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Abstract 
This thesis aims to study the indirect effects of the Europeanization on national parties and the 

presence of an established national opposition towards the European Union (EU) and its 

effects in Sweden, as a result of the so-called conflict of Vaxholm.  

 

The questions asked were whether or not it existed an established national opposition towards 

the EU, and if so, what the opposition consists of substantially. The research method, which 

was used, is a quantified text analysis on the chamber debates of the Swedish Riksdag and the 

party congresses of Socialdemokraterna. The study shows that there is an ambivalent 

opposition towards the EU and its effects in the aftermath of the conflict of Vaxholm.  

Socialdemokraterna presented resistance, but did not manage to present apparent alternatives, 

which left the party with a rather indistinctive opposition. In contrast to the right-wing party, 

the left-wing party had some profound difficulties in positioning itself in the new and 

globalized economy. I therefore suggest, that it might be more providing and exhaustive to 

introduce Azmanova’s ideal-type analysis, which instead of positing parties on a left-right 

continuum, posit parties after respective party’s opinions concerning the risks or opportunities 

which the EU and the internal market’s effects.  
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1. Inledning 
Vaxholmskonflikten ägde rum i Sverige under år 2004-2005 och är ett exempel på hur 

europeiseringen1 och dess effekter tenderar att urholka det nationella handlingsutrymmet. Det 

var under sommaren 2004 som ett svenskt byggföretag anlitade en lettisk underentreprenör 

för en byggnation av en skola i Vaxholm. Ganska snart försatte svenska fackförbund 

byggarbetsplatsen i blockad i syfte att kräva bättre anställningsavtal för de lettiska 

byggnadsarbetarna eftersom de både saknade svenska kollektivavtal och ansågs tjäna för lite i 

relation till vad andra byggnadsarbetare tjänade på samma marknad. 2  Den lettiska 

underentreprenören protesterade och tog konflikten till EU-domstolen, som sedermera 

bedömde att de svenska kollektivavtalen stred emot EU-rätten. Kollektivavtalen ansågs 

förhindra fri rörlighet och konkurrens eftersom de bland annat förhindrade det lettiska 

företaget från friheten att förse tjänster inom EU.3  Det här ställer partisystemet i Sverige på 

ända, eftersom Vaxholmskonflikten indikerar att en stor politisk förändring har ägt rum i 

Sverige. 4  Konflikten mellan arbetstagare och arbetsgivare har länge präglat svensk 

partipolitik, och kollektivavtalen har, åtminstone historiskt sett, utgjort en mycket viktig del i 

den svenska arbetsmarknadsmodellen. I och med Vaxholmskonflikten och dess verkningar 

har dock kollektivavtalens legitimitet och förhandlingskraft reducerats märkbart.5 Frågan som 

vägleder denna uppsats lyder således på följande sätt: Hur har europeiseringen och dess 

effekter på den tidigare så viktiga kollektivavtalsmodellen bemötts inom svensk partipolitik? 

 

Den politiska arenan, i vilken nationella stater befinner sig, har under de senaste decennierna 

förändrats på grund av en ökad globalisering i form av en ekonomisk och politisk 

integration.6 Det enskilda nationella spelrummet har reducerats till följd av medlemskap i 

organisationer som EU eftersom beslutsrätten delvis har förflyttats från en nationell till en 

internationell nivå. En konsekvens av en sådan förändring belyses i just Vaxholmskonflikten, 

som illustrerar att regeringars möjlighet att styra samhällsutvecklingen med nationella beslut 

                                                
1 Med ”europeisering” avses här Europeiska Unionens (EU) inverkan på den nationella sfären (Ladrech 2011: 7) 
2 LO, viktiga områden-kollektivavtal-lavalmålet-bakgrund (2011) 
3 Treaty of the Functioning of the European Union, C 115, 9.5.2008, Article 56 
4 Scharpf (2009), s 10 
5 LO, viktiga områden-kollektivavtal-lavalmålet (2011) 
6 Mair (2007b), s 9 
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har minskats.7 I anknytning till denna förändring betonar statsvetaren Peter Mair vikten av en 

etablerad nationell opposition gentemot EU eftersom ett effektivt ansvarsutkrävande anses 

utgöra en viktig del i demokratins funktionsduglighet och legitimitet.8 Eftersom det inte går 

att organisera en opposition i EU är det av yttersta betydelse att det existerar en opposition 

eller åtminstone tydliga alternativ till EU på nationell nivå för att kunna utkräva ansvar.9 Vid 

en avsaknad av en etablerad opposition eller tydliga alternativ till EU riskerar stater att förlora 

kontrollen över sina egna politiska system, vilket skulle utgöra en oroande utveckling i en allt 

mer globaliserad värld.10 Forskare som Albena Azmanova, Gary Marks och Carole J. Wilson 

betonar att den avpolitisering som skett inom politiken till viss del beror på att vänster- och 

socialdemokratiska partier tenderar att undermineras av europeiseringen. Det främsta skälet 

anses vara att ekonomisk integration hotar socialdemokratiska bedrifter på nationell nivå 

vilket gör att sådana partier har relativt svårt att anpassa sig till dessa nya ekonomiska och 

politiska förhållanden. De har därmed svårt att presentera tydliga alternativ inför väljarna 

vilket i sin tur försvårar ansvarsutkrävandet.11 Mycket tyder på att Vaxholmskonflikten är ett 

typexempel på just denna problematik. 

 

Ett antal hypoteser och antaganden kring europeiseringen och dess effekter på partierna 

cirkulerar i debatten och flera forskare indikerar att europeiseringen rimligen bör påverka 

partierna och därmed närvaron av opposition.12 Trots det är europeiseringens effekter på den 

nationella oppositionen ännu höljda i dunkel. Mair framhäver att det finns indikatorer på 

ökade euroskeptiska tendenser runt om i Europa, men att det är tämligen oklart varifrån de 

kommer.13 Få studier har gjorts gällande europeiseringens indirekta effekter på nationell nivå 

och vad anpassningen till den övernationella arenan kan innebära för det demokratiska 

ansvarsutkrävandet.14 Det finns därmed liten kunskap om vad för slags partiopposition det 

finns gentemot EU, samt om den traditionella uppdelningen mellan arbete och kapital ens är 

relevant i detta sammanhang. Denna uppsats argumenterar således för att fallet Vaxholm 

ställer denna problematik på sin spets. Med andra ord innebär det att om det skulle finnas en 

                                                
7 Bartolini (2005), s 382, Scharpf (2009), s 22 
8 Mair (2007a), s 17 
9 Mair (2007a), s 7 
10 Mair (2007a), s 17 
11 Marks och Wilson (2000), s 437, Azmanova (2004), s 296 
12 Katz och Mair (2009), s. 754, 757, Ladrech (2007), s 8-9 
13 Mair (2007a), s 3 
14 Mair (2007b), s 162  
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opposition i detta fall, så vore det rimligt att hävda att det även finns i andra fall.  Eller 

omvänt. Om det inte finns en konflikt mellan arbete och kapital i denna fråga, är det rimligt 

att anta att dessa motsättningar för en tynande tillvaro också i andra fall. Denna diskussion 

leder således fram till den för uppsatsen valda problemställningen: Finns det något 

konsekvent motstånd mot, samt ett artikulerat alternativ till, den inre marknadens effekter på 

svensk arbetsmarknad? 

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

grund för studien bygger på en reviderad version av Mairs definitioner av vad som avses med 

opposition samt en analysmodell. Innan analysmodellen redogörs ytterligare följer en 

överblick över tidigare forskning inom området samt de för undersökningen centrala 

antaganden och begrepp i teorin och hur de tillämpas i analysen.  Utifrån detta formuleras 

sedan de teoretiska förväntningar som kommer att utgöra grunden för undersökningen. 

Därefter presenteras uppsatsens syfte och preciserande frågeställningar.  

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Europeiseringen och dess effekter 

Europeiseringen och dess inverkan anses inom litteraturen ha två olika effekter: en direkt och 

en indirekt effekt.15 Med en direkt effekt avses EU:s inverkan på den nationella politiska 

omgivningen i vilken partier befinner sig vilket åsyftar exempelvis den institution eller 

organisation som omger partierna. De direkta effekterna berör således inte partierna i sig utan 

deras omgivning.16 En indirekt effekt syftar däremot på europeiseringen av den nationella 

regeringen, speciellt i den nationella lagstiftningen, där EU:s restriktioner kan ha indirekta 

effekter på nationella partier och deras inbördes konkurrens.17 Mair betonar i sin forskning att 

det existerar relativt få studier kring europeiseringen och dess indirekta effekter på nationella 

partier.18  

                                                
15 Ladrech (2011), s 7 
16 Ladrech (2011), s 9 
17 Ladrech (2011), s 7 
18 Mair (2007b), s 162 
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2.1.2 Europeiseringens avpolitiserande effekt 

En etablerad uppfattning inom forskningen kring effekterna av europeiseringen rör dels hur 

politiska partier förhåller sig till varandra, dels hur partierna förhåller sig till internationella 

organisationer. Richard Katz och Peter Mair betonar i sin forskning att globaliseringen och 

europeiseringen har punkterat vänster-höger skalan inom den traditionella nationella 

partikonkurrensen eftersom en avpolitisering alltmer tenderar att prägla förhållandet mellan 

etablerade nationella partier.19 Katz och Mair liknar politiska partier med nyttomaximerande 

företag i karteller, som närmar sig varandra och staten mer än vad de är förankrade i 

civilsamhället. Partierna har således mer gemensamt med varandra och staten än vad de har 

med medborgarna i samhället, vilket då indikerar att de inte längre utgör den representativa 

länk mellan civilsamhället och beslutsfattarna som de bör fungera som.20 Enligt kartelltesen 

eftersträvar de etablerade partierna stabilitet i partisystemet, vilket gör att de strävar efter att 

bevara tingens ordning genom att begränsa policyskapandet och därmed minimera 

partikonkurrensen. När partierna söker bevara stabiliteten (och som således innebär att 

samma partier behåller makten) genom att minska partikonkurrensen leder det till bildandet 

av en kartell.21 Marc Blyth och Richard Katz menar vidare att uppkomsten av kartellpartier 

beror på de indirekta effekterna av europeiseringen eftersom det uppstått begränsningar för 

det nationella handlingsutrymmet via europeiseringen. Blyth och Katz menar att medlemskap 

i politiska organisationer som EU, i kombination med liberaliserade finansmarknader, har 

minskat det nationella handlingsutrymmet, som i sin tur även minskar de nationella partiernas 

möjligheter att föra sin politik och därmed minskar även utrymmet att konkurrera med 

varandra.22  

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

2.2.1 Europeiseringens underminering av vänster- och socialdemokratiska partier 

Europeiseringens effekter och dess begränsningar av den nationella sfären är något som 

Azmanova och Marks och Wilson vidare belyser i sin forskning. Azmanova påvisar det 

faktum att stöd för center-högerpartier 23  har ökat inom EU, medan stöd för center-

                                                
19 Katz & Mair (2009), s 754, 757 
20 Katz & Mair (1995), s 5 
21 Katz & Mair (1995), s 22, 23 
22 Blyth & Katz (2005), s 41 
23 Partier som positionerar sig någonstans mellan mitten eller höger på den ideologiska vänster-högerskalan 
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vänsterpartier24 alltmer minskar. Sedan 1999 har de flesta länder inom EU skiftat åt höger och 

så sent som 2004 var det enbart tre länder (varav ett var Sverige) som behållit sin vänster-

dominans.25 Det här har således skapat en påtaglig kris för vänsterns politiska perspektiv.26 

Marks och Wilson menar att den dualistiska karaktären av den Europeiska integrationen 

skapar spänningar för center-vänsterpartier, eftersom sådana partier dras åt två olika håll. Å 

ena sidan hotar den ekonomiska integrationen socialdemokratiska bedrifter på nationell nivå 

(likt kollektivavtalen i Sverige) genom en intensifierad ekonomisk konkurrens vilken 

underminerar Keynesianska omfördelningsmetoder.  Genom att göra det lättare för 

internationellt kapital att lokalisera sig i det land som bäst förser de mest åtråvärda 

förhållanden eller regler skapar den ekonomiska integrationen en ersättningsbarhet av 

arbetskraft över staters gränser, vilket tenderar att fostra ekonomiska olikheter.27 Å andra 

sidan lockar politisk integration med, om än en blek, lösning på detta problem genom att 

återskapa en reglering på EU-nivå. Problematiken ligger dock i att även om möjligheten finns 

till en övernationell reglering, så är de flesta länder och partier inom EU mer centrerade på 

center-högerskalan än center-vänsterskalan. Således blir det en tuff utmaning att söka öka 

regleringen på en internationell nivå. Marks och Wilson konkluderar att medan center-

vänsterpartier har svårt att positionera sig, samt föra sin politik inom den nya ekonomin, har 

center-högerpartier snarare gynnats av en ökad ekonomisk integration just för att den 

förhindrar ett ingripande från nationella regeringar.28  

2.2.2 Nya konfliktlinjer till följd av europeiseringen 

Azmanova belyser vidare att de samhälleliga förändringar som mynnat ut i kartellisering, 

avpolitisering och avideologisering beror på globaliseringen och den ekonomiska 

integrationens effekter då de utmanar kapitalägare-arbetskraft konfliktdynamiken vilken är 

direkt relaterad till den ideologiska vänster-högerskalan.29 Den intensifierade ekonomiska 

integrationen tillsammans med de geo-politiska förändringarna som följd av Kalla Kriget har 

gjort den transnationella integrationen och dess samhälleliga och sociala konsekvenser till 

framträdande påverkande faktorer i formandet av attityder och politiska val runt om i Europa. 

