfts 

andra arenor än EU fram som verktyg för ett stärkt europeiskt samarbete, så som OSSE, 

Europeiska rådet, samt ”ett miljösamarbete mellan Europas länder”
84

. Synen på de 

gränsöverskridande problemen som vi även återfunnit i Miljöpartiets partiprogram och 

valmanifest, kommer i Vänsterpartiets valmanifest från 1998 fram som en dominerande syn 

på ett europeiskt samarbetes instrumentala funktion
85

. Det som är av intresse med avseende 

till det är att vi kan skönja en utveckling där partiet börjar ta ställning till sakpolitik på 

europeisk nivå, en utveckling som undersöks närmre under kommande paragraf.    

3.2.1  2000-talet och framåt: 

I partiprogrammet antaget på Vänsterpartiets kongress år 2000 finner vi att mycket av det som 

fanns i åsiktsdokumenten under 90-talet återanvänds som grund för kritiken mot EU, även så 

utträdeskravet. Bland annat lyfts åter idén om att den svenska demokratin intimt hänger 

samman med det nationella självbestämmandet
86

. Även andra aspekter kopplade till 

demokrati, så som det demokratiska underskottet inom EU med bristande möjlighet att 

                                                           
80

 Vänsterpartiet, (1998), Vänsterpartiets valplattform 1998 

81
 Vänsterpartiet, (1998), Vänsterpartiets valplattform 1998 

82
 Vänsterpartiet, (1998), Vänsterpartiets valplattform 1998 

83
 Vänsterpartiet, (1998), Vänsterpartiets valplattform 1998 

84
 Vänsterpartiet, (1998), Vänsterpartiets valplattform 1998 

85
 Vänsterpartiet, (1998), Vänsterpartiets valplattform 1998 

86
 Vänsterpartiet, (2000), För en solidarisk värld 



30 

 

påverka för vanliga medborgare, stora intressens företräde och lobbyismen, samt 

tjänstemännens stora inflytande i EU.
87

 Även olika sakpolitiska invändningar görs i 

programmet, bland annat mot att EU hotar den ambitiösa svenska klimatpolitiken. Fler 

sakpolitiska ställningstaganden finner vi i valmanifestet från 2002, bland annat tas frågan om 

EU:s migrationspolitik (specifikt gränsövervakning) och jordbrukspolitik upp som områden 

där Vänsterpartiet vill annorlunda
88

. Vad beträffar internationella samarbetsorgan menar de 

bland annat att ekonomiska samarbetsorganisationer så som internationella valutafonden och 

IMF måste demokratiseras, samt att EU:s och USA:s makt i dessa måste minska till fördel för 

FN
89

. En annan aspekt som lyfts i förhållande till den svenska demokratin är att i och med 

inträde i EU så har regeringens makt ökat på bekostnad av riksdagen. Således är den svenska 

demokratin hotad, och riksdagen skall vara med och bestämma i lagstiftandeprocessen, 

snarare än regeringen
90

.   

”EU är i praktiken på väg att omvandlas till en kraftigt centraliserad förbundsstat. En 

vänsterregering måste motarbeta denna omvandling. Istället ska den arbeta för att makt 

förs tillbaka från EU till medlemsländerna och för att EU demokratiseras”
91

 

I citatet ovan finner vi en avvikande ståndpunkt rent historiskt sett om vi ser till 

Vänsterpartiets syn på EU. I citatet ser vi att de nämner en demokratisering av EU. Utan att 

dra för stora växlar av det, går det att konstatera att det här kan skönjas en syn på EU som en 

politisk realitet, som man därav bör arbeta med att förbättra. I partiprogrammet från 2008 

återfinner vi även mycket av det som rent historiskt varit en del av Vänsterpartiets kritik mot 

EU. Bland annat kritiken mot den ”nyliberala” utformningen av EU, där avregleringar och 

skattesänkningar går före, och social trygghet samt miljöskydd får stå åt sidan. Även 

begränsningarna av möjligheterna att föra en human asylpolitik lyfts fram som en kritik mot 

EU. En aspekt som vi återfinner som tyder på en viss utveckling i synen på EU, i likhet med 

valmanifestet från 2002 är att det nu finns formuleringar som antyder önskan och redan 

existerande samarbete med andra EU-kritiska rörelser runt om i Europa, både utanför 
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institutionerna och inom dem. Dock så kvarstår utträdeskravet vilket tydligt framgår av denna 

formulering:  

