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Abstract
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Purpose: The empirical purpose with this essay is to study in which extension the Swedish

parliamentary parties argumentation in the national debate of EMU can be lead to some of the

new dimensions of conflict, that previous investigations have shown in some way reflects the

fact that the Swedish party system now days can be described with several dimensions of

conflict. The purpose with this essay also includes to study, on a more generally plan, which

dimensions of conflicts that the Swedish debate have hold. The overarching question in the

essay is from which dimensionally aspects have the Swedish parliamentary parties argue in

the nationally debate of EMU?

Method: Textual analysis and argument analysis

Results: The result in my investigation shows that it is particular three dimensions of

conflicts that have been dominical in the Swedish debate of EMU. The result of my

investigation also shows that of these three dimensions of conflict, the big-smalldimension is

that dimensions that have matters the most.



3

Innehållsförteckning

1. Inledning och problemformulering ........................................................................................ 4

2. Disposition ............................................................................................................................. 5

3. Dimensioner och politik ......................................................................................................... 6

3.1 Dimensioner som förenklingsverktyg av konfliktstrukturen i partisystem...................... 6
3.2 En historiskt endimensionell konfliktstruktur .................................................................. 7
3.3  Nya konfliktdimensioner............................................................................................... 11

4. Syfte och  frågeställningar.................................................................................................... 20

5. Metod ................................................................................................................................... 23

6. Dimensionella aspekter på EMU-debatten........................................................................... 27

6.1 Socialdemokraterna ........................................................................................................ 28
6.2 Moderaterna.................................................................................................................... 31
6.3 Folkpartiet ...................................................................................................................... 34
6.4 Kristdemokraterna .......................................................................................................... 36
6.5 Vänsterpartiet ................................................................................................................. 38
6.6 Centern ........................................................................................................................... 40
6.7 Miljöpartiet..................................................................................................................... 43
6.8 Sammanfattning.............................................................................................................. 45

7. Slutdiskussion....................................................................................................................... 47

Litteraturreferenser................................................................................................................... 49



4

1. Inledning och problemformulering

Det svenska partisystemet har historiskt präglats av en endimensionell konfliktstruktur, där

vänster-högerdimensionen har varit den helt dominerande skiljelinjen i svensk politik under

många år. Men enligt många forskare har det svenska partisystemet under senare år utvecklats

till ett partisystem som rymmer flera konfliktdimensioner. Många forskare menar att det inom

svensk politik går att, förutom en vänster-högerdimension, urskilja flera dimensioner som till

exempel en EU-dimension, en grön dimension och en kärnkraftsdimension i den politiska

debatten.

Den 14 september 2003 anordnades den senaste folkomröstningen i Sverige, då det gällde för

den svenska väljarkåren att ta ställning till om man skulle införa den, av de EU-anslutna

länderna gemensamma valutan euron, som betalningsvaluta även i Sverige. Inför

folkomröstningen upplevde många väljare att det var svårt att ta ställning i frågan på grund av

att den var så stor och komplicerad. En anledning till att många väljare upplevde det som en

svår fråga att ta ställning i, har från olika håll förklaras utifrån ett otydligt vänster-höger

alternativ. På ja-sidan stod Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet och

Kristdemokraterna, medan nej-sidan representerades av Vänsterpartiet, Miljöpartiet och

Centern, och alla hade olika syn på nyttan av att införa euron som betalningsvaluta i Sverige.

Utifrån detta sammanhang så ser jag det som intressant att studera hur de olika svenska

riksdagspartierna har argumenterat i EMU-debatten. Hur ser man från partihåll på frågan, ser

man på euron som en vänster-höger fråga? Eller kanske handlar det om något helt annat?

Vilken roll har de nya dimensioner som på senare år uppmärksammats i den politiska debatten

haft när partierna argumenterat för sin ståndpunkt inför folkomröstningen? Kan partiernas

argument sorteras in i dessa nya dimensioner, till exempel en EU-dimension, en

kärnkraftsdimension, eller en grön dimension? Den övergripande frågeställning som

aktualiseras här blir därmed utifrån vilka dimensionella aspekter har svenska riksdagspartier

argumenterat i EMU-debatten?

Det problem som jag har valt kretsar härmed kring partipolitiska konfliktstrukturer som i

teorin tar sig form av olika dimensioner. Vidare så är därmed mitt specifika

forskningsproblem att studera hur svenska riksdagspartier har argumenterat inom dessa givna
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dimensionella ramar, när de inför folkomröstningen, antingen propagerat för ett ja eller nej till

ett införande av euron som betalningsvaluta i Sverige.

2. Disposition

Efter denna inledning och problemformulering följer så studiens teoretiska utgångspunkter i

kapitlet ”Dimensioner och politik”. Dessa börjar med hur man kan se på politisk

kommunikation i demokratiska system och hur man kan använda sig av begreppet

dimensioner, detta görs i avsnittet ”Dimensioner som förenklingsverktyg av

konfliktstrukturen i partisystem”. Därefter så följer ett avsnitt med en historisk tillbakablick

över konliktstrukturen i det svenska partisystemet och där vänster-högerdimensionen roll i

den svenska politiken beskrivs, detta återfinns i avsnittet ”En historiskt endimensionell

konfliktstruktur”. Det görs även ett försök att innehållsmässigt kategorisera vänster-

högerdimensionen. Efter detta så följer avsnittet ”Nya konfliktdimensioner” där nya

konfliktdimensioner i den svenska politiska debatten ges utrymme. I avsnittet beskrivs

bakgrunden till några av de nya konfliktdimensionerna i det svenska partisystemet och ett

försök till att fastställa dimensionernas innehåll görs.

Efter dessa teoretiska utgångspunkter formulerar jag sedan mitt syfte samt mina

frågeställningar. I anslutning till detta så presenterar jag även det analysschema som jag har

utformat för att jag skall lyckas med att genomföra undersökningen på ett tillfredsställande

sätt. Därefter följer ett kapitel som behandlar hur jag har gått tillväga metodmässigt, bland

annat så motiverar jag min forskningsdesign samt beskriver hur jag praktiskt har gått tillväga

för att genomföra undersökningen.

Uppsatsens resultatredovisning börjar i kapitlet ”Dimensionella aspekter på EMU-debatten”.

Här redovisar jag först partiernas argument var för sig. Här spåras partiets argument till de

dimensioner som jag använder mig av.  Resultatredovisningen sker alltså först parti för parti,

för att sedan övergå i en mer generell överblick över partiernas argumentation. I slutet av

uppsatsen finns det också en slutdiskussion.
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3. Dimensioner och politik

3.1 Dimensioner som förenklingsverktyg av konfliktstrukturen i
partisystem

Vad menas med dimensioner och vad kan man använda dem till? En statsvetenskaplig

förklaring till hur politisk kommunikation fungerar i demokratiska system är att medborgare

och politiker använder sig av olika slags genvägar, i form av bilder, dimensioner, ideologier

eller kognitiva scheman, för att organisera den politiska verklighet de lever i. Utan

ideologiska förenklingsverktyg är det svårt att ha en meningsfull politisk kommunikation i ett

demokratiskt system, menar många forskare. Att medborgare och politiker har något sånär

överensstämmande uppfattningar om hur de ideologiska skiljelinjerna ser ut, brukar ses som

en nödvändighet och förutsättning för en väl fungerande representativ demokrati.

Utan en någorlunda kollektiv samsyn på konfliktstrukturen i partisystemet, det vill säga vilka

de centrala konfliktdimensionerna är och hur partierna positionerar sig längs dessa

konfliktdimensioner, kan partierna inte peka ut färdriktningar för väljarna. Utan genvägar så

skulle också många väljare missförstå partiernas budskap och sakna ledning för att forma

politiska preferenser. Med andra ord, ledarna skulle inte kunna leda och väljarna skulle inte

kunna välja.1

Det finns teorier om ett generellt samband mellan förekomsten av användbara

förenklingsverktyg, det vill säga abstrakta politiska metaforer, bilder, dimensioner, och den

moderna demokratins sätt att fungera. Kanske är det av yttersta vikt på vilket sätt politiska

och ideologiska tankesystem organiseras, och med vilken framgång politiska konflikter kan

tydliggöras? I slutändan har detta i så fall så drastiska slutresultat att det har betydelse för

demokratins etablering och överlevnad. Om man ser det på det sättet så skulle en demokrati,

som Sverige, inte kunna fungera särskilt bra utan den abstrakta metafor som till exempel

vänster-högerdimensionen faktiskt representerar. 2

I parti och väljarforskning används begreppet dimensioner först och främst för att strukturera

åsikter mellan partier och skillnader mellan partiernas väljargrupper. Ett exempel kan vara om

                                                
1 Oscarsson (1998)
2 Den italienske statsvetaren Norberto Bobbio är en representant för ståndpunkten att vänster-högerdimensionen
har en positiv effekt på demokratins sätt att fungera. (Bobbio, 1996)
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det finns fog för att tala om en vänster-högerdimension i svensk politik? Om så är fallet,

brukar man tala om att det finns en dimension, i detta fall en vänster-högerdimension, som

strukturerar partiernas positionering och ståndpunkter på en sådan skala, samt strukturerar

väljarnas politiska preferenser. Dimensioner är med andra ord i mångt och mycket ett

teoretiskt förenklingsverktyg när man vill förklara konfliktstrukturen i demokratiska

partisystem.

3.2 En historiskt endimensionell konfliktstruktur

Den svenska partipolitiken har en historisk tradition i en vänster-högerdimension, som går så

långt tillbaka som till början av 1900-talets Sverige. Konfliktlinjer inom svensk politik har

genom åren lätt kunnat delas in i dessa två motpoler, vänster mot höger (socialistiska tankar

kontra liberala och konservativa tankar), detta gäller förövrigt de flesta demokratiska stater

inom den västerländska kulturen, däribland Europas nationalstater. Den politiska

konfliktstrukturen har med andra ord historiskt varit stabil i Sverige, i form av den tydliga

vänster-högerdimensionen. 3

Ett försök till en förklaring om varför vänster-högerdimensionen historiskt har varit så starkt

förankrad i svensk politik brukar ibland förklaras utifrån den kontext som den har formas i.

En kontextuell förklaring till varför den svenska vänster-högerdimensionen har varit så starkt

förankrad i Sverige är att landet under en lång tid, har haft en starkt endimensionell

konfliktstruktur. I Sverige har klasskiljelinjen, helt utan konkurrens, organiserat de politiska

konflikterna i landet.

Den sociala klasskiljelinjens starka politiska återspegling, har i förlängningen stärkt vänster-

högerdimensionen, och har genom detta varit den dominerande konfliktlinjen i Sverige under

hela 1900-talet. En annan förklaring till den starkt förankrade vänster-högerdimensionen kan

förklaras med att Sverige har haft ett av världens mest stabila partisystem. Det svenska

fempartisystemet var stabilt i nästa sjuttio år, mellan demokratins införande 1921 och

Miljöpartiets inträde i riksdagen 1988.4

                                                
3 Oscarsson (1998)
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I Sverige har vi haft ett flerpartisystem under lång tid, men många forskare menar samtidigt

att det svenska partisystemet ändå kan karaktäriseras som ett ”modifierat tvåpartisystem”.5

Detta på grund av att den ena hälften av den svenska väljarkåren har röstat på ett

vänsteralternativ, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, medan den andra hälften har röstat

på ett högeralternativ, Moderaterna, Folkpartiet eller Centern.  Kanske har högerpartierna

många gånger varit splittrade, men de har ändå utgjort ett tydligt regeringsalternativ.6

Grunden för detta drag av tvåpartimässighet lades redan efter demokratins och

parlamentarismens genombrott i slutet av andra världskrigets slut. Under striden om dessa

konstitutionella frågor så samarbetade Socialdemokrater och liberaler gemensamt mot högern.

När så samhället hade demokratiserats så kom andra frågor att stå på agendan. Den viktigaste,

och som fortfarande är det, var frågan om statens roll i ekonomin. Socialister ställdes i och

med detta mot borgerliga. 7

De inbördesmässiga relationerna inom de olika blocken har inte alltid fungerat bra. På den

socialistiska sidan har socialdemokraternas dominans varit total. Vänsterpartiet har under

årens lopp till stor del fått spela rollen som ett stödparti, vilket har fått till följd av att

blockpolitiken i stor utsträckning har cementerats. På högersidan har Centern och Folkpartiet

emellanåt menat att moderat politik är ett hot mot välfärdsstaten, och krävt gemensam

mittenpolitik för ett borgerligt samarbete. Sedan flera år tillbaka så är dock Moderaterna det

största partiet inom det borgerliga blocket, och moderat politik har under de senaste

riksdagsvalen setts som grundvalen vid ett regeringsskifte.8

Undersökningar och mätningar har gjorts för att försöka rangordna de svenska väljarna längs

en vänster – höger skala. Detta har främst gjorts av Statsvetenskapliga Institutionen i

Göteborg och professor Sören Holmberg.