Azmanova menar att det har bidragit till att konfliktlinjerna kring vänster-högerskalan alltmer 

                                                
24 Partier som positionerar sig någonstans mellan vänster eller mitten på den ideologiska vänster-högerskalan 
25 Azmanova (2004), s 273, 275 
26 Azmanova (2004), s 278 
27 Marks & Wilson (2000), s 437-438 
28 Ibid, s 437-438 
29 Azmanova (2011), s 386 
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tunnas ut och att konfliktlinjerna inom politiken snarare formas runt en opportunity-riskskala 

i relation till globaliseringen. Opportunity-riskattityder har visserligen påverkat formationen 

av den klassiska vänster-högerdimensionen tidigare också, men Azmanova betonar dess 

ökade relevans gällande möjligheter och risker som är kopplade till globaliseringen.30  

 

I relation till detta belyser Azmanova att det på så sätt går att skönja förlorare och vinnare av 

globaliseringen i avancerade industriella samhällen. Där vinnarna och förlorarna kan 

jämställas med den ökade klyftan i inkomst mellan de utbildade och outbildade arbetarna. I 

och med globaliseringen har efterfrågan för utbildad arbetskraft ökat substantiellt, speciellt i 

industrier där avancerad teknik används. Däremot har arbetstillfällen och inkomsten för 

outbildad arbetskraft sjunkit påtagligt, speciellt inom industrin och jordbruket. Marknadens 

öppenhet har således skapat en social fara för anställda då konkurrens från utvecklingsländer 

skapar en osäkerhet på arbetsmarknaden eftersom den exponerar arbetare för ofrivillig 

jobbflexibilitet (under hotet av outsourcing). Marknadens öppenhet reducerar även arbetarnas 

ekonomiska vinst i och med att branscherna exponeras för konkurrens, vilket gör att 

arbetsgivarna sällan har något över till arbetarna. Det här framkallar således en ny dimension 

vilken innefattar en minimal exponering för möjligheten (opportunity) att tjäna pengar och en 

maximal exponering för risk (speciellt för arbetare med temporära anställningar likt 

byggnadsarbetarna i Vaxholm). Oavsett hur de specifika mekanismerna för indelningen 

mellan vinnarna och förlorarna av globaliseringen ser ut, verkar det som om att en ny 

konfliktdimension har uppstått. En konfliktlinje som berör den sociala åverkan som sker på 

grund av den nya ekonomin som karaktäriseras av teknologisk innovation och öppna 

gränser.31  

 

                                                
30 Azmanova (2011), s 386 
31 Azmanova (2011), s 394 
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Figur 1: Azmanovas idealtypsanalys vilken söker kartlägga de huvudsakliga förändringarna 
av partiers ideologiska position i Europa.32  
 

Azmanova argumenterar således för att globaliseringen och dess åverkan på den nationella 

sfären förändrar den ideologiska orienteringen och strukturen av den politiska konkurrensen, 

då de nya attityderna som är kopplade till globaliseringen och dess påverkan är fördelade på 

en atypisk axel (vilken hon har benämnt som en opportunity-risk axel) vilken går längst med 

en Nordöst-Sydväst axel på Europas ideologiska karta. Dessa förändringar utmanar därmed 

den traditionella vänster-höger skalan inom politisk partikonkurrens då Azmanovas 

idealtypsanalys tenderar att generera en mer uttömmande analysmodell än den något 

föråldrade vänster-höger skalan.33  

2.2.3 Europeiseringens implikationer för politiskt ansvarsutkrävande 

I anknytning till globaliseringen och europeiseringen och dess inverkan på den nationella 

sfären belyser Mair vikten av en etablerad opposition. Mair argumenterar för att utvecklingen 

                                                
32 Azmanova (2011), s 388 
33 Azmanova (2011), s 404 
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av demokratiska institutioner vanligtvis präglas av tre milstenar: den första milstenen avser 

invånarnas rätt att delta i regeringen via politiska val, den andra milstenen avser att invånarna 

ska vara representerade i statsskicket, och den tredje milstenen avser rätten till att organisera 

en etablerad opposition för att kunna utkräva ansvar av regeringen och genom politiska val. 

Det är dock enbart de två första milstenarna som har lyckats etablera sig på EU-nivån, då 

möjligheten till den tredje: rätten att organisera en opposition saknas där.34 En opposition kan 

nämligen enbart uppstå om det finns en politisk debatt mellan partier i en regering och dess 

motståndare, men i och med att en sådan inte finns i EU så förklaras ofta EU som en 

styrelseform utan politik (a polity without politics). Invånare i EU saknar således både 

möjligheten att organisera opposition, men framförallt också en potentiell arena i vilken en 

opposition kan ta plats i inom EU:s institutioner. En sådan avsaknad av möjlighet till bildande 

av opposition inom EU gör att organisationen präglas av ett demokratiskt underskott, på 

grund av att aktörerna inte kan utkräva något ansvar inom EU. Mair hävdar därför att 

medlemsländerna istället tvingas att organisera opposition gentemot EU på en nationell nivå 

för att kunna utkräva ansvar.35  Om en sådan opposition skulle saknas på nationell nivå, 

riskerar således medlemsländerna att förlora kontrollen över sina egna politiska system.36  

 

Huruvida det finns opposition alternativt förekommer andra alternativ gentemot EU eller inte 

är ännu ett relativt outforskat område, men Mair diskuterar att det trots allt finns indikatorer 

på alltjämt ökade euroskeptiska tendenser runt om i Europa. Det är dessvärre relativt oklart 

varifrån oppositionen kommer och vilken karaktär den innehar då få studier har gjorts inom 

området.37 För att en opposition ska vara konsekvent, måste partierna inte enbart presentera 

ett motstånd, utan även presentera tydliga alternativ (annat än det regeringen, eller i det här 

fallet EU erbjuder) inför väljarna. En opposition utan alternativa valmöjligheter är en relativ 

konturlös och ofruktbar opposition, därför definierar Mair tre olika typer av opposition för att 

kunna klassificera olika gradskillnader av opposition: den första definieras som en klassisk 

opposition och reflekterar ett system där de partier som inte sitter i regering opponerar och 

presenterar andra alternativ än regeringen erbjuder. Den andra definieras som opposition av 

princip i vilken opponenterna inte enbart gör invändningar emot regeringens policy för den 

                                                
34 Mair (2007a), s 6-7 
35 Mair (2007a), s 7-8 
36 Mair (2007a), s 17 
37 Mair (2007), s 3 
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dagen, utan även gör invändningar mot hela systemet och ifrågasätter dess legitimitet, och 

den tredje definieras som eliminering av opposition vilken uppstår när det inte finns några 

substantiella eller meningsfulla skillnader mellan partier som tidigare konkurrerade med 

varandra.38  

2.3 Teoretiska förväntningar  

Uppsatsens teoretiska ramverk gör gällande att europeiseringen begränsar det nationella 

politiska handlingsutrymmet vilket gör att partierna inte kan ta ut svängarna i politiska 

konflikter. 39  Den teoretiska förväntningen av europeiseringen är således en förändrad 

konfliktdimension med en annorlunda eller rent av avsaknad av nationell opposition och 

tydliga alternativ i och med att partierna till exempel inte alltid kan föra den politik de vill, 

som i fallet med center-vänsterpartier.  

2.4 Analysmodell 

För att kunna analysera huruvida en opposition är föreliggande eller inte, krävs en 

operationalisering av begreppet vilket följer i kapitlet nedan. I kapitlet därefter presenteras en 

analysmodell (Figur 2) som kommer att användas för att klassificera och systematisera 

materialet för att skönja huruvida det förekommer en opposition eller inte.  

2.4.1 Opposition – Vad är det? 

Operationaliseringen av begreppet opposition bygger i denna studie på en reviderad version 

av Mairs tre definitioner av vad som avses med en opposition. De tre definitioner som 

uppsatsen kommer att använda sig av är Mairs definitioner av en klassisk opposition, 

eliminering av opposition och en reviderad version av opposition av princip. Opposition av 

princip definieras här även som att det finns en opposition i viss mån, men som saknar tydliga 

alternativ.40  

 

Om det är så att det saknas en klassisk opposition innebär det att det saknas klagomål och 

motsättningar från konkurrerande partier samt att de inte presenterar tydliga alternativ vilket 

således anses stärka hypotesen. Om det saknas en opposition av princip behöver det 

nödvändigtvis inte innebära en avsaknad av opposition, men det skulle således indikera att 

partierna inte presenterar ett särskilt konsekvent motstånd mot EU och dess inverkan eftersom 
                                                
38 Mair (2007a), s 5 
39 Ladrech (2011), s 8 
40 Mair (2007a), s 5, Se även avsnitt 2.2.3 Europeiseringens implikationer för politiskt ansvarsutkrävande 
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de inte presenterar tydliga alternativ vilket således stärker hypotesen. Om det är så att klassisk 

opposition och opposition av princip saknas är det rimligt att tänka att det rör sig om en 

eliminering av opposition vilket stärker den teoretiska förväntningen. Men skulle det visa sig 

att det faktiskt finns substantiella eller meningsfyllda skillnader partierna emellan kan det 

tänkas att det finns en viss opposition, men som är relativt konturlös då det finns skillnader 

mellan partierna men inga tydliga alternativ eller krav på förändring framförs. Är det däremot 

så att det både finns en framträdande klassisk opposition falsifierar det därmed den teoretiska 

förväntningen.  