”EU måste upplösas för att ett i grunden annorlunda europeiskt samarbete skall 

kunna byggas. En viktig del i en sådan process kan vara att länder väljer 

att lämna unionen. Vänsterpartiet arbetar bland annat därför för ett 

svenskt utträde ur EU”
92

 

Det som föregår detta utdrag ur programmet talar om vilka alternativ som Vänsterpartiet vill 

se till ett i framtiden avvecklat EU:  

”Vårt mål är att ersätta EU:s odemokratiska beslutsformer och fördragsfästa kapitalism 

med en alleuropeisk samverkan grundad på demokratiska principer”
93

 

 

Som framgår av citatet ovan, och tidigare redogjorda för delar av Vänsterpartiets 

åsiktsdokument från 2000-talet, är att de trots utträdeskravet ser europeiskt samarbete som 

något positivt i sig, även om det inte är positivt inom ramarna av EU, på grund av dess 

kapitalistiska och odemokratiska utformning
94

.   

3.2.3 I dagsläget 

Partiprogrammet från 2008 är det senaste aktuella partiprogrammet som Vänsterpartiet har 

antagit. Dock finns det mer att undersöka som är relevant efter det, däribland EU-

valplattformen från 2009. I EU-valsplattformen från 2009 kan vi utöver en rad sakpolitiska 

ställningstaganden även se en hel del ideologiskt förankrade ställningstaganden om EU som 

politisk företeelse. Valplattformen inför Europaparlamentsvalet 2009 är uppdelat i fem olika 

delar som redogör för partiets vilka och politik
95

. 

 

1. Gå och rösta 

2. Det här vill Vänsterpartiet göra 

3. En del av vad vi har gjort 
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4. Varför Vänsterpartiet inte gillar EU 

5. Istället för EU 

 

I förhållande till det som redan redogjorts för om vi ser till Vänsterpartiets ställningstaganden 

kring EU, innehåller samtliga delar av valmanifestet med hänsyn till de identifierade 

dimensionerna något intressant. I det inledande kapitlet redogörs för varför det är viktigt att 

delta i valet, och varför en röst på Vänsterpartiet skulle vara bra. De menar bland annat att det 

behövs EU-kritiska röster i parlamentet för att kunna tala emot EU:s stormaktsambitionerna 

samt visa generellt vad man anser om EU. Den andra delen går vidare till att redogöra för 

olika sakpolitiska frågor som partiet berör på europeiskt nivå, däribland miljöfrågor, 

fackföreningsfrågor, sjukvård och välfärd. Många av frågorna berörs i fråga om hur EU kan 

tänkas begränsa möjligheterna för Sverige att föra en självständig politik på olika områden, 

och vikten av EU inte ska besluta i alltför stor utsträckning i flertalet politikområden
96

. I delen 

där partiet förklarar att de vill ha ett alternativ till EU, lyfts det internationella samarbetet fram 

som en viktig del i att arbeta för fred och rättvisa över hela världen. Vänsterpartiets alternativ 

till EU skulle enligt manifestet inte vara en organisation begränsad till någon geografisk 

region eller del av världen, utan vara öppen för alla demokratiska länder som respekterar de 

mänskliga rättigheterna. Bland annat lyfts Europarådet fram som en förebild för hur man 

skulle kunna organisera mellanstatligt samarbete. De lyfter även fram att ett överstatligt 

parlament inte är att önska, utan att ett motsvarande parlament de skulle vilja se, skulle vara 

sammansatt av ledamöter från respektive staters nationella församlingar, och att de nationella 

parlamenten skulle vara den instans som har sista ordet vid beslutande om internationell 

lagstiftning. Vidare menar partiet att antalet frågor som bör vara föremål för mellanstatligt 

beslutsfattande ska begränsas till det som rör gränsöverskridande problem, så som 

miljöförstöring eller sexhandel
97

. I relation till många av de nämnda aspekter som återfinns i 

EU-valmanifestet från 2009, kan nämnas att valmanifestet som antogs inför riksdagsvalet 