                                                                                                                                                        
4 Oscarsson (1998)
5Ett partisystem kan definieras som en interaktion mellan de betydelsefulla politiska partierna. I en demokrati
regerar partier på varandras initiativ i ett konkurrenspräglat samspel. (Hauge, Harrop, Breslin, 2000)

6 Bäck & Möller (2001)
7 Ibid
8 Ibid
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Enligt Holmberg så positionerar sig de svenska väljarna på följande sätt på en vänster-höger

skala:9

                               Vänster                             Höger

                                             V – S – MP - C – FP – KD – M

Som vi kan se så placerar sig sympatisörer till Vänsterpartiet på den yttersta vänsterkanten

och Moderaterna på den yttersta högersidan. Vidare kan Socialdemokraterna och Miljöpartiet

klassas som vänsterpartier10, medan Centern och Folkpartiet mestadels brukar gå under

beteckningen mittenpartier, dock alltid tillhörande den högra sidan. Kristdemokraterna ses

som mera höger jämfört med Folkpartiet och Centern.11

Vänster-högerdimensionen har inte bara en stark förankring i den svenska politiken, den är

närvarande i de flesta demokratiska system sedan lång tid tillbaka och verkar så förbli under

överskådlig tid. Giovanni Sartori har kallat vänster-högerdimensionen för ”lekmannens

politiska index” och för ”en våldsam förenkling på grund av en blandning av oklara kriterier”,

men den tas fortfarande för given i parti- och valforskningen. Till och med Sortini själv

placerar den högst upp på en lista över de skiljelinjer som karaktäriserar en modern

representativ demokrati. Enligt Sartori så är dessa dimensioner närvarande i de flesta

demokratiska system: 1. left versus right 2. secular versus denominational 3. ethnicity versus

integration 4. democratic versus authoritarian.12

Vänster-höger dimensionen är den enskilt största och viktigaste begreppet i det politiska livet,

det har vi konstaterat. Men vad kan man säga att den består av, eller rättare sagt, vad

innehåller egentligen vänster-höger dimensionen? Det har gjorts många försök att

                                                
9 Holmberg (2001)
10 Studier har visat på att Miljöpartiet förflyttat sig allt mer åt vänster i samband med varje riksdagsval sedan
1982, då partiet snarare kunde klassas som ett mittenparti (Oscarsson, 1998, i kapitlet ”En kartläggning av den
svenska partirymden”).
11Här bör det tilläggas att dessa undersökningar till stor del bygger på hur väljarna uppfattar de olika partiernas
placering på en vänster-höger skala. Det är dock fortfarande en omtvistad fråga, huruvida politikernas vänster-
högerbeteende till övervägande dels bestäms av deras upplevelser av väljarnas placering och förändringar i
denna placering, eller om det motsatta dynamiska sammanhanget är det vitigaste (Goldman, Pedersen, Österud,
1997)
12 Lijphart kap 18 ”Dimensions of ideology” i Mairs The west European Party System (1990)
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begreppsligt bestämma dimensionens karaktär, enligt Harmel & Janda finns det framför allt

fyra karaktäristiska positioner som partier kan inta i en vänster-höger dimension, om man

utgår från socioekonomiska aspekter i politiken, och dessa är:

� För det första så kan man förespråka statligt ägande kontra privat ägande av företag och

produktion.

� För det andra kan man förespråka en starkt statligt roll i den ekonomiska planeringen,

kontra en svag inblandning. Skillnaden här kan sammanfattas som

planekonomiskalösningar kontra marknadsekonomiskalösningar.

� För det tredje finns det en skillnad mellan hur man väljer att fördela tillgångar mellan rika

och fattiga.

� Den fjärde, och sista positionen som partier kan inta i en vänster-högerdimension är hur

mycket som skall satsas på statliga välfärdsprogram.13

Vänster-högerdimensionen har under åren dokumenterats av många forskare och utifrån flera

olika aspekter, bland annat hur partier konkurrerar med varandra. Den mest klassiska

undersökningen om hur partier konkurrerar är Anthony Downs ”An Economic Theory of

Democracy” från 1957. Downs antar att partier och väljare på den politiska arenan agerar på

ett rationellt och egennyttigt sätt.

Partier ser han som ett lag av människor som strävar efter att kontrollera regerings och

statsmakten genom att vinna makten i allmänna val. Enligt Downs så strävar partier därför

efter att maximera antalet röster till sitt eget parti. Vidare så ställer sig Downs frågan vilken

politik bör anta för att i så stor utsträckning som möjligt, maximera antalet röster. Downs

tänker sig att politiken kan framställas på en vänster-höger skala, där den vänstra ytterligheten

på skalan representerar full regeringskontroll över ekonomin, medan den högra ytterligheten

på skalan representerar en helt fri marknad.

Figur: Downs dimension av partikonkurrens på en vänster-höger skala

                         Vänster                                  Höger

              Regeringskontroll över ekonomin      -        Fri marknad

                                                
13 Ibid
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Sammanfattningsvis så kan man säga att vänster-högerdimensionen har varit den helt

dominerande konfliktlinjen i svensk politik sedan lång tid tillbaka och har främst handlat om

statens roll i ekonomin. Svenska partier har positionerat sig utifrån motpoler som statligt

ägande kontra privat ägande, planekonomiska lösningar kontra marknadsekonomiska

lösningar. Under årens lopp har även fördelningspolitiken, det vill säga hur man fördelar

tillgångar mellan rika och fattiga ryms inom vänster-högerdimensionen.

3.3  Nya konfliktdimensioner

Nya konfliktdimensioner som inte kan föras tillbaka till en traditionell vänster-

högerdimension är både i Sverige och i övrig internationell samhällsforskning ett vanligt

förekommande forskningstema. Dessa studier försöker ofta beskriva och förklara samhällelig

och politisk förändring med att nya konflikter bryter gamla invanda mönster. Många av de

mest kända samhällsvetenskapliga förändringsteorierna går ju faktiskt ut på en och samma

sak, nämligen att det gamla sakta men säkert eroderar och efter hand ersätts med något nytt.

Förslag på konfliktdimensioner som går på tvären mot, och som inte kan föras tillbaka till den

traditionella vänster-högerdimensionen eller en liberal-konservativdimension finns det gott

om. I amerikansk forskning har flera olika dimensioner föreslagits, till exempel en dogmatisk-

pragmatisk dimension, en realist-idealistdimension, en öppensinlig-inskränkt dimension

(open-closed) och en kallhamrad-ömsint dimension (tough-tenderminded). I europeisk

samhällsforskning har Lipset-Rokkans historiskt-sociologiska skiljelinjemodell varit den

flitigast använda, då man studerat religiösa, etniska, språkliga, och regionala skiljelinjers roll

och relation till den traditionella vänster-högerdimensionen.14

I empiriska studier har Philip E Converse identifierat en religiös kyrklig dimension (clerical-

anticlerical) i Frankrike och en stad-landdimension i Finland. Värderingsforskarna har

föreslagit att en materialistisk-postmaterialistisk värderingslinje är på väg att växa sig stark på

bekostnad av en traditionell vänster-högerdimension – den så kallade tysta revolutionen.

Vidare så har forskare i Danmark använt sig av en misstro-tilltrodimension för att beskriva

och förklara händelser i dansk politik, och i Holland så har statsvetare identifierat en politisk-

                                                
14 Oscarsson (1998)
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kulturell liberal-auktoritär dimension som går på tvären mot en traditionell socio-ekonomisk

vänster-högerdimension.15

Sedan ungefär ett tjugotal år tillbaka har vänster-högerdimensionens allmänna giltighet blivit

alltmer ifrågasatt av både politiker och forskare.16 Ifrågasättandet av vänster-

högerdimensionen har uppkommit både i teorin och i empirin, utifrån många olika faktorer.

Kanske störst påverkan har ändå teorin om den tysta postmaterialistiska revolutionen haft,

författad av den amerikanske statsvetaren Ronald Inglehart. Enligt denna teori så utövar den

tysta postmaterialistiska revolutionen stor påverkan på traditionella konfliktmönster, till

exempel omfattande värderingsmönster, uppkomsten av nya konflikter kring miljö,

immigration, politisk integration och regionalt självbestämmande, framväxande av nya sociala

rörelser, samt kommunismens fall. Ingleharts tes är att en långsamt framväxande

postmaterialistiska värdeförändring i samhället får till följd att det sker en värdeförskjutning

från materialistiska värden till postmaterialistiska värden, som till exempel livskvalitet och

självförverkligande.17

På grund av att vänster-högerdimensionen historiskt varit den helt dominerande konfliktlinjen

i svensk politik, så har partikonflikter i det svenska partisystemet under lång tid klassificeras

som endimensionellt. Svenska forskningsresultat under de senaste åren ger dock stöd åt teorin

att partikonflikterna i det svenska partisystemet inte längre kan beskrivas med bara en

dimension. I stället så menar många svenska forskare att partikonflikter i det svenska

partisystemet bättre bör beskrivas som flerdimensionellt. I svensk forskning och

samhällsdebatt har de nya politiska konfliktdimensioner som uppmärksammats, antagits som

utmanare till den traditionella vänster-högerdimensionen.18

De främsta utmanarna är de som antingen är starkt förknippade med framgångar för nya

partier, eller som berör sakfrågor och som har blivit föremål för folkomröstningar. När det

gäller nya partier som tillfört en ny dimension jämte den traditionella vänster-

högerdimensionen brukar man räkna in Ny Demokrati (flyktingdimensionen),

Kristdemokraterna (den kristna värdedimensionen) eller Miljöpartiet (miljödimensionen).

                                                
15 Ibid
16 Hutton (1995), Bobbio (1996)
17 Inglehart (1977)
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När det gäller nya uppkomna dimensioner i folkomröstningar, och på så vis även utmanare till

den starkt förankrade och traditionella vänster-högerdimensionen, så brukar man räkna in

folkomröstningen om kärnkraft 1980 (kärnkraftsdimensionen) och folkomröstningen om

svenskt medlemskap i den Europeiska unionen 1994 (EU-dimensionen).19

Statsvetaren Henrik Oscarsson hävdar i sin bok ”Den svenska partirymden – väljarnas

uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996” (1998) att man i dagens

svenska politiska debatt kan urskilja framför allt följande fyra konfliktdimensioner: vänster-

högerdimensionen, kärnkraftsdimensionen, EU-dimensionen och den kristna traditionalism

dimensionen, men även en miljödimension och en jämställdhetsdimension är närvarande på ett

eller annat sätt i den svenska politiska debatten. En gemensam nämnare för alla dessa

konfliktdimensioner är att de alla har initierat eller haft sitt ursprung i någon form av politisk

organisering, antingen i form av partier eller i folkrörelser.

Politiska sakfrågor som har blivit föremål för folkomröstningar har i Sverige, under de senaste

trettio åren, tenderat att falla vid sidan av traditionella konfliktlinjer som till exempel vänster-

högerdimensionen är ett uttryck av. De kanske tydligaste exemplen här är kärnkraftsdebatten

under 1970-talet och EU-medlemskaps debatten under 1990-talet. Energi och

kärnkraftsfrågornas uppdykande på den politiska agendan var den kanske starkaste orsaken

till att svenska samhällsforskare menade att det endimensionella svenska partisystemet bättre

kunde beskrivas med flera dimensioner.20

När det gäller kärnkraftsfrågan, den ena av två folkomröstningar som enligt Oscarsson med

flera tenderat att falla vid sidan av traditionella konfliktlinjer, så bröt den på ett tydligt sätt

med det sedan tidigare traditionella konfliktmönstret. Moderaterna, Folkpartiet och

Socialdemokraterna kan i detta fall ses som kärnkraftsvänliga, medan Vänsterpartiet och

Centern kan betecknas som kärnkraftsmotståndare. Innehållsmässigt så rymmer

kärnkraftsdimensionen olika uppfattningar om kärnkraftsavveckling, kärnkraftens användning

i Sverige och riskbedömningar när det gäller olyckor i svenska kärnkraftsverk. Men även

vilken inställning man har till ny teknik kan rymmas inom kärnkraftsdimensionen, enligt

Oscarsson.