2.4.2 Analytiskt verktyg 

För att kunna systematisera materialet i relation till huruvida det förekommer en opposition 

eller inte har en analysmodell som består av fyra renodlade idealtyper skapats. Den första 

dimensionen består av konfliktlinjen politik-marknad. Med politik menas att partierna 

eftersträvar att varor och tjänster bör produceras eller utföras av det offentliga (staten), medan 

marknad avses eftersträva att låta det privata (marknaden) sköta det i relation till utbud och 

efterfrågan. Den andra dimensionen rör konfliktlinjen nationell-övernationell, som innefattar 

partiernas inställning till respektive pol. Med nationell menas att partierna är mer inriktade på 

att låta all politik, alla beslut och att all policy ska ske på en nationell nivå., då de 

huvudsakligen ser risker med en övernationell nivå. Med övernationell menas således att 

partierna ser huvudsakligen möjligheter med en övernationell arena, och att man därmed bör 

reglera policy där. Genom att strukturera analysmodellen på så vis går det på ett relativt 

tydligt och enkelt sätt att systematisera materialet till huruvida analysenheterna gör motstånd 

gentemot, eller presenterar alternativ till EU och den inre marknadens effekter i fallet 

Vaxholm. 
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Figur 2: Analysmodell som konstruerats utifrån det teoretiska ramverket, vilken kommer 
användas för att systematisera innehållet i materialet  
 

2.5 Syfte 

Syftet givet den teoretiska utgångspunkten är att studera om det förekommer ett konsekvent 

motstånd (opposition) mot, och artikulerat alternativ, till europeiseringens effekter på svensk 

arbetsmarknad i relation till Vaxholmskonfliktens konsekvenser. Studien ämnar således 

studera europeiseringens indirekta effekter på nationell partikonkurrens med utgångspunkt i 

litteraturen om hur ett minskat nationellt handlingsutrymmet antas påverka den nationella 

sfären. För att analysera detta på ett systematiskt och kärnfullt sätt söker studien belysa hur 

Socialdemokraterna och Moderaterna har reagerat på efterdyningarna av Vaxholmskonflikten 

år 2004-2005. 
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2.6 Frågeställningar 

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

preciserande frågeställningar som formuleras utifrån uppsatsens teoretiska förväntningar. 

 

1. Går det att urskilja ett konsekvent motstånd gentemot EU och den inre marknadens 

effekter på svensk arbetsmarknad och hur ser konfliktlinjerna i sådana fall ut? 

2. Finns det något artikulerat alternativ till EU och den inre marknadens effekter på 

svensk arbetsmarknad? 

3. Metod 
Följande del redogör för den forskningsdesign som ligger till grund för studien, samt det val 

av studieobjekt och analysmaterial som kommer att användas. Därefter presenteras en 

metodologisk diskussion kring den kvantitativa och kvalitativa metod som studien använder. 

Därutöver presenteras studiens analysinstrument och tillvägagångsättet för analysens 

utförande. Det avslutande kapitlet redogör för frågor om validitet och reliabilitet samt för 

avgränsningar.  

3.1 Forskningsdesign 

Undersökningen ämnar studera huruvida europeiseringen påverkar nationella partier genom 

att analysera om det förekommer något konsekvent motstånd mot, samt artikulerat alternativ, 

till EU och dess effekter på svensk arbetsmarknad i relation till Vaxholmskonfliktens 

konsekvenser. Studien undersöker därför partiernas inställning till EU:s inverkan på svensk 

arbetsmarknadspolitik i Riksdagens kammardebatter och Socialdemokraternas 

partikongresser och har således huvudsakligen beskrivande ambitioner.41 En fallstudie-design 

anses vara den forskningsdesign som är bäst lämpad, eftersom den anses generera de mest 

relevanta jämförelsepunkterna givet uppsatsens teoretiska ramverk (vilket således möjliggör 

systematiskt grundade slutsatser).42  

3.2 Val av analysenheter 

Studiens analysenheter valdes genom ett strategiskt urval för att söka uppnå en variation 

gällande partiers inställning till EU:s inverkan, vilket är fördelaktigt vid användandet av 

                                                
41 Esaiasson (2007), s 37 
42 Esaiasson (2007), s 97, 121 
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kvantitativa metoder då det ökar möjligheten till att kunna generalisera resultatet.43 Studiens 

valda analysenheter utgörs av Socialdemokraternas och Moderaternas anföranden i 

Riksdagens kammardebatter samt Socialdemokraternas partikongresser. För att kunna 

undersöka huruvida partierna gör motstånd samt presenterar alternativ till EU och dess 

inverkan på svensk arbetsmarknad utgör Riksdagens kammardebatter en lämplig analysenhet. 

Samtliga etablerade politiska partier i Sverige är proportionellt representerade i Riksdagen 

och således är Riksdagens kammardebatter relevant att analysera eftersom det är tänkt att 

partierna ska opponera och presentera sina alternativ där i.44 Utifrån uppsatsens teoretiska 

ramverk är det även gynnsamt att analysera Socialdemokraternas partikongresser som ett 

komplement till det som sägs i debatterna, eftersom Socialdemokraterna utgör det största 

center-vänsterpartiet i Sverige.45 Det är således intressant att undersöka huruvida de gör 

motstånd eller presenterar alternativ till EU utifrån sina egna ideologiska perspektiv. Valet att 

fokusera analysen på Socialdemokraterna respektive Moderaterna gjordes eftersom de utgör 

de två största partierna på vardera sida om vänster-högerskalan. Utifrån partiernas respektive 

ideologiska position kan Socialdemokraterna och Moderaterna tänkas ha olika incitament vad 

gäller den inre marknadens effekter, vilket således ökar den eftertraktade variationsbredden i 

en kvantitativ innehållsanalys.  

3.3 Val av material 

Det material som ligger till grund för att analysera huruvida det förekommer något motstånd 

eller artikulerat alternativ till EU eller inte utgörs av Socialdemokraternas och Moderaternas 

anföranden i Riksdagens kammardebatter under perioden 2004-2012. Därutöver kommer 

även Socialdemokraternas partikongresser under åren 2005 och 2007 att analyseras som ett 

komplement till det som sägs i kammardebatterna. Partiernas anföranden i Riksdagens 

kammardebatter valdes som underlag då de tydligt demonstrerar skillnader och likheter i hur 

respektive parti argumenterar, och hur de framställer den inre marknadens effekter. Vidare 

används Socialdemokraternas partikongresser eftersom de antas ge en mer uttömmande bild 

av hur Socialdemokraterna bemöter EU och dess konsekvenser för Sveriges välfärdsmodell. 

Material från kammardebatterna återfinns på Riksdagens webbsida, medan 

Socialdemokraternas partikongresser återfinns på Socialdemokraternas officiella webbsida.  

                                                
43 Esaiasson (2007), s 180, 183 
44 Riksdagen, så funkar riksdagen-riksdagens uppgifter (2011) 
45 Riksdagen, ledamöter och partier (2012) 
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3.3.1 Urvalsprocess 

På basis av den tidsperiod som ovan angetts kommer sökordet Vaxholm att användas i 

sökandet av protokoll i Riksdagens kammardebatter. Exempel vid sökning av material: 

Sökord Vaxholm och Riksmöte/år 2004/05. Detta kommer sedermera att upprepas för 

följande kalenderår: Sökord Vaxholm; Riksmöte/år och 2005/06, och efter det följer nästa 

kalenderår och så vidare fram till och med år 2012. Sökresultaten sorteras sedan efter 

relevans. Protokollen analyseras sedermera i den turordning de dyker upp och samtliga 

protokoll analyseras. Vid analys av Socialdemokraternas partikongresser kommer inte sökord 

till lika stor användning, då partikongresserna kommer granskas mer kvalitativt eftersom de 

enbart består av två kongresser, vilka innehåller 4 protokoll.   

3.4 Metodologisk diskussion 

Den metod som föreligger mest lämpad för studien är en kombination av både en kvantitativ 

och en kvalitativ textanalys då studiens analysmaterial utgörs av skriftliga anföranden och 

protokoll. 46  Att kombinera ett kvantitativt och kvalitativt tillvägagångssätt anses vara 

gynnsamt då det genererar en mer uttömmande helhetsbild av förekomsten av motstånd eller 

alternativ till EU än vad metoderna skulle göra var för sig.47 En kvantitativ innehållsanalys 

lämpar sig för studier som omfattar ett stort antal analysenheter innehållande en ansenlig 

mängd material att granska. Tillvägagångssättet av en kvantitativ innehållsanalys består 

nämligen i att kvantifiera (räkna) förekomsten av, eller mäta, vissa företeelser i texter.48 En 

sådan inriktning är lämplig för att visa mönster i större material för att sedan kunna 

generalisera resultatet.49 Där exempelvis uppmärksamheten för ett visst ämne, samt i vilken 

mån något värderas positivt eller negativt är möjliga företeelser att analysera. 50  Den 

kvantitativa textanalysen lämpar sig således väl för undersökningar likt den uppsatsen syftar 

utföra, som söker kartlägga huruvida det förekommer något konsekvent motstånd eller 

alternativ till den inre marknadens effekter. En kritik som dock ofta riktas mot den 

kvantitativa textanalysen är att den tenderar att fokusera på manifesta budskap eftersom den 

inte alltid lyckas fånga upp det latenta eller de outtalade budskapen i texterna.51 För att 

                                                
46 Bergström & Boréus (2005), s 44 
47 Bergström & Boréus (2005), s 45, 77 
48 Bergström & Boréus (2005), s 43 
49 Bergström & Boréus (2005), s 45 
50 Bergström & Boréus (2005), s 46-47 
51 Bergström & Boréus (2005), s 77 
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undvika missar av sådana slag går det att med fördel förena den kvantitativa textanalysen med 

andra slags analyser av samma material.52  

 

I den kvalitativa textanalysen är det textens helhet och dess underliggande budskap som är det 

centrala. Den kvalitativa textanalysen syftar till att plocka ut relevanta delar av en text genom 

noggrann och aktiv läsning av en texts delar, helhet och den rådande kontexten i vilken texten 

befinner sig.53 Den kvalitativa metoden lämpar sig således också för undersökningar likt den 

uppsatsen syftar utföra, genom att studera de budskap som partierna uttrycker kring EU:s 

inverkan på svensk arbetsmarknad. I detta sammanhang syftar den kvalitativa metoden till att 

svara på frågeställningarna genom att lyfta fram och karaktärisera det väsentliga innehållet i 

analysmaterialet vilket den kvantitativa textanalysen inte alltid lämpar sig för.54 I uppsatsen 

syftar både den kvantitativa och den kvalitativa textanalysen till att klassificera innehållet 

med hjälp av en analysmodell (idealtyp) i Riksdagens kammardebatter och 

Socialdemokraternas partikongress för att granska om studiens teoretiska förväntningar 

stämmer eller inte.55 Analysmodellen kommer att, på grund av den relativt stora mängd av 

material som granskas i studien, användas i ett kodschema för att underlätta en systematisk 

undersökning av den mängd material uppsatsen söker studera.  Användandet av den 

kvalitativa metoden i samklang med den kvantitativa metoden och dess kodschema gör det 

möjligt att fånga upp de budskap som den kvantitativa metoden riskerar att missa.56   

3.5 Analysmetod 

Datainsamling och undersökningar görs genom en kvantitativ och en kvalitativ textanalys av 

Socialdemokraternas och Moderaternas anföranden i Riksdagens kammardebatter samt 

Socialdemokraternas partikongresser. På basis av analysen fylls ett analysschema i för varje 

protokoll som syftas till att strukturera innehållet, underlätta analysen samt konkretisera 

huruvida förekomsten av opposition och alternativ har varit konsekvent. Undersökningen 

består således av ett analysschema som innehåller variabler 57  som konstruerats med 

utgångspunkt från uppsatsens teoretiska förväntningar, analysmodell och preciserade 

frågeställningar. 

                                                
52 Bergström & Boréus (2005), s 45 
53 Esaiasson (2007), s 237 
54 Esaiasson (2007), s 242 
55 Esaiasson (2007), s 155 
56 Bergström & Boréus (2005), s 45, 77 
57 Se bilaga 1 för kodbok 
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Följande analysschema används för att systematisera och åskådliggöra materialet. Efter 

analysschemat presenteras vad analysschemat söker analysera, vilka begrepp som ingår och 

vad de söker förklara. I kapitlet därefter (3.6 Tolkningskriterier) redovisas mer detaljerade 

tolkningskriterier för hur begreppen kommer att tolkas. 