2010, helt saknar EU som politisk fråga
98

. Möjligtvis kan den avsaknaden förklaras genom 

närheten till EU-valet, men det går inte med säkerhet att säga. Dock så är det ett av få 

valmanifest rent historiskt som saknar ett omnämnande av EU, eller någon fråga som är 

kopplad till densamma. Vilket i sig är ett väldigt intressant fynd.   
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4.0 Slutsats och diskussion: 

Utifrån den empiriska analysen kan vi konstatera flertalet olika aspekter av det som i teorin 

redogjordes för som politisk integration samt europeisering av politiska partier. Vid en ganska 

enkel anblick kan vi till att börja med att se till att det verkar troligt att framväxten av ett EU 

med större maktbefogenheter och kompetenser har haft en påverkan samt gett upphov till 

politisk integration av både Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Den utvecklingen i partiernas 

manifest påvisas framförallt i avseendet att båda partierna till en i allt högre grad, över tid 

dedikerat mer plats åt frågan om det europeiska samarbetet i sina åsiktsdokument, dock med 

undantag av en svag representation av EU-frågan i valmanifesten från 2010.  

 

Detta är en intressant slutsats till följd av att partierna är uttalat EU-kritiska, och att ett av dem 

har kvar sitt utträdeskrav. Vänsterpartiet har dock följt en liknande utveckling som den vi har 

kunnat se i Miljöpartiet. Den utvecklingen speglar i mångt och mycket det som bland annat 

Cini & Borrogan påstår bör följa när politisk integration sker, i alla bitvis. Utifrån 

operationaliseringen som användes går det däremot inte att säga med all säkerhet att 

partiernas lojalitet har skiftat från den nationella till europeiska arenan. Men den empiriska 

analysen visar däremot på att båda partierna i sin politiska aktivitet av att författa och använda 

valmanifest samt partiprogram som sätt att kommunicera sin politik erkänner ett nytt centra 

för politisk påverkan, trots sin kritik, och spännande nog även genom sin kritik. Det påvisar 

den empiriska analysen  i flera avseenden, framför när vi ser till att närvaron av EU som 

politisk fråga har blivit mer påtaglig över tid, samt att båda partierna även har börjat ägna 

utrymme i sina manifest åt att belysa olika sakpolitiska frågor som är kopplade till EU, dock 

framgår det att Miljöpartiet har gjort det i något högre utsträckning än Vänsterpartiet i 

manifest som inte är direkt kopplade till EU-parlamentsval. Båda partierna har även i sina 

ställningstaganden gått från att framförallt kritisera de demokratiska aspekterna som omgärdar 

EU, till att även förespråka politiska lösningar på EU-nivå i bland annat miljöfrågor. Viktigt 

att lyfta fram är att partiernas ståndpunkter och kritik av den undermåliga demokratin till 

synes inte är något som ser ut att ha minskat över tiden, den kritiken står sig över tid och 

återfinns tillsammans med åsikter som belyser möjligheterna att använda EU får att uppnå 

politiska mål.  

 

Det sistnämnda kan sägas vara det som mest påvisar en form av europeisering av de 

undersökta partierna. Det är framförallt att en instrumental syn på EU har trätt fram, i och 
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med att den nya politiska nivån kan användas som ett verktyg för att skapa politik som ligger i 

partiernas intresse. Om än att det framträder så i större utsträckning i Miljöpartiets skrivelser i 

olika åsiktsdokument, finns det även en sådan tendens i Vänsterpartiet. Enligt 

intervjurespondenterna kan det kopplas till att EU har blivit ”the only game in town”. Med det 

avses att EU:s närvaro och makt har blivit så påtaglig att det helt enkelt inte går att ignorera 

EU i fråga om dess politiska påverkan, och möjligheter att påverka på en regional nivå genom 

EU. Det avser även att andra samarbetsorganisationer på europeisk och internationell nivå 

saknar motstycke till EU, som därav har konkurrerat ut dem, både faktiska och potentiella. En 

annan aspekt när det kommer till den empiriska analysen, som har bäring för denna 

diskussion, är att båda partierna, om än i varierande grad över tid, lyfter fram de 

begränsningar som en ökad supranationell utveckling på europeisk nivå har lett till på det 

nationella planet. Detta kan tydligt kopplas till teorin om europeisering då båda partierna 

lyfter fram, i stor utsträckning under 90-talet, att det europeiska samarbetet skapar 

begränsningar för Sverige att exempelvis föra en ambitiös miljöpolitik, eller en självständig 

utrikes – och säkerhetspolitik. Som teorin om europeisering gör gällande är sådana typer av 

begränsningar, något som fungerar som incitament till anpassning efter de nya 

förutsättningarna. Det framgår av den empiriska analysen och ovan redogjorda skäl att en 

sådan förändring i både Miljöpartiets och Vänsterpartiets har skett. Då framför allt i 

miljöfrågan, där vi kan se att de båda intagit ett mindre kritiskt förhållningssätt till förmån för 

en syn på EU som ett instrument och en arena för att arbeta mot en förbättring av 

miljöpolitiken.  