                                                                                                                                                        
18 Bäck & Möller (2001)
19 Oscarsson (1998)
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När det gäller den andra folkomröstningen, folkomröstningen om Sverige skall gå med i EU,

så har forskning inom statsvetenskapen visat på att frågor som berör EU bryter upp den

traditionella konfliktstrukturen i Sverige på ett liknande sätt som kärnkraftsdimensionen

gjorde under 1970-talet: Socialdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna är mer EU och

EMU-positiva än vad Centerpartiet och Vänsterpartiet är, vilket är jämförbart med

laguppställningarna i 1970-talets kärnkraftskonflikt. Eu-dimensionen räknas idag till en av de

centrala åsiktsdimensionerna i svensk politik, och ses bland annat som ett komplement till den

traditionella vänster-höger dimensionen, speciellt inom forskning av väljarbeteende och

partikonkurrens.21

Till skillnad från den ytterst stabila vänster-högerdimensionen så brukar dock den svenska EU

dimensionen beskrivas som att den är under ständig innehållslig förändring. EU dimensionen i

Sverige har efter hand gett utrymme för ett växande antal framtidsfrågor om europeiska

angelägenheter, som till exempel nu senast i folkomröstningen om den gemensamma valutan

euron, men även östutvidgningen och ett gemensamt försvar ryms inom en tänkbar EU-

dimension.22 En rangordning mellan de olika svenska riksdagspartierna längs EU-

dimensionen, i syfte att visa på hur de olika partierna har placerat sig, antingen positiva till

EU-projektet eller negativa till projektet har visat på följande rangordning: 23

            Negativa till EU-projektet                Positiva till EU-projektet
                                              V- MP – S – C - FP – KD – M

I Sverige har forskning visat att väljarnas åsikter om EU alltid uppvisat relativt starkt

samvariation med vänster-högerdimensionen. Väljare som står till vänster är betydligt mindre

positiva till EU-projektet än väljare som står till höger, detsamma gäller för partier på vänster

respektive högerkanten. Samvariationen mellan EU och vänster-högeråsikter i Sverige

bedöms ofta vara tillräckligt stor för att man i vissa fall kunna räkna EU-relaterade frågor som

                                                                                                                                                        
20 Gilljam & Holmberg (1996)
21 Gilljam & Holmberg (1996), Oscarsson (1998), Holmberg (2001)
22 Oscarsson (1998)
23 Skillnaden mellan partiernas placering på en skala på vänster-högerdimensionen och en skala på EU-
dimensionen är att Miljöpartiet och Socialdemokraterna byter plats. Holmberg (2001)
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vänster-höger frågor. Historiskt sett så har EU till största delen i Sverige faktiskt

kategoriserats som ett högerprojekt, detta ända sedan frågan om ett svenskt medlemskap

återintroducerades i den svenska samhällsdebatten under 1980-talet. 24 Då blev EU-projektet

först och främst associerat med ett liberalt frihandelsprojekt.25 Även om EU-dimensionen i

viss utsträckning samvarierar med den traditionella vänster-högerdimensionen, utgör den

enligt Oscarsson, en stark och väl sammanhållen konfliktdimension i det svenska

partisystemet.

Åsikterna om vad EU-projektet egentligen är ett resultat av går som vi såg isär, beroende på

vem man ställer frågan till. Professor Kjell Goldman visar på ett intressant sätt i sin bok

”Övernationella idéer – EU som ett ideologiskt projekt” (2003) att politiken i EU domineras

av partier med rötter i de fyra ideologiska traditionerna konservatism, liberalism, demokratisk

socialism och ekologism. I boken undersöker Goldman systematiskt huruvida själva EU-

projektet snarare kan ses som ett uttryck för alla dessa traditioner, i stället för den vanliga

uppfattningen, att EU är antingen ett vänster-projekt eller antingen ett höger-projekt.

Goldman kartlägger varje idétraditions syn på människans natur, de politiska institutionernas

roll, samt nationen och nationalstaten. Han undersöker även om partierna i Europaparlamentet

företräder en syn på EU-projektet som svarar mot deras ideologiska grund. Goldmans

undersökning visar på ett intressant resultat, tycker jag. Resultatet visar nämligen på en bild

av EU som ger uttryck för liberal internationalism, socialdemokratisk välfärdspolitik, grönt

miljöengagemang samt konservativ omsorg om det nationella. Med det resultat som Goldman

visar upp så är det svårt att se på EU som antingen ett vänster-projekt eller ett höger-projekt, i

stället så visar resultatet på att EU är både ett vänster-projekt och ett höger-projekt, skillnaden

ligger inom vilka områden man väljer att studera.

När det gäller en grön dimension i den svenska politiken så har denna dimension i mångt och

mycket sina rötter i kärnkraftsdimensionen. Miljöintressen organiserades i politisk form av

Miljöpartiet i början av 1980-talet och var en följd av debatten och kampanjen i samband med

kärnkraftsomröstningen 1980. Jämfört med kärnkraftsdimensionen så är den gröna

                                                
24 Detta gäller dock endast i Sverige och i Danmark, i stora delar av övriga Europa är synen på vad EU är snarare
tvärt om, det vill säga att man ser på EU mer som ett vänster-projekt.
25 Holmberg (2001)
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dimensionen, eller om man så vill miljödimensionen, dock inte en lika väl sammanhållen

konfliktdimension som kärnkraftsdimensionen.26

Vidare så är den gröna dimensionen innehållsmässigt aningen luddig, jämfört med andra

konfliktdimensioner i det svenska partisystemet. När det gäller miljöfrågor så är det svårt att

hitta naturliga motpoler, det finns ju inga partier som vill att miljöförstöringen skall fortgå

eller intensifieras. Ett sätt att komma runt detta problem är att i stället som Oscarsson föreslår,

dela in olika aktörer efter graden av miljövänlighet. I den allmänna politiska debatten är det ju

också ganska tydligt att miljöfrågor ges olika stort utrymme beroende på vilken aktör som

debatterar. I den politiska debatten är det för övrigt vanligt att tillväxtorienterade åsikter ställs

mot miljövänliga åsikter vilket skulle kunna utgöra två motpoler. Detta har också gjort att

miljöfrågor i allt större utsträckning ses som vänsterfrågor, medan tillväxtfrågor sedan lång tid

tillbaka är förknippade med högerpolitik.

Många forskare har under senare år hävdat att konfliktstrukturen i frågor som handlar om

kärnkraft, EU, och till viss mån även miljö, uppvisar stora likheter med varandra. Många av

dessa konfliktdimensioner avviker på ett liknande sätt från den traditionella vänster-

högerdimensionen, har det visats sig. Oscarsson menar att detta ger anledning till att fundera

över om inte dessa dimensioner inte i stället är uttryck för en gemensam underliggande

konfliktdimension i det svenska partisystemet. Denna konfliktdimension skulle i så fall kunna

innehålla åsikter om modern effektiv teknik, storskalighet, centralisering, europeisk

integration, överstatlighet och miljö, menar Oscarsson. Detta tycker jag är en mycket

intressant tanke.

Vidare så hävdar han att meningsskiljaktigheter i dessa konflikter kan föras tillbaka till

grundläggande skillnader i medborgares demokratiideologier samt tro på människans förnuft.

För att ringa in innehållet i denna gemensamma underliggande konfliktdimension så delar han

upp dimensionen i två ändpunkter. I dimensionens ena ändpunkt befinner sig de varmaste

anhängarna av kärnkraft och EU. De tror inte att alla människor vet vad som är bäst för dem

själva, de bör snarare vägledas av en politisk elit som är kompetent. De ogillar tanken på att

låta opinioner styra den förda politiken och strävar hela tiden efter att uppnå hög stabilitet och

kontinuitet i politiken.

                                                
26 Ibid



17

Oscarsson menar vidare att dessa åsikter ställer sig bakom en ”weberiansk förnuftstro” som

varit kännetecknande för den tekniska, politiska och ekonomiska utvecklingen under

industrialiseringen och framväxten av det moderna välfärdssamhället. Grundtanken är att man

ser stora möjligheter i att samordna, centralisera och effektivisera och förespråkar därför

utifrån detta storskaliga lösningar i både ekonomin och politiken.  Exempel på sådana partier

är främst Moderaterna, Folkpartiet och Socialdemokraterna, menar han.

I den andra ändpunkten av denna gemensamma underliggande konfliktdimension finns de

mest engagerade miljövännerna, kärnkraftsmotståndarna och EU-motståndarna. De tror att

människor vet vad som är bäst för dem själva, och vill därför verka för alla människors

möjligheter att själva besluta om och ha insyn i det som direkt berör deras vardag. Här

förespråkar man förslag som innebär decentralisering och som på det viset för besluten

närmare den lilla människan. Vidare så förespråkar man starka lokala demokratier samt fler

inslag av direktdemokrati. I denna ändpunkt ser man stora risker med att flytta makt från

riksdagen till Bryssel samt att betvinga naturens krafter i kärnkraftsverk. Exempel på sådana

partier är Vänsterpartiet, Centern och Miljöpartiet.

Oscarssons förslag till ett gemensamt samlingsnamn över den konfliktdimension som

innefattar åsikter i EU, miljö och kärnkraftsfrågor är autonomi-delegeringsdimensionen.

Denna dimension, menar han, beskriver främst skillnader i att delegera och avhända sig

självbestämmande, handlingskraft, makt, kontroll och insyn som direkt berör den egna

vardagen till andra människor. Andra namnförslag på denna konfliktdimension menar han

skulle kunna vara till exempel stor-litendimensionen, när och fjärrandimensionen eller

kontroll-delegeringsdimensionen.

Nu har vi gått igenom vänster-högerdimensionen, kärnkraftsdimensionen, EU-dimensionen

och den gröna dimensionen och det är dags för en redovisning av den kristna dimensionen.

Efter det att Kristdemokraterna för första gången lyckades vinna representation i riksdagen

1991 introducerades denna nya dimension i svensk politik. Dimensionen har av olika forskare

gått under olika namn, som till exempel den vita dimensionen. Till följd av ett ökat intresse

för moralfrågor, kristen etik och västerländsk humanism så har denna dimension används för
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att förklara ett växande kristdemokratiskt parti.27 Även i många tidigare svenska

valundersökningar har det hävdats att det finns en svagt utvecklad moral- eller

sedlighetsdimension i den svenska opinionen.28 Innehållsmässigt så har den vita dimensionen

handlat om sakfrågor som till exempel abort, pornografi och alkohol samt kanske framför allt

inställning till kristna värden, innehållsmässigt menar dock bland annat Oscarsson att den vita

dimensionen har varit väldigt dåligt sammanhållen. 29

Oscarssons definition av denna dimension innehåller även många politiska förslag av

konservativ karaktär, till exempel menar han att dimensionen rymmer förslag som ”satsa på

ett samhälle med mer lag och ordning”, ”satsa på ett samhälle som slår vakt om traditionellt

svenska värden” och ”satsa på ett samhälle som stärker familjens ställning”. I denna revision

av dimensionen så väljer han att kalla den vid den kristna traditionalism dimensionen i stället.

Innehållsmässigt så innefattar dimensionen i Oscarssons skepnad sakfrågor om abort, kristna

värden och samhällen med lag och ordning, som slår vakt om traditionellt svenska värden och

som stärker familjens ställning. Historiskt så har religiösa och moralkonservativa

uppfattningar förknippats med höger i partisystemet, detta gäller dock inte frågor som gäller

pornografi och spritpriser som sedan många år tillbaka snarare kan ses som vänsterfrågor.30

Och så har då turen kommit till teorikapitlets sista dimension – jämställdhetsdimensionen. När

det gäller den historiska bakgrunden till jämställdhetsdimensionen så kan man säga att ett

genombrott för frågor som berör jämställdhet mellan könen i Sverige kom i början av 1990-

talet. Man brukar tala om två speciella händelser som startade en bredare opinion för

jämställdhetsfrågor. Dels brukar man tala om valutgången 1991 som innebar valförluster för

de partier som till stor del hade sina sympatisörer hos kvinnorna, och valvinster för de partier

som hade sina flesta sympatisörer hos männen. Dels sjönk kvinnorepresentationen i den

svenska riksdagen för första gången sedan 1928.

I början av 1992 så startades ett nätverk för att stärka jämlikheten mellan könen av Maria-Pia

Boëthius, Ebba Witt-Brattström och Agnetha Stark som gick under namnet stödstrumporna.

Syftet var att debattera och argumentera för behovet av kvinnlig organisering mot ojämlika

                                                
27 Oscarsson (1998)
28 Holmberg & Gilljam (1987)
29 Oscarsson (1998)

30 Ibid
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förhållanden i olika områden som till exempel inom utbildning, arbetsliv och politiken. Hotet

som riktades mot de etablerade riksdagspartierna var att de skulle starta ett politiskt parti för

att lättare kunna föra fram frågor som berörde jämställdheten mellan kvinnor och män. 31

Anledningen till att hotet aldrig realiserades i verkligheten kan förklaras med att

jämställdhetsfrågorna i stället anammades av de redan etablerade riksdagspartierna. Inför

nästa riksdagsval introducerade till exempel Socialdemokraterna principen ”varannan

damernas” på sina kandidatlistor. I riksdagsvalet 1994 så slog även Sverige världsrekord i

andel kvinnor i det nationella parlamentet med 41 procent kvinnor.