 

Tabell 3.5.1: Analysschema 
 

 
Tabell 3.5.1 innehåller samtliga frågeställningar. Eftersom frågeställning ett berör huruvida 

det förekommer något konsekvent motstånd mot den inre marknadens effekter upprättas 

variabler som syftar till att besvara den frågan. Variabler som besvarar huruvida det 

förekommer en opposition eller inte är definierade i form av vilket parti det gäller, vilken 

position personen som uttalat sig har inom partiet, huruvida personen ger uttryck för en 

positiv eller negativ inställning till problemet, huruvida personen är mer inriktad på den 

nationella eller den övernationella arenan samt huruvida personen är mer inriktad på politik 

eller marknad. Därutöver söker tabellen även att besvara den andra frågeställningen vilken 

berör ifall det förekommer något artikulerat alternativ till EU och dess policy. Det görs 

genom att se om det presenteras någon alternativ policy eller annat förslag till EU, då en 

opposition eller ett motstånd utan andra policyalternativ anses vara en relativt konturlös 

opposition utan något konsekvent motstånd. I Tabell 3.5.1 har enbart 5 analysenheter 

presenterats, detta för att på ett kärnfullt sätt illustrera hur systematiseringen av materialet 

kommer att gå till. I realiteten kommer 227 analysenheter att granskas, vilket kommer att göra 

listan, såsom tabellen, avsevärt mycket längre.  

Tabell 3.5.1: Analysschema, Förekommer det något konsekvent motstånd mot, samt ett artikulerat alternativ, 
till den inre marknadens effekter på svensk arbetsmarknad? 

Analysenheter: Identifiering av protokoll: Huruvida det förekommer opposition: 
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3.6 Tolkningskriterier 

För att kunna upprepa studiens undersökning vid ett senare tillfälle, samt för att kunna 

kontrollera så att undersökningen har gått rätt till presenteras här instruktioner för 

innehållsanalys och de tolkningskriterier som är relevanta för förevarande undersökning.  

 

Med utgångspunkt från den ovan presenterade tabellen, undersöker studiens frågeställningar 

huruvida det förekommer opposition eller inte mot EU och dess inverkan, samt vad 

oppositionen i sådana fall består av rent substantiellt. I Tabell 3.5.1  med avseende på (i) 

identifiering av protokoll, (ii) huruvida det förekommer opposition och (iii) förekommer 

alternativ, går det att utröna ett flertal möjliga utfall. I Tabell 3.5.1  avser (i) identifiering av 

protokoll de fyra första kategorierna vilka hjälper oss att definiera vilket protokoll eller 

analysenhet analysen avser. Med studieobjekt definieras om protokollet kommer från 1) 

Riksdagens kammardebatter eller 2) Socialdemokraternas partikongresser. Med kategorierna 

datum, nummer och anförande identifieras det datum då protokollet utförts, vilket nummer i 

ordningen det har samt vilket anförande i protokollet analysen avser. I analysen av 

Socialdemokraternas partikongresser åsyftar dock nummer och anförande till andra saker än i 

kammardebatterna på grund av att partikongresserna inte är strukturerade på samma sätt som 

debatterna i kammaren. I analysen av partikongresserna hänvisar nummer till numret på den 

dagordning som anförandet stämmar från. Med anförande åsyftas det nummer på den sida 

som anförandet kommer från.  

 

Huruvida det förekommer opposition består av sex kategorier, vari den första avser definiera 

vilket parti som uttalar sig 1) Socialdemokraterna eller 2) Moderaterna, samt politikerns 

position vilken refererar till huruvida politikern har en 1) hög position eller 2) låg position 

inom partiet. Med hög position avses en politiker som innehar en framträdande post inom 

partiet så som partiledare, politiska talespersoner, statsråd och utskottsordförande. Med låg 

position avses alla övriga ledamöter. Grundinställning refererar till huruvida anförandet 

huvudsakligen karaktäriseras av en 1) positiv inställning, 2) negativ inställning eller en 3) 

neutral inställning till den inre marknaden och dess inverkan i Vaxholmskonflikten. En 

huvudsaklig positiv inställning talar väl om den inre marknaden och poängterar även 

möjligheterna den för med sig. En huvudsaklig negativ inställning tenderar snarare att vara 

kritisk och framhäva riskerna och dess konsekvenser i ett negativt sken. Medan en neutral 
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inställning har en mer ambivalent karaktär, då den positionerar sig någonstans mellan en 

negativ och en positiv inställning utan att framhäva något som varken är bättre eller sämre. 

Variabeln alternativ relaterar till anförandets viljeinriktning vad gäller huruvida Sverige 

borde sträva efter en mer 1) övernationell eller 2) nationell politik. Med en övernationell 

viljeinriktning kan det tänkas att anförandet belyser möjligheterna och fördelarna med en mer 

övernationellt driven politik och samarbete. Medan en nationell viljeinriktning åsyftas till ett 

anförande vilka snarare belyser risker med den övernationella arenan och fokuserar på den 

”säkrare” nationella arenan var policy bör skapas och regleras. Variabeln alternativ innefattar 

även svarsalternativ 0) förekommer ej, vilken åsyftar till ett anförande där politikerns 

viljeinriktning inte framkommer på grund av att det antingen inte omnämns i dialogen eller 

om det är så att politikern är så pass ambivalent att det inte går att utröna vilken 

viljeinriktning han eller hon står för.  

 

Variabeln politik refererar till en diskussion om att låta varor och tjänster produceras av det 

offentliga (staten) vilken innehar variabelvärdena 0) förekommer ej, 1) bevara, eller 2) 

utveckla. Med svarsalternativet bevara, åsyftas ett anförande som strävar efter att bevara det 

gamla och det som redan finns, medan svarsalternativet utveckla, snarare strävar efter att 

utveckla det som redan finns. Variabeln marknad refererar i motsats till politik, en diskussion 

om att låta det privata (marknaden) producera varor och tjänster i relation till utbud och 

efterfrågan. En diskussion som relaterar till variabeln marknad kan anta fyra variabelvärden; 

0) förekommer ej; 1) entusiastisk; 2) accepteras i grunden, men viss kritik; eller 3) emot. 

Svarsalternativet entusiastisk refererar till ett anförande som är positiv och drivande i frågan 

gällande marknadens möjligheter och effekter. När ett anförande accepterar marknaden, men 

riktar viss kritik emot dess verkningar hamnar det under svarsalternativ två. Ett anförande 

som hamnar inom svarsalternativ tre, vilken syftar till en negativ och mycket kritisk 

inställning vilken talar för att vara helt emot marknaden. Både politik och marknad innehar 

också ett variabelvärde som är kodad 0) förekommer ej, vilken åsyftar till att anförandet inte 

diskuterar eller avger några preferenser.  

 

Förekommer alternativ består av en kategori benämnd policy som syftar till om det 

förekommer något alternativ till den inre marknadens effekter eller inte. Svarsalternativen 

utgörs av 0) förekommer ej; 1) ja, ett konkret sådant; eller 2) ja, ett vagt sådant. Ett konkret 
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alternativ består av ett artikulerat förslag eller alternativ så som en alternativ policy eller en 

relativt utarbetad plan om förändring. Med ett vagt alternativ avses ett alternativ till den inre 

marknadens effekter som enbart tar upp alternativa idéer eller idéinriktningar, men som 

saknar specifika förslag. Om det ej förekommer något alternativ innebär det antingen att det 

inte förekommer några krav på förändring alternativt att det enbart finns opposition eller 

kritik, utan några som helst förslag vilket skulle förbättra situationen. Ett sådant resultat 

skulle indikera en konturlös och innehållsfattig opposition.  

3.7 Validitet och reliabilitet 

Begreppet validitet handlar om hur väl det material som analyseras i studien ger svar på det 

som studien syftar att undersöka. En god begreppsvaliditet tillsammans med hög reliabilitet 

anses generera en god resultatvaliditet, vilket även kan uttryckas som att frånvaro av 

systematiska och osystematiska fel innebär att vi mäter det vi påstår att vi mäter.58 Med god 

reliabilitet avses tillförlitligheten i resultaten. Reliabilitet handlar alltså om hur 

undersökningen har gått till snarare än resultatets relevans, då en hög reliabiliteten innebär 

frånvaro av slumpmässiga eller systematiska fel.59 För att säkerställa reliabiliteten, eller 

frånvaron av slumpmässiga och systematiska fel är det viktigt att intersubjektiviteten är god. 

När intersubjektiviteten är god, ska undersökningen gå att reproducera, dvs. att andra forskare 

som använder samma metod och data ska få samma resultat.60 För att säkerställa och 

underlätta för resultatens replikerbarhet presenteras tolkningskriterier i avsnittet 3.6 

Tolkningskriterier.  

 

Vid kvalitativa textanalyser uppstår det också reliabilitetsproblem, detta eftersom resultat av 

textreducering och tolkning riskerar att påverkas av forskarens egen förförståelse. För att 

undvika det problemet kommer materialet mest att granskas utifrån manifesta budskap. De 

latenta budskapen kommer emellertid att hållas i åtanke som en förstärkning till de manifesta 

budskapen. Genom att strukturera materialet utefter manifesta budskap och genom att hålla 

de latenta budskapen i beaktning uppnås således en högre reliabilitet för undersökningen. För 

att sträva efter en god intrasubjektivitet, dvs. att resultaten inte speglar olikheter i 

bedömningen av materialet över tid, gjordes ett intrasubjektivitetstest i form av 

                                                
58 Esaiasson (2007), s 63 
59 Esaiasson (2007), s 70 
60 Esaiasson (2007), s 24 
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dubbelkodning. Ett intrasubjektivitetstest minskar risken för systematiska eller slumpmässiga 

fel och ger således undersökningen en högre resultatvaliditet.61   

3.8 Avgränsningar 

Studien avgränsas till svenska riksdagspartier, och av tids- och utrymmesskäl har endast 

Socialdemokraternas och Moderaternas anföranden analyserats i studien. Av samma skäl 

begränsas materialet till de anföranden som enbart berör Vaxholmskonflikten och den inre 

marknadens effekter på svensk arbetsmarknadspolitik. Det material som kommer från 

Riksdagens kammardebatter är begränsade till tidsperioden 2004-2012 vilket motiveras av att 

undersökningen söker analysera huruvida det förekommer någon opposition gentemot den 

inre marknadens effekter på svensk arbetsmarknadspolitik i och med Vaxholmskonflikten 

som ägde rum 2004-2005 och dess efterdyningar fram till idag. Det är även av tids- och 

utrymmesskäl som analysen av Socialdemokraternas partikongresser är begränsade till 

kongresserna som ägde rum 2005 och 2007, samtidigt som det ligger relativt nära i tid vilket 

gör att chansen för att Vaxholm omnämns är avsevärt mycket större.  

4. Resultatredovisning 

4.1 Går det att urskilja ett konsekvent motstånd gentemot EU och den inre 

marknadens effekter? 

 
Tabellerna som presenteras i detta kapitel har sammanställts i syfte att fastställa huruvida det 

förekommer ett konsekvent motstånd gentemot EU och den inre marknadens effekter på 

svensk arbetsmarknad eller inte. Sett till Tabell 4.1.1 är det totalt 76 protokoll som 

analyserats i studien, vari 227 anföranden har berört EU och den inre marknadens effekter för 

Sveriges arbetsmarknad i och med Vaxholmskonflikten år 2004-2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
61 Bergström & Boréus (2005), s. 50 
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Tabell 4.1.1: Hur ofta benämns Vaxholmskonflikten och dess konsekvenser? 
 
Tabell 4.1.1: Hur ofta benämns Vaxholmskonflikten och dess konsekvenser? 
 