4.1 Förslag till vidare forskning:  

Som ovanstående diskussion och slutsats har redogjort för är det teoretiska ramverket adekvat 

i avseendet att man genom både teori om politisk integration och europeisering kan finna ett 

verktyg för att redogöra för den utveckling som sker i många partier, inte minst Miljöpartiet 

och Vänsterpartiet, i förhållande till EG:s och EU:s utveckling. Det finns dock stor potential 

att vidare undersöka detta fenomen, och problematisera mer kring urval och se över andra 

dimensioner, båda vad gäller metod och empiriskt material. En idé kring fortsatt forskning är 

kopplad till att partierna som varit föremål för analys i den här studien är relativt ”små 

partier” i avseendet att de båda har hållit sig kring, och framför allt under 10 procent av 

rösterna i riksdagsval, dessutom tillskrivs de ofta ett en vänsterideologi, något som styrks av 

att de gick till val för ett ”rödgrönt” regeringsalternativ 2012. Båda partierna har dessutom en 
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EU-kritiskt utgångspunkt, vilket kan göra att den här studiens resultat saknar bäring för partier 

vi finner i andra delar av de olika skalorna som används för att kategorisera partier. 

Exempelvis skulle vidare forskning kunna omfatta alla politiska partier i Sverige, för att se 

om en höger vänster dimension framträder, och om partierna som är positiva till EU uppvisar 

liknande tendenser till europeisering i sina åsiktsdokument. Anledningen till att vi ser 

förekomsten av EU som politisk fråga i Vänsterpartiet och Miljöpartiet kan mycket väl vara 

på grund av att de är skeptiska mot EU. Ett parti med en mer vänlig inställning till EU 

generellt sett kanske inte ägnar lika mycket tid och plats till att arbeta med opinionsbildning i 

de frågorna. Ytterligare fokus skulle också kunna läggas på den parallella utvecklingen som 

sker mellan den supranationella och nationella arenan, och till och med koppla ihop specifika 

händelser i EU och EG med politiska ställningstaganden för att påvisa en eventuell kausalitet. 

Den här studien sökte efter resultat som kan indikera att det bör finnas ett kausalt samband, 

men gör inget anspråk på att bevisa att ett faktiskt sådant föreligger. Även en studie som 

omfattar jämförelser mellan partier med samma ideologiska hemvist i olika länder skulle 

kunna vara ett intressant fält för vidare forskning, för att se om det finns stora likheter eller 

skillnader mellan hur partiernas syn på det europeiska samarbetet har utvecklats. Detta skulle 

framförallt fungera bra som en teoritestande studie av europeisk integration då den kan 

tillskrivas något av en universell karaktär.  

4.2 Avslutande reflektioner: 

Den här uppsatsen gjordes för att försöka påvisa att nationella politiska partier har påverkats 

av den ökande europeiska integrationen. En avslutande reflektion som kan göras är att båda 

teorierna om politisk integration och europeisering fungerar som analysinstrument, och att 

dess särskillnad inte alltid är helt tydlig. Vid kortare eftertanke skulle studiens utformning 

kanske ha gynnats av att fokusera på en av dem, dock kan det anses teoretiskt intressant att 

båda dessa kan fungera som komplement till varandra för att undersöka utvecklingen i 

nationella partier, genom att operationalisera olika delar som utgör deras teoretiska premisser. 

Det är i sig en intressant diskussion som skulle kunna ligga grund för en undersökning av 

teorierna som sådana, men tyvärr måste det lämnas därhän. En sista reflektion att ta upp är att 

användandet partiernas åsiktsdokument verkar ha varit tillfredställande rent metodologiskt, då 

man tydligt har kunna se en utveckling av partiernas ståndpunkter genom att undersöka 

åsiktsdokumenten.  
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