I och med en större uppmärksamhet för jämställdhetsfrågor i den politiska debatten i Sverige

så har även många forskare börjat ställa frågor samt studera jämställdhet mellan kvinnor och

män i en större utsträckning än förut. 32 Innehållsmässigt så har jämställdhetsdimensionen

främst berört åsiktsriktningar om jämlikhet och jämställdhet mellan kvinnor och män samt

även olika förslag om könskvotering. 33

Nu har vi gått igenom några av de dimensioner som många forskare menar bättre speglar det

faktum att konfliktstrukturen i det svenska partisystemet idag är flerdimensionellt. Vi har gått

igenom vänster-högerdimensionen, kärnkraftsdimensionen, EU-dimensionen, den gröna

dimensionen, den kristna traditionalism dimensionen och jämställdhetsdimensionen. Vi har

även gått igenom en dimension som kan vara ett uttryck för en gemensam underliggande

konfliktdimension i det svenska partisystemet, den av Oscarsson döpta autonomi-

delegeringsdimensionen.

Som framgick i uppsatsens inledning så är denna uppsats tänkt att studera de svenska

riksdagspartiernas argument för eller emot ett införande av euron som betalningsvaluta i

Sverige. Kan partiernas argument i EMU-debatten sorteras in i dessa nya dimensioner, till

exempel en autonomi-delegeringsdimension, en grön dimension, en kristen dimension eller en

jämställdhetsdimension? Eller kanske är det så att vänster-högerdimensionen fortfarande är

helt dominerande i den politiska debatten? När jag nu väljer att försöka mig på att sortera in

                                                
31 Oscarson & Wängnerud (1995)
32 se Oscarson & Wängnerud (1995), Wängnerud (1999), Lindvert (2002)
33 Oscarsson (1998)
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partiernas argument i dessa dimensioner så måste jag samtidigt fundera lite kring det

förväntade resultatet.

Om vi börjar med den kristna traditionalismdimensionen så ligger det nära till hands att tro att

om det är något av de svenska riksdagspartiernas argument som kan spåras till denna

dimension så är det först och främst från Kristdemokraterna. Samma sak gäller för

Miljöpartiet och Centern, fast här ligger det nära till hands att tro att deras argument i EMU–

debatten till viss del kan härledas till den gröna dimensionen. När det gäller

jämställdhetsdimensionen så har framför allt Vänsterpartiet profilerat sig i frågor som gäller

jämställdhet mellan könen de senaste åren, och detta bör på något sätt ha visat sig även i

EMU–debatten kan tyckas. Även Socialdemokraterna har profilerat sig i jämställdhetsfrågor,

bland annat med begreppet ”varannan damernas”, vilket även talar för att deras argument bör

kunna spåras till jämställdhetsdimensionen.

Den traditionella vänster-högerdimensionen bör de flesta partiernas argument kunna spåras

till, eventuellt så skulle man kunna tänka sig att ytterpartierna, det vill säga Vänsterpartiet och

Moderaternas argument är de som lättast kan stämma in på en vänster-högerdimension.

Vidare så bör det förväntade resultatet visa på alla partierna, vars argument jag undersöker,

kan spåras till om inte alla, så i alla fall de flesta dimensioner som jag använder mig av i

undersökningen. Således förväntar jag mig inte att Kristdemokraternas argument endast

bottnar i den kristna traditionalismdimensionen.

4. Syfte och  frågeställningar

Tidigare forskning har visat på att konfliktstrukturen i det svenska partisystemet inkluderar en

vänster-högerdimension, en kärnkraftsdimension, en EU-dimension, en kristen traditionalism

dimension samt en grön dimension och en jämställdhetsdimension. Statsvetaren Henrik

Oscarsson menar i sin avhandling ”Den svenska partirymden” att det finns en gemensam

underliggande konfliktdimension i det svenska partisystemet som innefattar frågor som berör

kärnkraft, EU och till viss mån även frågor om miljö. I min uppsats så vill jag testa dessa

dimensioners giltighet när det gäller de svenska riksdagspartiernas argumentation inför

folkomröstningen av ett införande av euron som betalningsvaluta i Sverige.
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Genom att jag använder mig av ideologiska förenklingsverktyg, som dimensionerna här blir,

så hoppas jag kunna se hur partierna argumenterat i EMU-debatten. Det empiriska syftet med

min uppsats kan beskrivas med att jag studerar i vilken utsträckning svenska riksdagspartiers

argument i EMU-debatten kan spåras till de olika konfliktdimensionerna. Detta gör jag genom

att jag undersöker de olika partiernas argument individuellt för att kunna se hur varje parti

förhåller sig till de dimensioner som jag använder mig av. Syftet med undersökningen

inkluderar även att på ett mer generellt plan studera vilka dimensioner som har varit

tongivande i EMU-debatten. Uppsatsens övergripande frågeställningen blir därmed utifrån

vilka dimensionella aspekter har svenska riksdagspartier argumenterat i EMU-debatten?

För att uppfylla uppsatsens empiriska syfte att kartlägga i vilken utsträckning de svenska

riksdagspartiernas argument i EMU-debatten kan härledas till vänster-högerdimensionen,

kärnkraftsdimensionen, EU-dimensionen, den kristna traditionalism dimensionen,

jämställdhetsdimensionen och den gröna dimensionen så har jag formulerat tre

frågeställningar. De två första frågeställningarna ställer jag i samband med att jag undersöker

de olika partiernas argument individuellt, den tredje frågeställningen ställer jag i anslutning

till att jag på ett mer generellt plan undersöker vilka dimensioner som har varit vanligast

förekommande i debatten. Jag har kommit fram till följande frågeställningar:

� Vilka argument framför partiet för sina ståndpunkter, och på vilka premisser sker detta?

� På vilket sätt går ståndpunkterna att relatera till de olika konfliktdimensionerna?

� Vilken, eller vilka dimensioner har varit vanligast förekommande i debatten, och på vilket

sätt har detta visat sig?

För att jag konkret skall kunna undersöka hur olika riksdagspartier har argumenterat i EMU-

debatten så har jag utformat ett analysschema innehållande de olika dimensionerna. I

analysschemat har jag valt att använda mig av fem dimensioner som i tidigare forskning

använts i syfte att spegla det faktum att det svenska partisystemet idag är flerdimensionellt.

Jag har valt att använda mig av vänster-högerdimensionen, autonomi-delegerings

dimensionen, den kristna traditionalism dimensionen, den gröna dimensionen och

jämställdhets dimensionen. Autonomi-delegerings dimensionen har jag valt att döpa om, för

att den bättre skall passa syftet med uppsatsen. Jag har valt att kalla den stor-

litendimensionen, vilket även Oscarsson menar kan vara ett alternativt namn till denna
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dimension. Länge tänkte jag kalla denna dimension när och fjärran dimensionen, men jag

ändrade mig på grund av att själva tanken med denna dimension är att ta fasta på de olika

partiernas demokratisyn. Till exempel så är partiernas syn på politiskt elitledarskap kontra

direktdemokrati och storskaliga lösningar kontra småskaliga lösningar tänkt att rymmas inom

denna dimension. Namnet stor-litendimensionen tycker jag bäst speglar detta.

Tabell 4.1: Analysschema för studiet av de svenska riksdagspartiernas argument i EMU-debatten

Kommentar till analysschemat: I vänster-högerdimensionen och stor-litendimensionen använder jag mig av

motpoler för att visa på dimensionernas innehåll, detta är just endast för att visa på dimensionens innehåll

och inget annat.  Jag förväntar mig alltså inte att finna partier längst ut i ytterkanterna, som argumenterat

och förespråkat till exempel endast direktdemokrati i EMU-debatten. Detta är inte heller en målsättning med

uppsatsen. Det huvudsakliga syftet är att spåra partiernas argument till de olika konfliktdimensionerna.

Vänster-höger
Dimensionen

Stor-liten
dimensionen

Den kristna
traditionalism
dimensionen

Den gröna
dimensionen

Jämställdhets
dimensionen

 Ekonomisk
planering,

Ex statlig
styrning –
marknadsmässig
styrning

Statligt ägande –
privat ägande,

Ex offentlig
sektor – privata
alternativ

Fördelning av
tillgångar,

Ex mellan fattiga
och rika

Demokratisyn,

Ex storskaliga
lösningar-
småskaliga
lösningar i
ekonomi och
politik

Ex centralisering-
decentralisering

Ex överstatliga
beslut-
mellanstatliga
beslut

Ex representativ
demokrati-
direktdemokrati

Kristna värden,

Ex stärka det
familjära

Etik och moral,

Ex lag och
ordning

Traditioner,

Ex bevara
svenska
traditioner

Grad av
miljövänlighet,

Ex aktör som ger
miljöfrågor stort
utrymme- aktör
som ger
miljöfrågor litet
utrymme

Ex miljövänliga
åsikter-
tillväxtorienterade
åsikter

Att stärka
jämlikheten
mellan könen,

Ex inom
arbetslivet

Ex inom
utbildning

Ex inom politiken
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5. Metod

När man gör en samhällsvetenskaplig undersökning av innehållet i någon form av skriftlig,

muntlig eller bildmässig framtoning så kan man göra detta utifrån två olika sätt. Dels kan man

göra en kvantitativ undersökning, dels kan man göra en kvalitativ undersökning. Medan den

kvantitativa innehållsanalysens främsta uppgift är att studera ett stort antal analysenheter

likvärdigt, genom att de tillskrivs samma vikt, så är den kvalitativa motsvarighetens syfte

snarare motsatt. Här brukar man i stället tala om att man frångår de grundläggande

demokratiska principerna om inklusivitet, det vill säga att alla skall vara med i

undersökningen, för att i stället koncentrera sig på ett givet skriftligt, muntligt eller

bildmässigt material. Kvalitativ textanalys går ut på att ta fram det väsentliga i innehållet

genom noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår.34

Min undersökning av de svenska riksdagspartiernas argument i EMU-debatten har jag

utformat som en kvalitativ textanalys där det material som jag använder mig av är en särskilt

anordnad debatt om EMU i den svenska riksdagen som hölls onsdagen den 28 maj 2003.

Riksdagsdebatten innehåller sammanlagt 21 anföranden, där varje parti representeras av

respektive partiledare. De medverkande är: Ulla Hoffman, Göran Persson, Maria

Wetterstrand, Maud Olofsson, Lars Leijonborg, Alf Svensson och Bo Lundgren.

För att illustrera den kvalitativa textanalysens användningsområden så brukar man tala om två

huvudtyper av textanalytiska frågeställningar, dels finns det de som handlar om att

systematisera innehållet i de aktuella texterna, dels finns det de som handlar om att kritiskt

granska innehållet i texterna. De systemerande undersökningarna brukar beskrivas som

varianter på beskrivande analyser där syftet är att antingen klargöra tankestrukturen hos

aktörer som på ett eller annat sätt har varit viktiga i samhällsdebatten, eller att klassificera

innehållet i givna texter, eller att logiskt ordna ett innehåll i en text.35 I de systematiserande

undersökningar där syftet är att logiskt ordna innehållet i en given text är forskningsuppgiften

främst att formalisera tankeinnehållet i lätt överblickbara kategorier, vilket stämmer bra in på

vad det är jag gör när jag undersöker de svenska riksdagspartiernas argument i EMU-debatten

i syfte att se vilken eller vilka dimensioner argumenten stämmer in på.

                                                
34 Esaiasson mfl (2002) Metodpraktikan
35 Ibid
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För att sammanfatta de senaste styckena så kan man säga att min undersökning en kvalitativ

textanalys där mina textanalytiska frågeställningar på ett systematiskt sätt är tänkt att logiskt

ordna innehållet i de texter som jag har valt. Detta gör jag genom att jag försöker att placera in

partiernas argument i de olika konfliktdimensionerna.