Totalt 
antal 
protokoll 

Frekvens 
över 
anföranden 
av frågan % 

Frekvens 
över 
anföranden 
av (S) % 

Frekvens 
över 
anföranden 
av (M) % 

Riksdagens 
kammardebatter 72 214 94,3 129 56,8 85 37,4 
Socialdemokraternas 
partikongresser 4 13 5,7 13 5,7 

     

Totalt 76 227 100 142 62,6 85 37,4 
Kommentar: Totalt 76 protokoll analyseras i undersökningen vari 227 anföranden granskas. Analysen av Riksdagens 
kammardebatter består av 72 protokoll där 214 anföranden granskas, vilket utgör 94,3% av samtliga anföranden. Av dem 
utgörs 129 anföranden av Socialdemokraterna vilket utgör 56,8% av samtliga anföranden. Moderaterna står för 85 
anföranden, vilket motsvarar 37,4% av samtliga anföranden i Riksdagens kammardebatter. Fyra protokoll har granskats i 
Socialdemokraternas partikongresser, vari 13 anföranden eller motsvarande 5,7% berör Vaxholmskonflikten och dess 
konsekvenser.  
 

Vad gäller frekvens av antal anförande som berör Vaxholmskonflikten och dess konsekvenser 

per parti inom Riksdagens kammardebatter har Socialdemokraterna 129 stycken anföranden 

medan Moderaterna har 85 stycken anföranden. Detta indikerar att Socialdemokraterna står 

för 56,8% av anföranden gällande Vaxholmskonflikten i kammardebatterna, medan 

Moderaterna står för 37,4%. Sett till hela undersökningen i både kammardebatterna och 

partikongresserna står Socialdemokraterna för 142 anföranden vilket motsvarar 62,6% av 

deras anföranden, medan Moderaterna står för 85 anföranden vilket motsvarar 37,4% av deras 

anföranden. Dessa siffror visar att Socialdemokraterna behandlar frågan i större utsträckning 

än vad Moderaterna gör, vilket skulle kunna indikera att Socialdemokraterna anser att frågan 

är viktigare att behandla än vad Moderaterna gör. Att Socialdemokraterna skulle anse att 

frågan är viktigare ligger i linje med vad det teoretiska ramverket gör gällande i 

argumentationen att europeiseringen vållar mest ”skada” på center-vänsterpartier och deras 

politik och således bör de reagera mer än center-högerpartier som snarare tenderar att gynnas 

av europeiseringen och dess effekter. Samtidigt som Moderaterna, eller center-högerpartiet i 

detta fall, och deras politik snarare gynnas av händelserna i Vaxholm.62   

 

Sett till Tabell 4.1.2 tycks flertalet av de anföranden som analyserats i fallet Vaxholm inneha 

en negativ inställning till den inre marknadens inverkan i Vaxholmskonflikten då de är 

negativa till 58,1%. Ett exempel på ett anförande med en negativ grundinställning till den inre 

marknadens effekter i Vaxholmskonflikten följer nedan: 

                                                
62 Blyth & Katz (2005), s 41, Azmanova (2004), s 278 
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”För svensk arbetarrörelse är däremot Vaxholms- eller Lavalmålet en fråga om rättvisa. Vi vill 
inte att arbetare ska ställas mot varandra och konkurrera med låga löner och dålig arbetsmiljö. 
Rättvisa innebär för oss att man ska ha lika lön för lika arbete oavsett om man kommer från Riga 
eller Rågsved”.63  
 

 
Citatet anses inneha en negativ grundinställning eftersom det kritiserar Vaxholmskonflikten 

och dess konsekvenser som en direkt orättvisa. Socialdemokraterna står för majoriteten av de 

negativa anförandena eftersom de är negativa till hela 91,5%, medan Moderaterna enbart är 

negativa till 2,4% i deras anföranden, och är snarare mer positivt inställda till 

Vaxholmskonflikten eftersom de är positiva till 52,9%. 

 

Tabell 4.1.2: Huruvida partiernas grundinställning till den inre marknaden och dess inverkan 
i Vaxholmskonflikten är positiv, negativ eller neutral.  
 
Tabell 4.1.2: Grundinställning, Parti 

Grundinställning: 

Parti: 

Total: % Socialdemokraterna(N)  
 

%  Moderaterna(N) % 
Positiv 1 0,7 45 52,9 46 20,3 
Negativ 130 91,5 2 2,4 132 58,1 
Neutral 11 7,7 38 44,7 49 21,6 
Total 142 100 85 100 227 100 
Kommentar: Totalt antal anföranden som har en positiv inställning till Vaxholmskonflikten och dess konsekvenser är 46 
stycken och de indikerar att anförandena är positiva till 20,3%. Socialdemokraterna uppvisar enbart ett positivt anförande 
vilket motsvarar 0,7%, medan Moderaterna är positiva till 52,9% vilket motsvarar 45 anföranden. Totalt antal anföranden 
som har en negativ inställning är 132, vilket visar att anförandena är negativa till 58,1%. Socialdemokraterna står för 130 
negativa anföranden, vilket motsvarar hela 91,5% medan Moderaterna enbart är negativ i två anföranden vilket således 
motsvarar 2,4%. Antal anföranden vilka är neutrala till Vaxholmskonfliktens och dess konsekvenser är 49 och motsvarar 
21,6%. Socialdemokraterna är neutrala i 11 anföranden eller i 7,7% av de neutrala anförandena, medan Moderaterna är 
neutrala till 44,7% vilket motsvarar 38 anföranden. 
 

Ytterligare en skillnad mellan partierna är att Moderaterna innehar en neutral inställning i 

44,7% av anförandena, medan Socialdemokraterna enbart är neutrala i 7,7% av anföranden 

vilket indikerar att Moderaterna tycks vara mer positivt inställda, eller inte ha någon åsikt i 

frågan alls, i betydligt högre utsträckning än Socialdemokraterna. Ett exempel på ett 

anförande med en neutral grundinställning till den inre marknadens effekter i 

Vaxholmskonflikten följer nedan: 

 
”Nu återstår därför endast att avvakta domstolens slutliga dom i målet. Det är på grundval av detta 
slutliga och juridiskt bindande avgörande och inget annat som vi sedan kommer att avgöra om 
några åtgärder behöver vidtas”.64  

                                                
63 Riksdagens kammardebatt, 2006/07: 131, Anförande 65, Patrik Björck (S) 
64 Riksdagens kammardebatt, 2006/07: 131, Anförande 64, Sven Otto Littorin (M) 
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Citatet anses inneha en relativt neutral grundinställning eftersom anförandet inte uttalar sig 

om att konsekvenserna av Vaxholmskonflikten varken är bra eller dåligt. Talaren presenterar 

enbart objektiv fakta, vilket konstaterar att de ännu inte kan ge en åsikt i ämnet förrän 

domstolen har lagt sin dom. Resultatet från Tabell 4.1.2 är följaktligen i enlighet med det 

teoretiska ramverket gällande antagandet att center-högerpartier gynnas och är mer positiva 

till den inre marknaden och dess effekter, då det tycks stämma i fallet Vaxholm.65 Ett 

exempel på ett anförande som uppvisar en med en positiv grundinställning till den inre 

marknadens effekter i Vaxholmskonflikten följer nedan: 

 
”När det gäller frågan om att bevara den svenska modellen och svenska kollektivavtal är jag 
övertygad om att Lavaldomen på intet sätt innebär slutet för den svenska modellen på 
arbetsmarknaden eller för kollektivavtalen. Domen rör situationen att en arbetsgivare från en 
annan medlemsstat utstationerar arbetstagare till Sverige och frågan om vilka krav på löner och 
andra villkor som kan ställas i en sådan situation”.66   
 
 

Av citatet framgår det tydligt att talaren anser att Lavaldomen (Vaxholmskonflikten) inte 

utgör ett direkt hot gentemot Sverige och den svenska modellen i sig, vilket indikerar att de 

har en relativt positiv syn på Vaxholmskonfliktens konsekvenser i Sverige. Resultatet från 

undersökningen visar emellertid att Socialdemokraterna uppvisar en signifikant negativ 

inställning till Vaxholmskonfliktens konsekvenser vilket indikerar att de, likt det teoretiska 

ramverket gör gällande, inte är nöjda med de effekter som den inre marknaden för med sig i 

och med Vaxholmskonflikten.67  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
65 Blyth & Katz (2005), s 41, Azmanova (2004), s 278 
66 Riksdagens kammardebatt, 2007/08: 110, Anförande 1, Sven Otto Littorin (M) 
67 Marks & Wilson (2000), s 437-438 
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Tabell 4.1.3: Respektive partis viljeinriktning gällande huruvida de antingen ser möjligheter 
eller risker i att Sverige borde sträva efter en mer övernationell eller nationell politik.  
 
Tabell 4.1.3: Alternativ, Parti 

Alternativ: 

Parti: 

Total: % Socialdemokraterna(N)  
 

% Moderaterna(N) % 
Förekommer ej 66 46,5 11 12,9 77 33,9 
Övernationell 30 21,1 72 84,7 102 44,9 
Nationell 46 32,4 2 2,4 48 21,1 
Total 142 100 85 100 227 100 
Kommentar: Totalt antal anföranden som har en övernationell viljeinriktning är 102, vilket motsvarar 84,7% av samtliga 
anföranden. Av dem står Socialdemokraterna för 30 stycken anföranden och som motsvarar 21,1%. Moderaterna står för 72 
anföranden, vilket utgör 84,7% av den övernationella viljeinriktningen.  Totalt antal anföranden som har en nationell 
viljeinriktning är 48, vilket motsvarar 21,1% av samtliga anföranden. Av dem står Socialdemokraterna för 46 anföranden, 
vilket motsvarar 32,4%. Moderaterna står för två anföranden, vilket innebär att 2,4% av anföranden som är mer inriktad på 
en nationell viljeinriktning utgörs av moderaterna. Totalt antal anföranden som saknade en tydlig viljeinriktning och som 
utgjorde sig för att vara ambivalent i frågan är 77 anföranden, vilket motsvarar 33,9% av samtliga anföranden. Av dem är 
Socialdemokraterna ambivalenta i sin viljeinriktning till 46,5%, vilket motsvarar 66 stycken anföranden. Moderaterna är 
ambivalenta i 12,9%, vilket motsvarar 11 anföranden.  
 

Störst antal anföranden i Tabell 4.1.3 innehar en övernationell viljeinriktning, vilket indikerar 

att 44,9% av anförandena ser möjligheter snarare än risker med den övernationella arenan. 

Majoriteten av de anföranden som har en övernationell viljeinriktning utgörs av Moderaterna, 

då de står för 84,7%. Ett exempel på ett anförande som anses inneha en övernationell 

inriktning följer nedan: 

 
”Vi ser EU som ett bra instrument för att skapa tillväxt, ekonomisk utveckling och social 
sammanhållning i Europa, ett Europa som är mer hållbart utifrån ett miljöperspektiv för framtiden 
och ett Europa som har ett större socialt värde än det gamla Europa.  Det är också intressant att se 
under de drygt tio år som Sverige har varit medlem hur den svenska modellen, eller den nordiska 
välfärdsmodellen, alltmer har kommit att bli ett föredöme i många EU-sammanhang. Den modell 
som vi har utvecklat i Sverige och i många andra nordiska länder handlar om att vi ska ha en 
välfärd för alla och inte bara för några. Vi ska ha ett välfärdssamhälle som också bidrar till att 
jämna ut skillnader människor emellan. Vi ska ha ett välfärdssamhälle som bygger på att vi 
kollektivt, gemensamt via vårt skattesystem, finansierar välfärdssamhället”.68  

 

Citatet visar tydligt att talaren ser många möjligheter och fördelar med en övernationell nivå 

och reglering av politik. Resultatet från Moderaternas anföranden visar ytterligare att enbart 

två, eller 2,4% av deras anföranden är för en nationell viljeinriktning samt att de enbart är 

ambivalenta i sin viljeinriktning till 12,9% vilket i jämförelse med Socialdemokraterna är 

lågt. Socialdemokraternas anföranden är mer utspridda och är inte lika eniga som 

Moderaternas är. Socialdemokraternas anföranden är mer jämt fördelade över alla tre 

svarsalternativ, men störst antal anföranden utgörs av kategorin förekommer ej på 46,5% 

                                                
68 Riksdagens kammardebatt, 2005/06: 37, Anförande 1, Bosse Ringholm (S) 
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vilket i jämförelse med Moderaternas 12,9% är högt. Av de 48 anföranden som har en 

nationell viljeinriktning utgörs 46 stycken av Socialdemokraterna vilket motsvarar 32,4%, 

vilket är betydligt högre än Moderaterna som enbart innehar en nationell viljeinriktning till 

2,4%. Ett exempel på ett anförande som innehar en tydlig nationell viljeinriktning följer 

nedan:  
”Jag är absolut stenhård på den punkten och anser – det kommer jag att driva så långt som det 
över huvud taget är möjligt – att arbeten som utförs i Sverige ska ske enligt svenska regler”.69  

 

Citatet illustrerar tydligt att talaren vill att politiken bör regleras efter svenska regler på 

svensk mark, vilket skulle indikera att talaren ser fler risker med att reglera politiken på en 

övernationell nivå. Utav de anföranden vilka strävar efter en övernationell viljeinriktning 

utgör Socialdemokraterna 21,1%, vilket också anses vara relativt lågt i jämförelse med 

Moderaterna som står för 84,7%.  