Vidare så använder jag mig i min undersökning av argumentationsanalys. Man brukar tala om

att argumentationsanalyser kan ha framför allt tre syften. Det första syftet kan vara att

använda det i ett deskriptivt syfte, där argument i en text ofta måste letas upp, detta görs ofta i

till exempel argumenterade sammanhang som debattinlägg i tidningar, politiska partiers

valprogram eller riksdagsdebatter. Det andra syftet för att använda argumentationsanalys kan

vara att man vill bedöma i vilken mån argumentationer lever upp till vissa normer. Det tredje

syftet som man kan använda argumentationsanalys till är att avgöra en argumentations

beviskraft. Detta brukar man göra för att undersöka i vilken mån argumenten stärker eller

undergräver en specifik ståndpunkt.36

I min undersökning så studerar jag de svenska riksdagspartiernas argument i EMU-debatten,

samt på vilket sätt argumenten bottnar i de konfliktdimensioner som många forskare menar

speglar det faktum att det svenska partisystemet i dag är flerdimensionellt. För att jag skall

lyckas med detta så har jag valt att använda mig av deskriptiv argumentationsanalys. Det finns

framför allt två sätt att strukturera upp en argumentation i en deskriptiv argumentationsanalys.

Dels kan man använda sig av Naess ”pro et contra” analys, dels kan man använda sig av

Stephen Toulmins analysmodell. Båda modellerna brukar beskrivas som relativt likvärdiga.

Pro et contra-, för och emot, analysen är en vanligt förekommande metod, och är också den

metod som jag först tänkte använda mig av när jag skulle genomföra min deskriptiva

argumentationsanalys. Valet föll dock till sist på Stephen Toulmins analysmodell.

Med hjälp av Toulmins analysmodell kan man urskilja ett antal element eller byggstenar i

argumentationer. Den första byggstenen är claim, det vill säga det påstående eller ståndpunkt

som det argumenteras för. I Toulmins modell finns det hela tiden en tänkt motdebattör med,

som kan pressa den argumenterande på hans eller hennes skäl. En motdebattör skulle till

exempel kunna fråga ”vad bygger du din ståndpunkt på?”. Den argumenterade förväntas då

producera ”fakta”, det vill säga ett argument som underbygger ståndpunkten, detta är den

                                                
36 Bergström & Boreus (2000)
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andra byggstenen. En annan frågeställning som den tänkta motdebattören kan ställa är till

exempel ”hur kommer du från argumentet till påståendet?”. Vidare så är Toulmins tredje

byggsten är ett ”berättigande” av denna frågeställning, och kan kallas för premiss.  I de flesta

argumentationer utgör premissen en typ av ståndpunkt som är mer generellt än argumentet. I

Toulmins analysmodell kan även premissen ifrågasättas, och således behöva argumenteras

för. Ett påstående som stödjer en premiss är till sin form detsamma som vilket argument som

helst och kallas i detta sammanhang för premissargument. 37

I och med att jag har gått igenom påstående/ståndpunkt, argument, premiss och

premissargument så har jag gått igenom de fyra viktigaste byggstenarna i Toulmins

argumentationsschema. Påståendet, argumentet och den uttalade, eller outtalade premissen,

måste vara med för att man skall kunna tala om en argumentation enligt denna modell.

Toulmins analysmodell ser jag som ett bra redskap när jag studerar partierna var för sig. Jag

har dock valt att använda mig av endast tre av de fyra byggstenarna, premissargument anser

jag inte tillför något mer till det resultat som jag genererar genom de tre andra byggstenarna.

När jag använder de tre byggstenarna ståndpunkt, argument och premiss är det lätt att sortera

ut vad partierna säger och tycker, och jag bör således nå fram till ett tillfredsställande resultat i

mitt försök att leda partiernas argument till de konfliktdimensioner som jag har valt. Även de

frågeställningar som jag har kommer till sin rätt i detta sammanhang. När jag kommer in på

andra fasen i resultatredovisningen, där jag undersöker vilka dimensioner som har varit de

tongivande i EMU-debatten på ett större plan, kommer dock Toulmins analysmodell att vara

överflödig.

För att få svar på min övergripande frågeställning, utifrån vilka dimensionella aspekter som

de svenska riksdagspartier har argumenterat i EMU-debatten, så har jag valt att använda mig

av de konfliktdimensioner som tidigare forskning hävdar bäst speglar konfliktstrukturen i det

svenska partisystemet. Detta gör jag för att jag på bästa sätt skall kunna beskriva utifrån vilka

konfliktdimensioner som partiernas argumentation kan ledas till. Jag har valt att använda mig

av vänster-högerdimensionen, stor-litendimensionen, den kristna traditionalism dimensionen,

den gröna dimensionen och jämställdhetsdimensionen. Jag hade givetvis kunnat använda mig

av fler dimensioner, till exempel en flyktingdimension, eller någon annan dimension som

                                                
37 Ibid
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tidigare forskning tagit fasta på. Jag valde dock till sist att använda mig av endast fem

dimensioner. Till stor del använder jag mig av de konfliktdimensioner som Oscarsson i boken

”Den svenska partirymden” menar bäst präglar den svenska väljarkåren.

I uppsatsen studeras en särskilt anordnad debatt om EMU i den svenska riksdagen som hölls

onsdagen den 28 maj 2003. Det blir således denna debatt som får stå till svars för uppsatsens

interna validitet. Kanske hade denna validitet stärkts om jag valt att studera fler debatter i den

svenska riksdagen, eller några av de debatter som var i TV innan folkomröstningen. Kanske

hade jag också kunnat använda mig av en del av det material som partierna skickade ut till

allmänheten i samband med folkomröstningen. Jag skulle också ha kunnat genomfört några

intervjuer med medlemmar i de olika partierna.

Att jag valde att använda mig av endast en riksdagsdebatt grundar sig på flera orsaker. I

Rikslex, som jag har valt att använda mig av när jag sökt användbara EMU-debatter till

uppsatsen finns det många debatter som behandlar EMU och euron, dock endast ett fåtal som

endast har euron som debattämne. Det finns också få debatter i Rikslex i ämnet som endast

har partiledarna som debattörer. Jag anser att man bäst speglar partiernas argument i frågan

om man använder sig av de olika partiledarnas argument. Anledningen till att jag inte valde

att komplettera med till exempel en TV-debatt har den enkla anledningen att de hölls endast

några dagar innan valet, och på grund av Anna Linds tragiska bortgång, inte var utformade på

det sätt att jag kände att det tillförde något till resultatet. Givetvis spelar även tidsbristen en

roll här.

Länge funderade jag på att använda mig av en del av de broschyrer med mera som partierna

skickade ut i samband med folkomröstningen, men jag valde till slut att inte använda mig av

detta material. Anledningen till det var att fördelningen på mängden av det material som

partierna skickade ut varierade för stort. Vissa partier använde sig av ett stort utbud av

broschyrer medan andra partier använde sig av betydligt mindre och ”fattigare” material. Till

de partier som använde sig av ett brett och stort utbud av broschyrer och foldrar hör främst

Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Kristdemokraterna var antagligen de som hade det tunnaste

materialet.

Som jag nämnde tidigare så hade jag kunnat genomföra några intervjuer med medlemmar från

de olika partierna. Detta valde jag dock att inte göra på grund av följande anledningar: Jag vill
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fånga den allmänna EMU-debatten i de olika partierna, och detta anser jag att jag gör bäst

med partiledarnas argument. Att jag skulle ha fått till stånd intervjuer med alla berörda

partiledare ser jag som en omöjlighet för en C-uppsats. Visserligen skulle jag kunnat

intervjuat kommunalpolitiker från de olika partierna, men detta anser jag inte hade tillfört

uppsatsen tillräckligt mycket i jämförelse med den tidsbrist som det hade tillfogat uppsatsen

och dess helhet. Partiernas ståndpunkter i EMU-debatten har också visat skilja sig avsevärt

mellan olika kommuner, vilket ytterligare hade komplicerat ett sådant förfaringssätt. Med

detta sagt så anser jag att den interna validiteten i mitt fall är tillfredsställande.

6. Dimensionella aspekter på EMU-debatten

Resultatredovisningen kommer att ha följande upplägg: Först går jag igenom parti för parti

och försöker leda deras argument och premisser i riksdagsdebatten den 28 maj 2003 till någon

eller några av de konfliktdimensioner som jag använder mig av i analysschemat. Partiernas

ståndpunkter i EMU-debatten väl kända och ges underordnat utrymme i

resultatredovisningen, en anledning till detta är också att partiernas ståndpunkter i frågan

endast kan utgöras av ett ja eller ett nej.38 I debatten har varje partiledare utrymme att

argumentera för sin ståndpunkt genom tre anföranden vardera, jag har dock valt att inte spalta

upp partiernas argument i anföringsnummer. Vidare så presenterar jag partierna i den ordning

som de gavs i den aktuella debatten. I och med detta så redovisar jag först

Socialdemokraternas argument och premisser för deras givna ståndpunkt i frågan, på detta

följer sedan i följd och ordning Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet,

Centern och sist Miljöpartiet. Resultatredovisningen avslutas sedan med en sammanfattning

där jag på ett mer generellt plan studerar vilka dimensioner som har varit de tongivande i

EMU-debatten.

                                                
38 Undersökningar har visat att i stort sett alla partier har varit splittrade i EMU-frågan, kanske har de mest
splittrade partierna varit Socialdemokraterna, Centern och Kristdemokraterna. I debatten representerar dock
partiledarna partiets officiellt antagna ståndpunkt i frågan. När jag använder mig av partiledarnas anförande i
debatten blir de på detta sätt bärare av majoriteten av partietsmedlemmarnas ståndpunkter.
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6.1 Socialdemokraterna

� Vilka argument framför partiet för sina ståndpunkter, och på vilka premisser

sker detta?

� På vilket sätt går argumenten och premisserna att relatera till de olika

konfliktdimensionerna?

Partiets officiella ståndpunkt i EMU-frågan är ett ja till ett införande av euron som

betalningsvaluta i Sverige. I den aktuella debatten gav Göran Persson följande argument och

premisser för att rösta ja i folkomröstningen den 14 september:

”Jag vill att Sverige går tillsammans med de andra, med våra vänner i Europa och

tillsammans med våra vänner i norra Europa”,

”Jag säger ja för jobbens skull, för full sysselsättnings skull och för den gemensamma

välfärden”

Detta argument tycker jag passar bra in på stor-litendimensionen, då argumentet visar på

partiets vilja att söka storskaliga lösningar genom att man vill välja samma väg som övriga

Europa, detta i stället för att välja att genomföra lösningarna på ett mer lokalt plan, till

exempel inom den egna nationen. Däremot så kan premissen eller ”berättigandet” snarare

placeras in i en vänster-högerdimension. Jobben, den fulla sysselsättningen och den

gemensamma välfärden är sedan länge starka vänster argument. Göran Persson argumenterar

vidare kring detta på följande sätt:

”Ska vi trygga jobben ska vi vara med i det som växer, inte ställa oss vid sidan om”,

”Produktionen kan vi sedan beskatta, och skatterna kan vi använda till gemensam välfärd”

”De flesta ekonomer är överens om att jobben utvecklas bäst med den gemensamma valutan,

om det är så utvecklas också välfärden bäst ihop med den gemensamma valutan”,

”Så hänger det ihop”

Här kan man se ungefär samma argument och premisser igen, fast kanske ännu tydligare och

mer konkret. Storskaliga lösningar och vänsterpolitik är i stort sett det samma enligt detta sätt

att argumentera. De storskaliga lösningarna och ett mer centraliserat Europa ser man som en
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förutsättning för att trygga jobben, den fulla sysselsättningen och välfärden. Genom att sedan

beskatta denna produktion i syfte att använda dessa pengar till gemensam välfärd tycker jag

visar på en tydlig koppling från stor-litendimensionen till vänster-högerdimensionen, och dess

kriterier som fördelning av tillgångar och det gemensamma ägandet.

”Vad jag är rädd för är en utveckling där marknaden bestämmer regelverket för politiken”,

”jag har varit med om det en gång. Efter de sönderkörda statsfinanserna i början av 1990-

talet var Sverige spekulerat i botten, den svenska kronan var söndertrasad”

I partiets andra anförande tycks argumentationen fortfarande stå vänster-högerdimensionen

och stor-litendimensionen nära. I detta första argument, för partiets ståndpunkt för ett ja om

ett svenskt medlemskap i EMU: s tredje steg, talar Persson om ekonomisk planering. Den

marknadsmässiga styrningen får inte bli för stark, detta passar in i en vänster-högerdimension.

Även premissen för argumentet passar in på vänster-högerdimensionen.

”Att färdas ensam i en liten farkost på stormigt hav är ingen trygg resa. Att gå in i en

gemensam hamn för att söka skydd, det är vad det handlar om ”,

” Det är ni som skall besluta, ni som sitter här, skåningar, sörmlänningar, norrbottningar. Ni

skall besluta om den svenska välfärden, inte marknadsaktörerna i New York eller London”

Detta argument tycker jag på ett bra sätt tydliggör partiets argumentation utifrån en stor-

litendimension. Storskaliga lösningar är att föredra framför mer lokala och småskaliga

lösningar i detta perspektiv tycks det. Premissen har dock mer gemensamt med vänster-

högerdimensionen.
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Tabell: Partiets argument och premisser i EMU-debatten samt de dimensioner som de kan relateras till

Argument Premiss Dimension

1

”Jag vill att Sverige går
tillsammans med de
andra, med våra vänner i
Europa och tillsammans
med våra vänner i norra
Europa”

”Jag säger ja för jobbens
skull, för full sysselsättnings
skull och för välfärden”

Vänster-höger
dimensionen, Stor-liten
dimensionen

2

”Ska vi trygga jobben ska
vi vara med i det som
växer, inte ställa oss vid
sidan om”

”Produktionen kan vi sedan
beskatta, och skatterna kan
vi använda till gemensam
välfärd”

Vänster-höger
dimensionen, Stor-liten
dimensionen

3

”De flesta ekonomer är
överens om att jobben
utvecklas bäst med den
gemensamma valutan, om
det är så utvecklas också
välfärden bäst ihop med
den gemensamma
valutan”

”Så hänger det ihop”
Vänster-höger
dimensionen, Stor-liten
dimensionen

4

”Vad jag är rädd för är
en utveckling där
marknaden bestämmer
regelverket för politiken”

”jag har varit med om det
en gång. Efter de
sönderkörda
statsfinanserna i början av
1990-talet var Sverige
spekulerat i botten, den
svenska kronan var
söndertrasad”

Vänster-högerdimensionen

5

”Att färdas ensam i en
liten farkost på stormigt
hav är ingen trygg resa.
Att gå in i en gemensam
hamn för att söka skydd,
det är vad det handlar om
”

” Det är ni som skall
besluta, ni som sitter här,
skåningar, sörmlänningar,
norrbottningar. Ni skall
besluta om den svenska
välfärden, inte
marknadsaktörerna i New
York eller London”

Vänster-höger
dimensionen, Stor-liten
dimensionen
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6.2 Moderaterna

� Vilka argument framför partiet för sina ståndpunkter, och på vilka premisser

sker detta?

� På vilket sätt går argumenten och premisserna att relatera till de olika

konfliktdimensionerna?

Partiets officiella ståndpunkt i EMU-frågan är ett ja till ett införande av euron som

betalningsvaluta i Sverige. I den aktuella debatten gav Bo Lundgren följande argument och

premisser för att rösta ja i folkomröstningen den 14 september:

”För Sverige innebär euron att det blir enklare att driva handel”,

”När vi tänker på vårt lands framtid, den grund som vi alla har för våra barns och barnbarns

liv, får vi inte glömma att vi är ett litet land”

”Sverige har genom historien handlat mycket med andra länder, vi om något land vet hur

mycket handeln betyder för vår framtid”,

”Det är självklart att det lilla företaget i Markaryd som i dag driver handel har det

besvärligare när vi har olika valutor, tänk hur många tusentals företag det finns i Sverige som

har dessa bekymmer idag och hur mycket enklare det kommer att vara att driva handel för

dem med en gemensam valuta!”

Här visar sig stor-litendimensionen på ett ganska tydligt sätt tycker jag. Partiet menar att

Sverige är ett litet land och på så sätt behöver euron för att säkra landets framtid. Euron

symboliserar här de storskaliga lösningarna. Det är också intressant att konstatera att partiet

betonar de svenska traditionerna som landet har i och med ett historiskt stort handelsutbyte

med andra länder. Det som partiet egentligen säger här är ju att storskaliga lösningar, med

gemensam valuta, är ett sätt att försvara och bevara Sverige som en historisk handelsnation.

Om vi inte får euron så ställs Sverige inför en ny situation, vilket skulle kunna betyda att

landet ställs utanför övriga europeiska handelsnationer, och inte kan försätta att driva handel

som tidigare.



32

”Göran Persson och jag är överens om att euron är bra som grund för socialdemokratisk

politik, för moderat politik och för Sverige”,

”Det är detta som är det intressanta och det som förenar oss”

Detta argument visar på att partiet föredrar storskaliga lösningar i form av euron. Mycket

riktigt verkar det också vara det som förenar Moderaterna och Socialdemokraterna på många

punkter.

”Har vi en gemensam marknad med fri handel som vi alltid har slagits för i Sverige är det

också bra med gemensam valuta”,

”Detta ökar handeln, ger fler företag, fler jobb, bättre förutsättningar att både betala högre

löner till kommunalare och se till att vi får ett högre allmänt välstånd”

Detta argument tycker jag speglar både stor-litendimension och den kristna

traditionalismdimensionen. Den europeiska gemensamma marknaden menar Lundgren

fungerar bäst med en gemensam valuta. Det är också därför som partiet har valt att säga ja till

euron. När det gäller den kristna traditionalismdimensionen så kan man tolka in den i

argumentationen genom att Lundgren syftar till att man alltid har slagits för en marknad med

fri handel i Sverige. Detta skulle kunna vara ett sätt att fortsätta på samma bana, det vill säga

att bevara en svensk tradition. Premissen, att en gemensam valuta skulle leda till ett allmänt

högre välstånd skulle man kunna placera in i vänster-högerdimensionen.
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Tabell: Partiets argument och premisser i EMU-debatten samt de dimensioner som de kan relateras till

Argument Premiss Dimension

1
”För Sverige innebär
euron att det blir enklare
att driva handel”

”När vi tänker på vårt lands
framtid, den grund som vi
alla har för våra barns och
barnbarns liv, får vi inte
glömma att vi är ett litet
land”

Stor-litendimensionen, Den
kristna
traditionalismdimensionen

2

”Sverige har genom
historien handlat mycket
med andra länder, vi om
något land vet hur mycket
handeln betyder för vår
framtid”

”Det är självklart att det
lilla företaget i Markaryd
som i dag driver handel har
det besvärligare när vi har
olika valutor, tänk hur
många tusentals företag det
finns i Sverige som har
dessa bekymmer idag och
hur mycket enklare det
kommer att vara att driva
handel för dem med en
gemensam valuta!”

Stor-litendimensionen, Den
kristna
traditionalismdimensionen

3

”Göran Persson och jag
är överens om att euron
är bra som grund för
socialdemokratisk politik,
för moderat politik och för
Sverige”

”Det är detta som är det
intressanta och det som
förenar oss”

Stor-litendimensionen

4

”Har vi en gemensam
marknad med fri handel
som vi alltid har slagits
för i Sverige är det också
bra med gemensam
valuta”

”Detta ökar handeln, ger
fler företag, fler jobb, bättre
förutsättningar att både
betala högre löner till
kommunalare och se till att
vi får ett högre allmänt
välstånd”

Stor-litendimensionen, Den
kristna
traditionalismdimensionen,
Vänster-högerdimensionen
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6.3 Folkpartiet

� Vilka argument framför partiet för sina ståndpunkter, och på vilka premisser

sker detta?

� På vilket sätt går argumenten och premisserna att relatera till de olika

konfliktdimensionerna?

Partiets officiella ståndpunkt i EMU-frågan är ett ja till ett införande av euron som

betalningsvaluta i Sverige. I den aktuella debatten gav Lars Leijonborg följande argument och

premisser för att rösta ja i folkomröstningen den 14 september:

”Det är inte så att vårt inflytande minskar om vi säger ja den 14 september, det är

naturligtvis precis tvärtom”,

”Är vi med kan vi påverka de beslut som fattas i eurokretsen, och den svenska rösten kommer

att ljuda mycket starkare när vi markerar att vi vill vara med i det här projektet”

I detta anförande speglas Folkpartiets demokratisyn när det gäller storskaliga lösningar kontra

småskaliga lösningar tydligt tycker jag. För att man skall lyckas med att göra sin

demokratiska röst hörd gäller det att vara med där de stora besluten tas, menar partiet. Hela

anförandet tycker jag passar in på en stor-litendimension, och jag har svårt att hitta en

argumentation som passar in på någon annan dimension. Visserligen förs det en

argumentation om småföretagarnas förutsättningar i Sverige och de valutarisker som dessa

företag utsätts för genom att landet inte kan vara med i den gemensamma valutaunionen, men

detta går inte att koppla till någon av de andra konfliktdimensionerna.

Att partiets argument för den ståndpunkt de driver kan ledas till stor-litendimensionen talar

också följande argument för:

”Man ställer sig frågan: varför ska vi gå med i euron? Ett sätt att turnera det är att fråga:

Varför inte? Land efter land som är ungefär som vi har ju tyckt att det är en bra grej”

”Vill vi över huvud taget vara med i den europeiska unionen kommer det inte att accepteras

att ett land för en slags värstingpolitik”,
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”Om man manipulerar med växelkursen och exporterar sin arbetslöshet till andra länder är

detta ett bevis på att man inte vill göra sin hemläxa”

Här kan man faktiskt tyda den kristna traditionalismdimensionen i partiets argumentation för

sin ståndpunkt att införa euron som betalningsvaluta i Sverige. Mest tycks man argumentera

kring de moraliska aspekter på vad ett nej till ett medlemskap i EMU: s tredje steg skulle

kunna innebära för landet. Också premissen visar på en koppling till den kristna

traditionalismdimensionen, här tycks partiet ha uppfattningen att ett utanförskap från den

ekonomiska unionen skulle kunna medföra bristande respekt för lag och ordning i ekonomin.

Tabell: Partiets argument och premisser i EMU-debatten samt de dimensioner som de kan relateras till

Argument Premiss Dimension

1

”Det är inte så att vårt
inflytande minskar om vi
säger ja den 14
september, det är
naturligtvis precis
tvärtom”

”Är vi med kan vi påverka
de beslut som fattas i
eurokretsen, och den
svenska rösten kommer att
ljuda mycket starkare när vi
markerar att vi vill vara
med i det här projektet”

Stor-litendimensionen

2

”Man ställer sig frågan:
varför ska vi gå med i
euron? Ett sätt att turnera
det är att fråga: Varför
inte?”

”Land efter land som är
ungefär som vi har ju tyckt
att det är en bra grej”

Stor-litendimensionen

3

”Vill vi över huvud taget
vara med i den europeiska
unionen kommer det inte
att accepteras att ett land
för en slags
värstingpolitik”

”Om man manipulerar med
växelkursen och exporterar
sin arbetslöshet till andra
länder är detta ett bevis på
att man inte vill göra sin
hemläxa”

Den kristna
traditionalismdimensionen
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6.4 Kristdemokraterna

� Vilka argument framför partiet för sina ståndpunkter, och på vilka premisser

sker detta?

� På vilket sätt går argumenten och premisserna att relatera till de olika

konfliktdimensionerna?

Partiets officiella ståndpunkt i EMU-frågan är ett ja till ett införande av euron som

betalningsvaluta i Sverige. I den aktuella debatten gav Alf Svensson följande argument och

premisser för att rösta ja i folkomröstningen den 14 september:

”Hur skulle Europa ha sett ut om inte EU hade funnits?”,

”Vi har haft ett Europa som har varit sönderskuret av mer eller mindre konstlade

nationsgränser, gränser som flyttats fram och tillbaka kors och tvärs och skapat osämja och

gött misstänksamhet och lett till nationellt rustande och krig”

I detta anförande kan man tydligt se partiets samhörighet med den kristna

traditionalismdimensionen och sådant som berör etik och moral. För partiet så symboliserar

EU stabilitet, lag och ordning. Utan EU, ingen lag och ordning, menar man. Vidare så skulle

man även kunna tänka sig att partiet ser på Europa som en familj, och att man genom ett

införande av euron på detta sätt stärker sina familjeband. Detta skulle i så fall ytterligare

stärka sambandet mellan partiets argumentation och den kristna traditionalismdimensionen.

”Det blir lite mer kraft i loket som ska dra välfärdsvagnarna om vi har en gemensam valuta

med de många miljoner som redan bestämt sig för att ha en gemensam valuta, och de som

traktar efter att få det”,

”I framtiden kommer vi att vara ännu mer beroende av omvärlden”

Argumentet speglar först och främst stor-litendimensionen, tycker jag. Svensson förespråkar

storskaliga lösningar tillsammans med de européerna som redan har euron som

betalningsvaluta. Genom att man hävdar att man i framtiden kommer att vara fortsatt

beroende av omvärlden så kan även partiets berättigande av argumentet spåras till stor-

litendimensionen.
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”Den svenska modellen, om jag i det här sammanhanget får använda det uttrycket, är inte

utanförskap. Den svenska modellen har alltid varit att ta ansvar, och bör så förbli”,

”Det handlar om att ta ansvar, bry sig om, att finnas med och att påverka”

Här kan man återigen se partiets samhörighet med den kristna traditionalismdimensionen.