 

Resultatet från Tabell 4.1.3 visar att de teoretiska förväntningarna stämmer i fallet Vaxholm, 

eftersom det är tydligt att Moderaterna (vilket är ett center-högerparti) har en klar 

övernationell viljeinriktning samtidigt som Socialdemokraterna (vilket är ett center-

vänsterparti) har svårt att positionera sig. Socialdemokraterna är visserligen mer inriktade 

(om än marginellt) på en nationell viljeinriktning än en övernationell inriktning, men de 

uppvisar ändå en signifikant ambivalens i deras viljeinriktning vilket stämmer överens med 

uppsatsens teoretiska ramverk. Marks och Wilson framhäver i sin forskning att EU och den 

inre marknaden skapar spänningar för center-vänster partier eftersom de dras åt två olika håll. 

Å ena sidan hotar den ekonomiska integrationen socialdemokratiska bedrifter på nationell 

nivå (som i Vaxholmskonflikten) genom en intensifierad ekonomisk konkurrens vilken 

underminerar Keynesianska omfördelningsmetoder. Å andra sidan lockar politisk integration 

med en övernationell reglering på EU-nivå, vilket verkar stämma ganska bra överens gällande 

Socialdemokraterna i Vaxholmskonflikten.70 Å ena sidan söker Socialdemokraterna bevara 

sin nationella politik, men å andra sidan lockas de av att etablera sin sociala politik på en 

övernationell nivå.  

 

                                                
69 Riksdagens kammardebatt, 2004/05: 106, Anförande 123, Sven-Erik Österberg (S) 
70 Marks & Wilson (2000), s 437-438 
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Socialdemokraternas ambivalens kan även förklaras av att de anser att det finns vissa risker 

med att reglera sin politik på en övernationell nivå, vilket kan väga tyngre än möjligheterna 

med den. Likt Azmanovas teori, instämmer Socialdemokraterna i att marknadens öppenhet 

kan skapa en social fara för anställda då konkurrens från andra länder skapar en osäkerhet på 

arbetsmarknaden eftersom den exponerar arbetare för en ofrivillig jobbflexibilitet och 

lönedumping vilket ju var fallet i Vaxholm. Därför söker Socialdemokraterna hellre att 

reglera kollektivavtalen på en nationell nivå, för att undvika en sådan social fara.71  Därmed 

kan det tänkas att Moderaterna anser, i motsats till Socialdemokraterna, att den övernationella 

arenan medför fler möjligheter än risker, då globaliseringen kan sägas innefatta en signifikant 

ökning av hastigheten och volymen av gränsöverskridande transaktioner vilket innebär ett 

minskat ingripande av staten inom ekonomin. Som i sin tur underlättar fri rörlighet av 

tjänster, varor, pengar och idéer vilket sedermera ökar förtjänsten.72  

 

Ytterligare skillnader i partiernas bemötande av Vaxholmskonfliktens konsekvenser belyses i 

Tabell 4.1.4 och Tabell 4.1.5. Störst antal anföranden i Tabell 4.1.4 innehar de som söker 

bevara en politik där varor och tjänster produceras av det offentliga (staten), då 52,9% av 

anförandena strävar efter att bevara. Samtliga anföranden som strävar efter att bevara utgörs 

av Socialdemokraterna, vilket indikerar att de förmodligen inte ställer sig särskilt positiva till 

den förändring som Vaxholmskonflikten och Lavaldomen gör gällande i Sverige. Ett exempel 

på ett anförande vilket innehar en inställning att man bör bevara politiken följer nedan: 

 
”Se till det! Ni säger offentligt att ni värnar den svenska modellen och ska slå vakt om 
kollektivavtalet. Men så visa det då i handling, arbetsmarknadsministern!”73  

 

Citatet, om än något kort, visar att talaren vill att arbetsmarknadsministern (i det här fallet 

Sven-Otto Littorin) bör slå vakt om den svenska modellen och försvara den som den ser ut 

idag. Moderaterna anser däremot i 77,6% av deras anföranden att man bör sträva efter att 

utveckla den politik som existerar vilket skulle kunna indikera att de inte opponerar gentemot 

Vaxholmskonflikten i lika stor utsträckning som Socialdemokraterna gör, vilket också är i 

enlighet med uppsatsens teoretiska ramverk.  

 

                                                
71 Azmanova (2011), s 394 
72 Azmanova (2011), s 392 
73 Riksdagens kammardebatt, 2007/08: 110, Anförande 10, Sven-Erik Österberg (S) 
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Tabell 4.1.4: Respektive partis inställning till att man låter varor och tjänster produceras av 
det offentliga (staten).  
 
Tabell 4.1.4: Politik, Parti 

Politik: 

Parti: 

Total: % Socialdemokraterna(N)  
 

% Moderaterna(N) % 
Förekommer ej 9 6,3 19 22,4 28 12,3 
Bevara 120 84,5 0 0 120 52,9 
Utveckla 13 9,2 66 77,6 79 34,8 
Total 142 100 85 100 227 100 
Kommentar: Totalt antal anföranden som är inriktade på att bevara politiken, eller de regler som finns gällande hur man bör 
låta varor och tjänster produceras av det offentliga utgör 120 anföranden vilket motsvarar 52,9% av samtliga anföranden. Av 
dem kommer samtliga 120 anföranden från Socialdemokraterna, vilket utgör hela 84,5% totalt av deras anföranden, medan 
ingen av Moderaternas anföranden är inriktade på att bevara politiken. Totalt antal anföranden som är inriktade på att 
utveckla politiken och regleringen av de varor och tjänster som produceras är 79 stycken, vilket utgör 34,8% av samtliga 
anföranden. Av dem utgörs 13 stycken, eller 9,2% av Socialdemokraternas anföranden medan hela 66 stycken eller 77,6% 
utgörs av Moderaternas anföranden. Totalt antal anföranden som inte avslöjar dess preferenser är 28 stycken, vilket utgör 
12,3%. Varav 9 anföranden, eller 6,3% utgörs av Socialdemokraterna medan 19 anföranden, eller 22,4% utgörs av 
Moderaterna.  
 
 
Att Socialdemokraterna är mer fasta vid politik-orienterad än Moderaterna stämmer överens 

med respektive partis ideologiska tillhörighet samt det teoretiska ramverket, eftersom center-

högerpartier tenderar att gynnas mer av att låta marknaden, snarare än att staten ska, styra 

produktionen av varor och tjänster. Medan center-vänsterpartier likt Socialdemokraterna 

strävar mer åt att låta staten reglera politiken, då marknaden tenderar att förhindra deras 

handlingsutrymme för att exempelvis kunna utnyttja Keynesianska omfördelningsmetoder.74 

Dessa resultat stärks även i tabellen nedan (Tabell 4.1.5).  

 

Tabell 4.1.5 visar att det övervägande antalet av de anföranden som analyserats i fallet 

Vaxholm tycks till 46,7% acceptera marknaden i grunden, samtidigt som viss kritik är riktad 

gentemot den. Ett exempel på ett sådant anförande följer nedan: 

 
”Vi ska ha rörlighet när det gäller arbetskraft och företag. Det har vi också. Det finns en mängd 
företag som jobbar i Sverige både från Polen och från Lettland och från andra delar av det baltiska 
området. Men det som det inte ska handla om – och det är väl då en åtgärd, som Marietta de 
Pourbaix-Lundin talar om – är att dumpa löner eller ge avkall på avtalsplikten. Det finns hela tiden 
med som en utgångspunkt för vårt arbete, och det kommer att göra det i fortsättningen också”.75  
 
 

Citatet visar att talaren strävar efter en viss konkurrens och rörlighet gällande arbetskraft och 

företag, men att det enbart är önskvärt i en viss grad då man bör se till att minimera risken för 

                                                
74 Marks & Wilson (2000), s 437-438 
75 Riksdagens kammardebatt, 2004/05: 63, Anförande 23, Mona Sahlin (S) 
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lönedumpning. Konkurrensen får därmed inte överväga arbetarnas sociala trygghet i form av 

exempelvis kollektivavtal. Majoriteten av sådana anföranden utgörs av Socialdemokraterna 

som har 97 anföranden, vilket motsvarar 68,3% av Socialdemokraternas samtliga anföranden. 

Dessa resultatet stämmer även överens med Azmanovas teorier gällande partierna tenderar att 

framhålla deras attityder gällande möjligheterna och riskerna med EU och dess inverkan, då 

det av citatet framgår att marknaden är ok fram till dess att den för med sig vissa risker.  

Däremot framställs enbart 9 anföranden, eller 10,6% av Moderaternas anföranden som att de 

accepterar marknaden i grunden, men riktar viss kritik och uppvisar inga anföranden som är 

helt emot marknaden, medan Socialdemokraterna uppvisar hela 30 anföranden som ställer sig 

direkt emot marknaden, vilket bekräftar uppsatsens teoretiska förväntningar. Ett exempel på 

ett anförande som ställer sig helt emot marknaden och dess effekter i och med 

Vaxholmskonflikten följer nedan: 

 
”Vi socialdemokrater kommer att göra allt vi kan för att möta detta hot. Denna gång handlar det 
om byggnadsarbetarnas löner i Vaxholm. Nästa gång handlar det om lönerna för vårdbiträdena i 
Falun”.76  

 
Av citatet framgår det att talaren anser att konsekvenserna av den inre marknaden i 

Vaxholmskonflikten utgör ett direkt hot gentemot Sverige och svensk politik. 

 

Tabell 4.1.5: Respektive partis inställning till att man låter varor och tjänster produceras av 
marknaden. 
 
Tabell 4.1.5: Marknad, Parti 

Marknad: 

Parti: 

Total: % Socialdemokraterna(N)  
 

% Moderaterna(N) % 
Förekommer ej 14 9,9 14 16,5 28 12,3 
Entusiastisk 1 0,7 62 72,9 63 27,8 
Accepterar i grunden, 
men viss kritik 97 68,3 9 10,6 106 46,7 
Emot 30 21,1 0 0 30 13,2 
Total 142 100 85 100 227 100 
Kommentar: Totalt antal anföranden som ställer sig entusiastiska eller positiva till marknaden är 63 anföranden, vilket 
motsvarar 27.8% av samtliga anföranden. Av dem utgör Socialdemokraterna enbart 0,7% av sina anföranden, vilket 
motsvarar  ett anförande. Moderaterna ställer sig däremot som entusiastiska till marknaden i 72,9% av sina anföranden, 
vilket motsvarar cirka 62 anföranden. Totalt antal anföranden som accepterar marknaden i grunden, men ändå riktar viss 
kritik gentemot den är 106 stycken, vilket utgör 46,7% av samtliga anföranden. Socialdemokraterna står för 97 av de 
anföranden, vilket motsvarar 68.3% av deras anföranden. Moderaterna står för 9 anföranden, vilket motsvarar 10,6% av 
deras totala anföranden. Det är allt som allt 30 stycken anföranden som är helt emot marknaden, vilket motsvarar 13,2% av 
samtliga anföranden. Varav samtliga anföranden utgörs av Socialdemokraterna, som är helt emot marknaden i 21,1% av 
deras anföranden.  
 