Svensson talar om den svenska modellen i betydelsen att ta ansvar, detta menar han att den

svenska modellen alltid har inneburit. Om man går med i EMU: s tredje steg så fortsätter man

att ta ansvar, bry sig om, att finnas med och att påverka, vilket partiet menar att man alltid har

gjort. Gör man detta så bevarar man således en svensk tradition. Att ta ansvar, bry sig om,

finnas med och att påverka skulle man också kunna beskriva som typiskt kristna värden.

Tabell: Partiets argument och premisser i EMU-debatten samt de dimensioner som de kan relateras till

Argument Premiss Dimension

1
”Hur skulle Europa ha
sett ut om inte EU hade
funnits?”

”Vi har haft ett Europa som
har varit sönderskuret av
mer eller mindre konstlade
nationsgränser, gränser
som flyttats fram och
tillbaka kors och tvärs och
skapat osämja och gött
misstänksamhet och lett till
nationellt rustande och
krig”

Den kristna
traditionalismdimensionen

2

”Det blir lite mer kraft i
loket som ska dra
välfärdsvagnarna om vi
har en gemensam valuta
med de många miljoner
som redan bestämt sig för
att ha en gemensam
valuta, och de som traktar
efter att få det”

”I framtiden kommer vi att
vara ännu mer beroende av
omvärlden”

Stor-litendimensionen

3

”Den svenska modellen,
om jag i det här
sammanhanget får
använda det uttrycket, är
inte utanförskap. Den
svenska modellen har
alltid varit att ta ansvar,
och bör så förbli”

”Det handlar om att ta
ansvar, bry sig om, att
finnas med och att påverka”

Den kristna
traditionalismdimensionen
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6.5 Vänsterpartiet

� Vilka argument framför partiet för sina ståndpunkter, och på vilka premisser

sker detta?

� På vilket sätt går argumenten och premisserna att relatera till de olika

konfliktdimensionerna?

Vänsterpartiets officiella ståndpunkt i EMU-frågan är ett nej för ett införande av euron som

betalningsvaluta i Sverige.  I den aktuella debatten gav Ulla Hoffman följande argument och

premisser för att rösta nej i folkomröstningen den 14 september:

”Det handlar om vem som ska ha rätt att besluta om vilken ekonomisk politik som ska

bedrivas”, ”Ekonomin är ett medel att nå ett politiskt mål”

Detta argument tycker jag att man kan spåra till både vänster-högerdimensionen och stor-

litendimensionen. Dels kan argumentet kopplas till vänster-högerdimensionens syn på den

ekonomiska planeringen, dels kan det kopplas till stor och liten dimensionens olika

demokratisyner, som till exempel synen på centralisering kontra decentralisering. Premissen

däremot, anser jag hör hemma i vänster-högerdimensionen. Att ekonomin är ett medel att nå

ett ekonomiskt mål skulle kunna passa in på några av dimensionens innehållsliga kriterier som

till exempel hur man fördelar tillgångar samt hur man sköter den ekonomiska planeringen.

Både vänster-högerdimensionen och stor-litendimensionen är också närvarande i Hoffmans

följande argumentation:

”Vill vi ha ett Europas förenta stater, en stor superstat med gemensam ekonomisk politik?”,

”Ja, då är det nödvändigt med en gemensam valuta och ränta och så småningom också med

gemensamma skatter”

Här är det återigen partiets demokratisyn som speglar av sig. För partiet är euron en bit på

vägen mot ett Europas förenta stater, detta är något man inte gillar, i stället ser man hellre att

landet söker sig till mindre lösningar, i form av fortsatt nationellt självbestämmande. Mindre

överstatliga beslut till förmån för mer mellanstatliga beslut. Här skulle man faktiskt, genom

att partiet vill bevara en svensk tradition med kronan och en svensk riksbank, kunna påstå att

partiets argumentation bottnar i den kristna traditionalismdimensionen. Störst inverkan tycks
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dock stor-litendimensionen ha på partiets argumentation för ståndpunkten att rösta nej till

euron, till exempel menar man att ”Det är dags att på allvar diskutera de demokratiska

problem som ett medlemskap i EMU ger”.

”Regeringens egen utredning säger att det är sannolikt att välfärdsstaten måste minska i

omfattning om vi går med i EMU, detta kommer i slutändan att drabba kvinnorna”,

”Välfärdsstatens betydelse för kvinnorna är stor. Den betyder allt det som vi inom

arbetarrörelsen har ansett vara viktigt för kvinnors möjligheter till arbete, nämligen politik

för full sysselsättning och generell välfärd med en stark offentlig sektor”

Här kan man spåra Hoffmans argumentation till vänster-högerdimensionen och till

jämställdhetsdimensionen. Storleken på den generella välfärden kopplar jag samman med

vänster-högerdimensionen i och med att detta på många sätt kan anses vara en klassisk

vänsterfråga. I argumentet kan man också spåra en jämställdhetsdimension på grund av att

Hoffman påpekar att ett minskande av välfärdsstaten kommer att drabba kvinnorna hårdare än

männen. I premissen för argumentet är de båda konfliktdimensionerna fortfarande närvarande.

Tabell: Partiets argument och premisser i EMU-debatten samt de dimensioner som de kan relateras till

Argument Premiss Dimension

1

”Det handlar om vem som
ska ha rätt att besluta om
vilken ekonomisk politik
som ska bedrivas”

”Ekonomin är ett medel att
nå ett politiskt mål”

Vänster-höger
dimensionen, Stor-
litendimensionen

2

”Vill vi ha ett Europas
förenta stater, en stor
superstat med gemensam
ekonomisk politik?”

”Ja, då är det nödvändigt
med en gemensam valuta
och ränta och så småningom
också med gemensamma
skatter”

Vänster-höger
dimensionen, Stor-
litendimensionen, Den
kristna
traditionalismdimensionen

3
”Regeringens egen
utredning säger att det är
sannolikt att
välfärdsstaten måste
minska i omfattning om vi
går med i EMU, detta
kommer i slutändan att
drabba kvinnorna”

”Välfärdsstatens betydelse
för kvinnorna är stor. Den
betyder allt det som vi inom
arbetarrörelsen har ansett
vara viktigt för kvinnors
möjligheter till arbete,
nämligen politik för full
sysselsättning och generell
välfärd med en stark
offentlig sektor”

Vänster-högerdimensionen,
Jämställdhetsdimensionen.
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6.6 Centern

� Vilka argument framför partiet för sina ståndpunkter, och på vilka premisser

sker detta?

� På vilket sätt går argumenten och premisserna att relatera till de olika

konfliktdimensionerna?

Partiets officiella ståndpunkt i EMU-frågan är ett nej till ett införande av euron som

betalningsvaluta i Sverige. I den aktuella debatten gav Maud Olofsson följande argument och

premisser för att rösta nej i folkomröstningen den 14 september:

”Den svenska fristående Riksbanken har fungerat bra, och inflationsbekämpningen är ett

måste för att vi inte skall urholka ekonomin. Det har varit lyckat i vårat land”,

”Om vi övergår till euron och ett medlemskap i EMU: s tredje steg ger vi upp den

självständiga riksbankens möjligheter att sätta en räntenivå som är anpassad efter svenska

förhållanden”

Här tycks partiets argumentation bottna i både den kristna traditionalismdimensionen och

stor-litendimensionen. Olofsson hävdar att den svenska Riksbanken historiskt har fungerat bra

och att inflationsbekämpningen har varit lyckad i Sverige. Detta argument kan jag inte koppla

till någon annan konfliktdimension än den kristna traditionalismdimensionen. Vidare så

berättigar Olofsson sitt argument genom att påstå att ett medlemskap i EMU: s tredje steg

försämrar Sveriges möjligheter att få till effektiva lösningar i den ekonomiska och politiska

verkligheten. Berättigandet av argumentet hamnar därmed någonstans mittemellan den kristna

traditionalismdimensionen och stor-litendimensionen. Anförandet kan dock, som jag kan

utläsa det, till stor del kopplas ihop med den kristna traditionalismdimensionen genom

argument som till exempel ”Det bästa och snabbaste betyget på om svensk ekonomi håller

mottet får vi om vi behåller den svenska kronan och den självständiga räntepolitiken”.

”Jag tror på europatanken, jag bejakar det svenska medlemskapet. Men det behöver inte

betyda att jag vill att all makt över räntepolitiken ska flyttas till Frankfurt”,

”Europa kan och ska stå starkt, men det förutsätter inte att alla länder är med i EMU”
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Detta argument kan kopplas till stor-litendimensionen och till den kristna traditionalism

dimensionen. Här kan europatanken representera stor-litendimensionen i form av storskaliga

lösningar, där man knyter samman Europas många gånger splittrade nationalstater, till en

större greppbar enhet. I den kristna traditionalismdimensionens skepnad skulle dock

europatanken kunna representera något annat. Här skulle man kunna tänka sig att

europatanken är något som stärker det familjära, till exempel som att vi alla är européer. I

denna dimension skulle man vidare kunna tänka sig att europatanken även stod för mindre

kaos och mer lag och ordning. Att partiet inte vill flytta över all makt över räntepolitiken till

Frankfurt ryms dock först och främst inom stor-litendimensionen. Det går att vara med i EU,

som man kan se som ett storskaligt projekt, men samtidigt förespråka att inte alla länder inom

EU behöver vara med i EMU, tycks partiet resonera.

”Centerpartiets uppfattning är att vi i Sverige ska rösta nej till att införa euron och säga ja

till rätten för den svenska Riksbanken att sätta en ränta som passar just Sverige”,

”Den svenska fristående Riksbanken har fungerat bra, och inflationsbekämpningen är ett

måste för att i inte skall urholka ekonomin. Detta har varit lyckat i vårt land”

Detta argument tycker jag bäst passar in på stor-litendimensionen. Partiet önskar inte se en

utveckling mot ett mer centraliserat europasamarbete, i stället ser man positivt på en fortsatt

decentralisering av de ekonomiska besluten till varje EU-medlemsland. I Denna

argumentation skulle även den kristna traditionalismdimensionen passa in.  När vi sedan

kommer till berättigandet av argumentet så tycker jag att detta först och främst speglar den

kristna traditionalismdimensionen. Här talar partiet om att den svenska fristående riksbanken

har fungerat bra tidigare i vårt land, man skulle kunna tänka sig att partiet på detta vis bevarar

en svensk tradition. Man skulle vidare även kunna påstå att partiet vill bevara den svenska

fristående Riksbanken för att säkerställa lag och ordning, vilket också skulle vara ett tecken på

att den kristna traditionalismdimensionen står sig stark i detta argument och premiss.
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Tabell: Partiets argument och premisser i EMU-debatten samt de dimensioner som de kan relateras till

Argument Premiss Dimension

1

”Den svenska fristående
Riksbanken har fungerat
bra, och
inflationsbekämpningen
är ett måste för att vi inte
skall urholka ekonomin.
Det har varit lyckat i
vårat land”

”Om vi övergår till euron
och ett medlemskap i EMU:
s tredje steg ger vi upp den
självständiga riksbankens
möjligheter att sätta en
räntenivå som är anpassad
efter svenska förhållanden”

Den kristna
traditionalismdimensionen,
Stor-litendimensionen

2

”Jag tror på
europatanken, jag bejakar
det svenska
medlemskapet. Men det
behöver inte betyda att
jag vill att all makt över
räntepolitiken ska flyttas
till Frankfurt”

”Europa kan och ska stå
starkt, men det förutsätter
inte att alla länder är med i
EMU”

Den kristna
traditionalismdimensionen,
Stor-litendimensionen

3

”Centerpartiets
uppfattning är att vi i
Sverige ska rösta nej till
att införa euron och säga
ja till rätten för den
svenska Riksbanken att
sätta en ränta som passar
just Sverige”

”Den svenska fristående
Riksbanken har fungerat
bra, och
inflationsbekämpningen är
ett måste för att i inte skall
urholka ekonomin. Detta
har varit lyckat i vårt land”

Den kristna
traditionalismdimensionen,
Stor-litendimensionen
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6.7 Miljöpartiet

� Vilka argument framför partiet för sina ståndpunkter, och på vilka premisser

sker detta?

� På vilket sätt går argumenten och premisserna att relatera till de olika

konfliktdimensionerna?