                                                
76 Riksdagens kammardebatt, 2004/05: 54, Anförande 1, Anders Karlsson (S) 
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I Tabell 4.1.5 är Moderaterna entusiastiska vad gäller marknaden till 72,9% i deras 

anföranden vilken är en signifikant skillnad gentemot Socialdemokraterna som, förutom att 

de uppvisar betydligt mer kritik gentemot marknaden, enbart uppvisar ett anförande vilket har 

ställt sig entusiastisk till marknaden (vilket motsvarar 0,7% av Socialdemokraternas 

anföranden). Ett exempel på ett anförande vilket anses ställa sig entusiastisk till marknaden 

och dess effekter följer nedan: 

 
”När man följer pressen och läser lite grann vad som händer runtomkring i landet, och inte minst 
när det gäller konflikten i Vaxholm, börjar man fundera något över på vilket sätt öppenheten finns 
att kunna dra nytta av det. Det gäller att öka flödet av arbetskraft över gränserna och inte bara se 
människor i andra länder som ett hot och ett problem. I Moderata samlingspartiet ser vi givetvis 
möjligheterna i att människor från andra länder ska komma hit. Vi ser rörligheten som en stor 
fördel”.77  

 
Av citatet framgår det inte att marknaden utgör något som helst problem i och med 

Vaxholmskonflikten och dess konsekvenser, utan snarare att man bör utnyttja marknaden och 

dra nytta av flödet av arbetskraft över gränserna. Dessa siffror uppvisar, tillsammans med 

resultatet från Tabell 4.1.4, att Socialdemokraterna snarare ser risker med att låta marknaden 

reglera produktionen av varor och tjänster. Även om de till viss del anser att marknaden till 

viss del kan gynna dem, så framhåller de ändå en mer politik-orienterad, än 

marknadsorienterad arbetsmarknadspolitik medan Moderaterna snarare anser att marknaden 

upprättar de mest gynnsamma förhållanden för sin politik.   

 

4.2 Finns det något artikulerat alternativ till EU och den inre marknadens effekter 

på svensk arbetsmarknad? 

I detta kapitel presenteras den tabell som sammanställts i syfte att fastställa huruvida det 

presenteras några alternativ till EU och den inre marknadens effekter på svensk 

arbetsmarknad samt vad det kan tänkas betyda utifrån uppsatsens teoretiska ramverk.  

 

 
 
 
 
 
 

                                                
77 Riksdagens kammardebatt, 2004/05: 46, Anförande 208, Anders G. Högmark (M) 
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Tabell 4.2.1: Huruvida partiet presenterar tydliga alternativ till EU och den inre marknadens 
effekter på svensk arbetsmarknad. 
 
Tabell 4.2.1: Policy, Parti 

Policy: 

Parti: 

Total: % Socialdemokraterna(N)  
 

% Moderaterna(N) % 
Förekommer ej 95 66,9 53 62,4 148 65,2 
Ja, ett konkret sådant 15 10,6 5 5,9 20 8,8 
Ja, ett vagt sådant 32 22,5 27 31,8 59 26,0 
Total 142 100 85 100 227 100 
Kommentar: Totalt antal anföranden vilka indikerar att det finns ett konkret alternativ till EU och dess inverkan på svensk 
arbetsmarknad är 20 anföranden, vilket motsvarar 8,8% av samtliga anföranden. Socialdemokraterna presenterar 15 
anföranden med konkreta alternativ, vilket motsvarar 10,6% av deras anföranden. Moderaterna presenterar 5 anföranden med 
konkreta alternativ, vilket motsvarar 5,9% av deras anföranden. Totalt antal anföranden vilka indikerar att det finns ett vagt 
alternativ är 59 anföranden, vilket motsvarar 26% av samtliga anföranden. Socialdemokraterna presenterar 32 anföranden 
med vaga alternativ vilket motsvarar 22,5% av deras anföranden, medan Moderaterna presenterar 27 anföranden vilket 
motsvarar 31,8% av deras anföranden. Totalt antal anföranden som inte presenterar några alternativ alls är 148, vilket 
motsvarar 65,2%. Socialdemokraterna har 95 anföranden vilka inte innehåller några alternativ, vilket motsvarar 66,9% av 
deras anföranden. Moderaterna har 53 anföranden som inte innehåller några alternativ, vilket motsvarar 62,4% av deras 
anföranden.  
 
Tabell 4.2.1 gör gällande att majoriteten av anförandena inte presenterar några alternativ till 

EU och den inre marknadens effekter på svensk arbetsmarknad. Hela 66,9% av 

Socialdemokraternas anföranden och 62,4% av Moderaternas anföranden presenterar inte 

några alternativ alls, vilket indikerar att motståndet mot EU ofta är konturlös och mer av en 

eliminering av opposition eller kanske snarare en opposition av princip då det föreligger en 

opposition utan några konkreta förslag på förbättringar. 78  Det är enbart 8,8% av alla 

anföranden vilka anger konkreta förslag till förändring, där Socialdemokraterna presenterar 

konkreta alternativ i 10,6% av deras anföranden medan Moderaterna presenterar konkreta 

förslag i 5,9% av deras anföranden. Ett exempel på ett anförande som presenterar konkreta 

alternativ följer nedan: 

 
”Vi vill att EU inför ett socialt protokoll som bättre skyddar de fackliga rättigheterna. Rätten att 
vidta fackliga stridsåtgärder över gränserna måste göras till en lagstadgad rättighet i EU. 
Regeringen säger nej. Vad säger EU-ministern till Sverige och Sveriges löntagare i dag? Vi kräver 
att regeringen omedelbart ger ett principbesked om den har för avsikt att säkerställa 
likabehandling mellan utländska och svenska företag. Regeringen har sagt nej. Är EU-ministern 
beredd att gå oss till mötes här i dag? Vi kräver att Sverige ska ratificera ILO:s konvention 94 som 
slår fast att offentlig upphandling ska innehålla klausuler som garanterar arbetstagare löner, 
arbetstid och andra villkor som inte är mindre förmånliga än de som finns i kollektivavtal för 
arbete av samma sort i den bransch och inom det område som arbetet utförs”.79   

 

                                                
78 Se operationalisering i kapitel 2.4.1 Opposition – Vad är det? 
79 Riksdagens kammardebatt, 2008/09: 32, Anförande 1, Sven-Erik Österberg (S) 
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I citatet presenteras det flera konkreta exempel på alternativ och förändringar som skulle 

kunna vidtas för att åtgärda ”problemen” i och med Vaxholmskonflikten. Huruvida 

genomförbara förändringarna är, är svårt att avgöra. Men det är ändå specifika idéer och 

åtgärdas som teoretiskt sett går att vidtas. Utifrån de teoretiska förväntningarna är det något 

förvånande att Socialdemokraterna presenterar fler konkreta förslag än Moderaterna, eftersom 

uppsatsens teoretiska ramverk gör gällande att center-vänsterpartier bör hämmas av 

globaliseringen och på så sätt inte kunna presentera särskilt konstruktiva förslag på 

förbättring då de antas ha svårt att positionera sig inom politiken.80  

 

Det framhålls fler vaga än konkreta alternativ, vari Socialdemokraterna framhåller vaga 

alternativ i 22,5% av deras anföranden medan Moderaterna presenterar vaga alternativ i 

31,8% av deras anföranden. Ett exempel på ett anförande som anses presentera ett vagt 

alternativ eller policy följer i citatet nedan: 

 
”Dessutom måste vi komma fram med viktiga direktiv som tjänstedirektivet och se till att det 
skapar förutsättningar för en växande tjänstemarknad och inte är ett hinder för detta”.81  
 

 
Citatet indikerar en idé om förändring, en idé om ett direktiv som skulle kunna förbättra 

situationen. Däremot är det inget konkret förslag, då det inte säger vad för slags direktiv det 

är eller hur det skulle kunna genomföras. Undersökningen visar att Moderaterna presenterar 

betydligt fler vaga alternativ än Socialdemokraterna, trots att Socialdemokraterna presenterar 

fler konkreta alternativ. Dock utgör de konkreta alternativen enbart 8,8% i samtliga 

anföranden, medan de vaga alternativen utgör 26% vilket indikerar att de konkreta 

alternativen inte får särskilt stort utrymme i debatten. Resultatet från Tabell 4.2.1 visar upp en 

ganska ambivalent opposition, då de allra flesta anföranden i 65,2% av fallen inte presenterar 

några alternativa valmöjligheter vilket indikerar att över hälften av partiernas anföranden inte 

utgör en särskilt konsekvent opposition. Att Socialdemokraterna presenterar fler anföranden 

utan alternativa valmöjligheter samt betydligt färre vaga alternativ till EU och den inre 

marknadens effekter än vad Moderaterna gör stämmer väl överens med det teoretiska 

ramverket. Det stärker således de teoretiska förväntningarna gällande att europeiseringen 

tenderar att begränsa det nationella politiska handlingsutrymmet, vilket leder till att partierna 

                                                
80 Ladrech (2011), s 8, Marks & Wilson (2000), s 437-438 
81 Riksdagens kammardebatt, 2005/06: 37, Anförande 2, Lars Lindblad (M) 
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inte kan ta ut svängarna i politiska konflikter. Center-vänsterpartiers alternativ tenderar, likt 

Socialdemokraternas, att framstå som vaga då de har svårt att positionera sig inom den nya 

ekonomin. 82  Antagandet stärks även sett till tabellerna gällande Socialdemokraternas 

anföranden i tabellerna som presenterades i kapitlet ovan, framförallt i deras viljeinriktning 

gällande huruvida de antingen ser möjligheter eller risker i att Sverige borde sträva efter en 

mer övernationellt eller nationellt reglerad politik.  

 

Samtidigt visar resultatet ytterligare, och förvånande nog, att Socialdemokraterna presenterar 

fler konkreta förslag än vad Moderaterna gör vilket inte stöder uppsatsens teoretiska 

förväntningar. Detta indikerar att Socialdemokraternas handlingsutrymme kanske inte är lika 

begränsat av europeiseringen som det teoretiska ramverket gör gällande. Det är däremot 

viktigt att ta hänsyn till att de konkreta förslagen enbart utgör 8,8% av samtliga 

analysenheter, medan både de anföranden som är utan alternativ och de anföranden med vaga 

förslag utgör hela 91,2% av undersökningen vilket indikerar att de konkreta förslagen inte 

upptar en särskilt stor plats i debatterna. Vilket skulle kunna indikera att det inte är särskilt 

konsekventa förslag som framställs, samtidigt som det även är viktigt att komma ihåg att 

Moderaterna har suttit i regering från och med 2006 fram till idag, vilket gör att 

Socialdemokraterna har suttit i opposition under majoriteten av de anföranden som 

analyserats. Det skulle kunna förklara varför det finns fler förslag som utmanar regeringen, 

EU och den inre marknadens effekter i fallet Vaxholm från Socialdemokraterna än från 

Moderaterna. På så sätt försvagas de teoretiska förväntningarna något, då det verkar som om 

att Socialdemokraterna reagerar starkare, om än med en viss ambivalens, på EU och den inre 

marknadens effekter.  