Partiets officiella ståndpunkt i EMU-frågan är ett nej till ett införande av euron som

betalningsvaluta i Sverige. I den aktuella debatten gav Maria Wetterstrand följande argument

och premisser för att rösta nej i folkomröstningen den 14 september:

”Kravet på samma ränte- och valutapolitik innebär ett styrmedel mindre för Sverige ifall vi

skulle hamna i liknande kris som den Tyska”,

”En gemensam ränta är en ränta som inte är anpassad för något enstaka land, har man tur

kan den vara anpassad för ens egen ekonomi under en kortare tid”

I detta argument visar sig stor-litendimensionen kanske först och främst, tycker jag. Om

Sverige förlorar sin självständiga ränte- och valutapolitik, så menar partiet att man mister

möjligheten att på ett nationellt plan lösa landets ekonomiska och politiska problem. Detta

tolkar jag som att partiet förespråkar småskaliga lösningar. Berättigandet av detta argument

stärker också detta, då Wetterstrand påpekar att en gemensam ränta inom EU inte är anpassat

för enstaka länder inom unionen. Stor-litendimensionen visar sig också i nästa argument:

”Jag skulle önska att kunde ha ett internationellt samarbete mellan länder i EU som inte är

uppbyggt på det centraliserade sätt som EU är idag”,

”Idag är EU en union som i första hand bygger på att vi i de rika länderna ska skaffa oss

ytterligare ekonomiska fördelar, ofta på de fattigares bekostnad”

Detta argument passar bra in på stor-litendimensionen, berättigandet däremot, tycker jag

passar in på vänster-högerdimensionen. Här hävdar Wetterstrand att fördelningen av

tillgångar inte sker på ett rättvist sätt i världspolitiken, samt att EU som det är uppbyggt idag

är en bidragande faktor till detta.
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”Jag skulle vilja ha ett mellanstatligt samarbete i Europa där vi kunde samarbeta för att

hjälpa människor i världen som har det svårt att få en utveckling för en bättre miljö”,

”Detta skulle ge möjlighet till en hållbar livsstil i solidaritet medfattiga länder på andra sidan

jorden”

Detta argument innehåller avspeglingar på både stor-litendimensionen och den gröna

dimensionen. Premissen däremot tycker jag tydligt visar på en vänster-högerdimension i

kombination med den gröna dimensionen. Likt Vänsterpartiet och Centern är Miljöpartiets

ståndpunkt i frågan ett nej för ett medlemskap i EMU: s tredje steg. I partiets första anförande

märks dock en viss skillnad gentemot de två andra nej-partiernas argumentation och deras

samhörighet med den kristna traditionalismdimensionen. Partiet betonar inte på samma sätt

som de två andra Sveriges historia och de traditioner som följer på detta. I stället nöjer sig

Wetterstrand med att påpeka att ”EMU är ett riskprojekt”, samt visar på Tyskland som ett

avskräckande exempel.

Tabell: Partiets argument och premisser i EMU-debatten samt de dimensioner som de kan relateras till

Argument Premiss Dimension

1

”Kravet på samma ränte-
och valutapolitik innebär
ett styrmedel mindre för
Sverige ifall vi skulle
hamna i liknande kris som
den Tyska”

”En gemensam ränta är en
ränta som inte är anpassad
för något enstaka land, har
man tur kan den vara
anpassad för ens egen
ekonomi under en kortare
tid”

Stor-litendimensionen

2

”Jag skulle önska att
kunde ha ett
internationellt samarbete
mellan länder i EU som
inte är uppbyggt på det
centraliserade sätt som
EU är idag”

”Idag är EU en union som i
första hand bygger på att vi
i de rika länderna ska skaffa
oss ytterligare ekonomiska
fördelar, ofta på de
fattigares bekostnad”

Stor-litendimensionen,
Vänster-högerdimensionen

3

”Jag skulle vilja ha ett
mellanstatligt samarbete i
Europa där vi kunde
samarbeta för att hjälpa
människor i världen som
har det svårt att få en
utveckling för en bättre
miljö”

”Detta skulle ge möjlighet
till en hållbar livsstil i
solidaritet medfattiga
länder på andra sidan
jorden”

Stor-litendimensionen, Den
gröna dimensionen



45

6.8 Sammanfattning

Vilken, eller vilka dimensioner har varit vanligast förekommande i debatten, och på

vilket sätt har detta visat sig?

Det empiriska syftet med min uppsats var att studera i vilken utsträckning de svenska

riksdagspartiers argument i EMU-debatten kunde spåras till vänster-högerdimensionen, stor-

litendimensionen, den kristna traditionalism dimensionen, den gröna dimensionen och

jämställdhetsdimensionen. Under bästa förmåga har jag försökt att leda partiernas argument

till dessa konfliktdimensioner. Kanske kan man uppfatta att fördelningen av argument och

premisser mellan partierna varierar i antal, till exempel har Socialdemokraterna och

Moderaterna givits mer utrymme i forma av fem respektive fyra argument och premisser,

jämfört med de andra partierna som endast representeras av tre argument och premisser.

Anledningen till att det ser ut så här beror främst på partiledarnas argumentation, samt

förmodligen även till viss del min förmåga att hitta argument och premisser som passar in på

konfliktdimensionerna. Detta bör dock inte påverka resultatet något nämnvärt. Att

Socialdemokraterna och Moderaterna är de största partierna i Sverige, och således ges mer

utrymme, skulle kunna uppfatta som något positivt om man vill uttala sig om ett mer generellt

hållbart resultat. I min genomgång av partiernas argumentation i EMU-debatten har jag

genererat följande resultat som jag här presenterar i tabellformat:

Tabell: Konfliktdimensionernas frekvens i argumenten och premisserna hos respektive parti i EMU-
debatten

S M FP KD V C MP
Vänster-högerdimensionen 5 1 3 1
Stor-litendimensionen 4 4 2 1 2 3 3
Den kristna traditionalism
dimensionen 3 1 2 1 3
Den gröna dimensionen 1
Jämställdhetsdimensionen 1

Om vi börjar med att se på resultatet för varje parti, så ser vi om vi tittar närmare på

Socialdemokraternas resultat att partiets argumentation kan ledas till två konfliktdimensioner,

vänster-högerdimensionen och stor-litendimensionen. Ett genomgående tema i partiets
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argumentation verkar vara ett förespråkande av storskaliga lösningar som i förlängningen

kopplas till vänster-högerdimensionen. Moderaternas argumentation i EMU-debatten kan

ledas till tre konfliktdimensioner, och där stor-litendimensionen och den kristna traditionalism

dimensionen är de dominerande dimensionerna. Här är det genomgående temat att euron är

bra för handeln och bevarandet av Sverige som en stark handelsnation.

Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern har varit de partier vars argumentation har varit

svårast att leda till någon konfliktdimension. Gemensamt för dessa partier är också att deras

argumentation endast kan ledas till stor-litendimensionen och den kristna traditionalism

dimensionen. Kristdemokraterna fick som väntat ett resultat som visar på att deras

argumentation passar in på den kristna traditionalismdimensionen. Även Centerns

argumentation visade sig kunna ledas till stor del till denna dimension, skillnaden här ligger

dock i att medan Kristdemokraterna till stor del verkar värna om kristna värden så verkar

Centern mer benägna att bevara svenska traditioner.

Vänsterpartiet och Miljöpartiets argumentation passar till stor del in på vänster-

högerdimensionen och stor-litendimensionen. Medan Vänsterpartiet har en övervikt mot

vänster-högerdimensionen har Miljöpartiet en övervikt mot stor-litendimensionen.

Gemensamt för dessa partier är också att de är de enda partierna vars argument i EMU-

debatten som jag har lyckats med att spåra till den gröna dimensionen och

jämställdhetsdimensionen.

När vi nu har gått igenom partiernas argumentation, och på viket sätt de kan kopplas till de

olika konfliktdimensionerna, är det dags att se lite närmare på vilka dimensioner som har varit

de dominerande överlag i EMU-debatten. Oscarsson hävdar i sin bok ”Den svenska

partirymden”, att det är framför allt tre konfliktdimensioner som strukturerar väljarnas

preferenser. Dessa är i tur och ordning vänster-högerdimensionen, stor-litendimensionen och

den kristna traditionalismdimensionen. Detta stämmer också till viss del in på det resultat som

har genererats i min undersökning där jag försöker leda de svenska riksdagspartiernas

argumentation till de olika konfliktdimensionerna.

Genom att jag har studerat partiernas argument var för sig, så har jag kommit fram till

följande resultat:
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Tabell: Konfliktdimensionernas totala frekvens i EMU-debatten

Vänster-högerdimensionen 10
Stor-litendimensionen 19
Den kristna traditionalism
dimensionen 10
Den gröna dimensionen 1
Jämställdhetsdimensionen 1

Resultatet visar tydligt att det framför allt är tre konfliktdimensioner som har varit

dominerande i EMU-debatten. Den helt dominerande av dessa tre dimensioner är den så

kallade stor-litendimensionen. Även vänster-högerdimensionen och den kristna

traditionalismdimensionen har i denna uppsats visat sig i partiernas argumentation på ett

tydligt sätt. Den gröna dimensionen och jämställdhetsdimensionen har, lite förvånande, näst

intills inte alls visat sig i partiernas argumentation.

7. Slutdiskussion

Teorier om den direkta orsaken till att det blev ett nej i folkomröstningen har efter

folkomröstningen lanserats i olika former. En teori är att Socialdemokraterna, som det största

partiet i Sverige, och även innehavare av regeringsmakten i landet misslyckades med att

mobilisera sina väljare. Teorin går ut på att Socialdemokraterna misslyckats att övertyga sina

väljare att europatanken, som EU representerar och som införandet av en gemensam valuta i

Europas länder är en direkt förlängning av, egentligen är ett vänsterprojekt.  Ett resultat av

min undersökning är att Socialdemokraterna i alla fall har försökt att argumentera kring EU

och EMU som om det vore vänsterfrågor. Detta är min undersökning ett resultat av.

På liknande sätt så finns det teorier om att det blev ett nej i folkomröstningen på grund av att

Moderaterna och Folkpartiet misslyckades att mobilisera sin väljare, och övertyga dem om att

införandet av euron är en del i ett högerprojekt. Dessa två partier, Moderaterna och

Folkpartiet var de två partier på ja-sidan som misslyckades att öka stödet bland sina väljare

för den ståndpunkt som partiet representerade i folkomröstningen om euron, detta jämfört

med stödet de hade hos sina väljare i folkomröstningen om ett inträde i EU, där båda partierna

representerade ja-sidan. Det resultat som min undersökning visar på är att dessa partier till

stor del inte har argumenterat kring euron som om den vore ett högerprojekt. Moderaternas



48

argumentation kunde endast en gång spåras till vänster-högerdimensionen. Överlag har ingen

av de borgerliga partierna valt att vända debatten åt detta håll. Ett resultat av min

undersökning skulle i så fall kunna vara att den stärker tesen att det var på grund av framför

allt Moderaterna och Folkpartiets oförmåga att argumentera kring euron som det var ett

högerprojekt, som det blev ett nej i folkomröstningen.

Ett resultat av min undersökning är att jag har kommit fram till att det inom EMU-debatten

går att spåra de svenska riksdagspartiernas argumentation till många av de

konfliktdimensioner som en del forskare inom samhällsvetenskapen menar präglar dagens

samhällsdebatt. Detta är min uppsats ett resultat av. Men kan undersökningen även säga något

om den allmänna konfliktstrukturen i det svenska partisystemet? Ja, till en viss del kan den

faktiskt göra det, skulle jag vilja hävda.

I en allt mer globaliserad värld där nationsgränserna sakta suddas ut och där det

mångkulturella samhället allt mer hamnar i fokus, både i den breda samhällsdebatten och

bland de politiskt valda, handlar de stora frågorna i mångt och mycket om hur man skall

strukturera det samhälle som vi alla lever i. Det är självklart att även ett land som Sverige i

allt större utsträckning måste hantera frågor av denna karaktär, detta är ju faktiskt hela EU-

projektet en del av.

I den breda samhällsdebatten som handlar om hur man skall strukturera och samordna dagens

och framtidens samhällen brukar ofta konfliktens kärna kunna spåras till vilken demokratisyn

som förespråkas.  I och med detta så är vi åter tillbaka till frågor som handlar om storskaliga

lösningar kontra mer lokala lösningar i samhällsekonomin och politiken, vi är tillbaka till

frågor handlar om centralisering/decentralisering och frågor som berör överstatliga beslut

kontra mellanstatliga beslut. Även frågor som handlar om den representativa demokratin och

olika former av direktdemokrati ryms inom denna breda samhällsdebatt.

Kanske är det så att den historiskt dominerande vänster-högerdimensionen på sikt kommer att

förbigås av en dimension vars innehåll till stor del handlar om frågor som berör olika sorters

demokratisyn? Kanske kommer den traditionella blockpolitiken, vänster-höger, i framtiden

spela en underordnad roll och ersättas med en mer allmängiltig uppdelning av partier som

förespråkar storskaliga lösningar kontra småskaliga/lokala lösningar i ekonomin och

politiken?
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