4.3 En ambivalent opposition 

Resultatet från studiens undersökning gör gällande att det förekommer en relativ ambivalent 

opposition gentemot EU och den inre marknadens effekter på svensk arbetsmarknad. Å ena 

sidan är oppositionen, i form av Socialdemokraterna i det här fallet, mån om att diskutera 

frågan om Vaxholmskonflikten och dess konsekvenser ofta då de anser att det är en viktig 

fråga för Sverige. Socialdemokraterna ställer sig negativa i 91,5% av sina anföranden till EU 

och den inre marknadens effekter på svensk arbetsmarknad i Vaxholmskonflikten samtidigt 

som de söker bevara en mer politik-orienterad snarare än marknads-orienterad 
                                                
82 Marks & Wilson (2000), s 437-438 
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arbetsmarknadspolitik i 84,5% av deras anföranden. Därutöver accepterar 

Socialdemokraterna marknaden i grunden, men riktar ändå viss kritik gentemot marknadens 

effekter i 68,3% av sina anföranden, samtidigt som de är helt emot marknaden i 21,1% av 

sina anföranden. På så sätt indikerar Socialdemokraterna att Vaxholmskonflikten och dess 

konsekvenser inte är acceptabelt enligt dem, vilket är i enlighet utifrån det teoretiska 

ramverket och deras ideologiska position på den traditionella vänster-högerskalan. På så sätt 

indikerar studien att det finns någon form av opposition gentemot EU och den inre 

marknadens effekter, och således är en eliminering av opposition uteslutet,83 vilket delvis 

talar för att de teoretiska förväntningarnas inte är adekvata gällande en avpolitisering i fallet 

Vaxholm.   

 

Å andra sidan är oppositionen ambivalent eller tudelad, då de inte verkar kunna positionera 

sig särskilt väl inom politiken. Visserligen presenterar Socialdemokraterna motstånd 

gentemot Vaxholmskonfliktens konsekvenser på svensk arbetsmarknad, då de huvudsakligen 

har en negativ inställning till konfliktens konsekvenser, de vill bevara och inte förändra 

kollektivavtalen (således söker en mer politik-orienterad, än marknads-orienterad politik) och 

riktar viss kritik emot marknaden, men samtidigt kan de inte positionera sig i en tydlig 

viljeinriktning gällande huruvida politiken bör regleras på en nationell eller övernationell 

nivå. I 46,5% av Socialdemokraternas anföranden är de antingen kluvna i huruvida de bör 

reglera politiken på en nationell eller övernationell nivå eller så förekommer inga sådana 

preferenser överhuvudtaget, utan enbart en tillsynes negativ inställning på den inre 

marknadens effekter och Vaxholmskonfliktens konsekvenser. I jämförelse med Moderaterna 

(som har en övernationell inriktning i 85,7% av sina anföranden) är Socialdemokraternas 

viljeinriktning betydligt mer utspridd mellan respektive svarsalternativ, förutom att den 

största delen av anförandena hamnar inom svarsalternativet förekommer ej, så är fördelningen 

mellan en nationell och övernationell viljeinriktning nästan marginell.  

 

Därutöver verkar varken Socialdemokraterna eller Moderaterna presentera särskilt många 

alternativ till EU och den inre marknadens effekter, då Socialdemokraterna i 66,9% av sina 

anföranden och Moderaterna i 62,9% av sina anföranden inte presenterar några alternativ alls. 

Även om Socialdemokraterna presenterar fler konkreta alternativ än Moderaterna så utgör det 

                                                
83 Se operationalisering i 2.7.1. Opposition – Vad är det? 
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en sådan liten del av de totala anförandena, att det är svårt att säga om det kan anses som 

konsekventa alternativ eller inte. Speciellt om de resultaten sätts i relation till 

Socialdemokraternas ambivalens vad gäller deras viljeinriktning gällande huruvida de anser 

om det finns fler möjligheter eller risker med en mer övernationell eller nationell driven 

politik. På så sätt indikerar studien att det kanske inte rör sig om en klassisk opposition (där 

parterna framställer konkret motstånd och presenterar tydliga alternativ inför väljarna), utan 

snarare en om opposition av princip (där parterna, i det här fallet Socialdemokraterna, 

framhåller ett visst motstånd men är osäkra sin viljeinriktning och har således svårt att 

presentera tydliga alternativ inför väljarna som gör att partiet är ganska ambivalent i sitt 

förfarande).  Att Socialdemokraterna är ambivalenta i sitt förfarande och enbart presenterar 

en vacklande opposition av princip är emellertid inte överraskande, utan verkar snarare leva 

upp relativt bra till de teoretiska förväntningarna gällande center-vänsterpartiers oförmåga att 

positionera sig i den traditionella vänster-högerskalan inom en alltmer globaliserad värld.84  

5. Avslutande slutsatser 
Syftet med studien var att skönja huruvida det förekommer något konsekvent motstånd mot, 

samt artikulerat alternativ till EU och den inre marknadens effekter på svensk arbetsmarknad 

i och med Vaxholmskonflikten och dess konsekvenser. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter 

och förväntningar gör gällande att europeiseringen och dess indirekta effekter har medfört 

begränsningar av det nationella handlingsutrymmet vilket har gjort att partierna inte kan ta ut 

svängarna i politiska konflikter och kan därmed inte erbjuda väljarna tydliga alternativ.85 En 

trolig följd av detta antogs vara en förändrad konfliktdimension med en annorlunda eller rent 

av avsaknad av opposition och alternativ eftersom partierna inte alltid kan föra den politik de 

vill som i fallet med center-vänsterpartier i en allt mer globaliserad och marknads-orienterad 

värld. 86  Ämnet är således intressant att undersöka för demokratins legitimitet och 

funktionsduglighet, samt för partiernas roll som representanter för folkets vilja. Uppsatsens 

syfte uppfylldes genom att analysera Socialdemokraternas respektive Moderaternas 

anföranden i Riksdagens kammardebatter mellan åren 2004-2012 och Socialdemokraternas 

partikongresser från år 2005 och 2007. Utifrån uppsatsens teoretiska ramverk skapades en 

idealtypsanalys för att systematisera och klassificera materialet vilken sedermera användes i 
                                                
84 Azmanova (2004), s278 
85 Ladrech (2011), s 8, Marks & Wilson (2000), s 437-438 
86 Marks & Wilson (2000), s 437-438 
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skapandet av uppsatsens preciserande frågeställningar och kodschema. Genom att 

systematisera materialet utifrån uppsatsens kodschema gick det sedan att besvara och bli 

varse om uppsatsens preciserande frågeställningar: 1) Går det att urskilja ett konsekvent 

motstånd gentemot EU och den inre marknadens effekter på svensk arbetsmarknad och hur 

ser konfliktlinjerna i sådana fall ut? Och 2) Finns det något artikulerat alternativ till EU och 

den inre marknadens effekter på svensk arbetsmarknad? 

 

Studien av Socialdemokraternas respektive Moderaternas anföranden visar att det 

förekommer en relativt ambivalent opposition gentemot EU och den inre marknadens effekter 

på svensk arbetsmarknad. Resultatet visar att det är en avsevärd skillnad mellan 

Socialdemokraternas och Moderaternas bemötande och inställning till den inre marknadens 

effekter i fallet Vaxholm, vilket stämmer överens med de teoretiska utgångspunkterna. 

Moderaterna ställer sig positiva till den inre marknaden och dess verkningar då de anser att 

den, likväl som en mer övernationell inriktning på politiken för med sig många möjligheter. 

Moderaterna ställer sig således entusiastiska till marknaden och föreslår varken många, eller 

särskilt konkreta alternativ till EU och den inre marknadens verkningar vilket är helt i 

enlighet med det teoretiska ramverket gällande att center-högerpartier tenderar att gynnas av 

en allt mer globaliserad och marknads-orienterad värld.  

 

Socialdemokraterna ställer sig emellertid negativa till den inre marknaden och dess 

verkningar i fallet Vaxholm då de anser att den för med sig avsevärda risker för deras mer 

sociala och politik-orienterad politik vilket är i enlighet med det teoretiska ramverket gällande 

att center-vänsterpartier tenderar att undermineras av en allt mer globaliserad och marknads-

orienterad värld. Däremot ställer de sig inte helt emot marknaden i särskilt stor utsträckning, 

då de accepterar den i grunden medan de uppvisar en viss kritik gällande de risker marknaden 

för med sig för deras politik.  De anser därmed att marknaden bör kontrolleras av mer politik-

orienterad policy. På så vis har Socialdemokraterna svårt att positionera sig inom politiken, 

då de inte riktigt kan positionera sig mellan en nationell eller övernationell viljeinriktning 

eftersom de uppvisar en tydlig ambivalens i frågan. Å ena sidan är de emot den inre 

marknadens effekter och anser att marknaden för med sig en del risker, men å andra sidan ser 

de möjligheter med att reglera politik på en övernationell nivå vilket gör att deras opposition 

framstår som något ambivalent vilket är i enlighet med Marks och Wilsons teorier. 
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Majoriteten av Socialdemokraternas anföranden saknar dessutom tydliga alternativ till EU 

och den inre marknadens politik och trots att de presenterar fler konkreta alternativ än 

Moderaterna så utgör det en så pass liten del av Socialdemokraternas samtliga anföranden, att 

det i relation till deras ambivalens vad gäller deras negativa inställning till den inre 

marknadens effekter samt dess oförmåga att positionera sig inom politiken vad gäller deras 

viljeinriktning, går att hävda att Socialdemokraterna presenterar relativt vaga alternativ inför 

väljarna.  

 

Utifrån studiens resultat och min tolkning är den samlade bilden således att det finns en 

ambivalent opposition av princip gentemot EU och den inre marknadens effekter i fallet 

Vaxholm. Resultatet visar att de teoretiska förväntningarna gällande center-vänsterpartiers 

svårigheter att föra sin politik stärks, då Socialdemokraterna är principfasta i sitt motstånd 

(framhåller en viss opposition) men att de därutöver inte lyckas presentera en fast 

viljeinriktning eller andra alternativ till den inre marknaden och dess effekter.  

 

Resultatet visar alltså att den klassiska konfliktlinjen mellan arbete-kapital eller vänster-höger 

är något ofullständig då de inte lyckas fånga upp partiernas positioner, och då framförallt 

center-vänsterpartiers position i en allt mer globaliserad värld. Det framgår även relativt 

tydligt att partierna bemöter EU och dess inverkan utefter deras respektive uppfattning om 

huruvida EU medför fler risker eller möjligheter. Således är det kanske mer givande att 

analysera och strukturera de partipolitiska konfliktlinjerna utefter Azmanovas idealtypsanalys 

då den skulle kunna lyckas fånga upp respektive partis ideologiska position mer uttömmande.   

 

5.1 Vidare studier 
Vidare studier inom detta område skulle med fördel expandera undersökningsmaterialet till 

att även inbegripa t.ex. EU-nämnden eller Cosac vilket är en konferens var sjätte månad där 

EU-nämnden håller kontakt med sina motsvarigheter i andra länders regeringar. I övrigt kan 

vidare studier inom område om opposition gentemot den inre marknaden gagnas genom att 

studera hur center-vänster partier, inte bara i Sverige utan även i andra länder, hanterar 

europeiseringen och dess effekter för det nationella handlingsutrymmet.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Kodbok för Tabell 3.5.1 Analysschema 
 
Bilaga 1: Kodbok för Tabell 3.5.1 Analysschema 
Variabler: Variabelvärden: 
V1) Studieobjekt 1 = Riksdagens kammardebatt 

2 = Socialdemokraternas partikongress 
V2) Datum  
V3) Nummer  
V4) Anförande nummer  
V5) Parti 1 = Socialdemokraterna 

2 = Moderaterna 
V6) Vilken position besitter den politiker som uttalar 
sig? 

1 = Hög 
2 = Låg 

V7) Grundinställning 1 = Positiv 
2 = Negativ 
3 = Neutral 

V8) Alternativ 0 = Förekommer ej 
1 = Övernationell 
2 = Nationell 

V9) Politik 0 = Förekommer ej 
1 = Bevara 
2 = Utveckla 

V10) Marknad 0 = Förekommer ej 
1 = Entusiastisk 
2 = Accepterar i grunden, men viss kritik 
3 = Emot 

V11) Policy 0 = Förekommer ej 
1= Ja, ett konkret sådant 
2= Ja, ett vagt sådant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


