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1 Inledning 
Under 1960-talet hade det svenska samhället ett överskott på livsmedel.1 De har 
kallats för Spannmålsberget och ledde till att staten införde en rad regleringar under 
den andra halvan av 1900-talet. Prisregleringar avskaffades, ekonomiska bistånd 
infördes och ekologisk produktion introducerades som standard. När Sverige gick 
med i EU år 1995 förändrades förutsättningarna ytterligare för jordbrukarna. I och 
med EU-medlemskapet började även den Gemensamma jordbrukspolitiken eller The 
Common Agricultural Policy (hädanefter förkortad som CAP) gälla för svenska 
bönder.2 CAP tillåter bönder att ansöka om ekonomiskt stöd för att utveckla 
jordbruket och stärka landsbygden. Cirka 40 % av EU:s totala budget förläggs till 
CAP och stöden till jordbrukarna. Att en så stor andel av EU:s budget går till 
jordbruket har lett till att det blivit ett omdiskuterat ämne, inte minst bland de svenska 
partierna i riksdagen. Det är få som har undgått debatterna i media om internationell 
handel, handelsavtal och globalisering, de har pågått en ansenlig tid nu. I väldigt 
många fall går det att koppla alla dessa debatter till en gemensam nämnare, nämligen 
livsmedelsproduktionen. Att det finns regler kring arbetsförhållanden och 
framställning samt att de att finns regleringar internationellt för hur produkterna 
importeras och exporteras är viktigt för att systemet ska fungera. Några som är 
inflytelserika i frågan om hur det ska skötas är de svenska riksdagspartierna. Det är 
dem som bestämmer vilken inställning Sverige ska inta när de möter resterande 
medlemmar i EU. Studien du håller i handen syftar till att bidra med att förstå de 
svenska partiernas inställning till EU:s jordbrukspolitik.    

1.1 Frågeställning  
Frågan som besvaras i studien är: hur har de svenska riksdagspartierna uttryckt sin 
inställning till reformeringen av EU:s jordbrukspolitik som ledde fram till CAP 2014-
2020? Vidare har frågan utvecklats för att även besvara vilka de bakomliggande 
argumenten till ståndpunkterna är. Syftet är därmed att förstå vad som ligger bakom 
partiernas inställning till CAP under reformeringen: är det höger-/vänsterpolitik som 
ligger bakom ställningstaganden eller finns det kopplingar till över-/mellanstatlighet?  
 
Uppsatsens disposition och upplägg går systematiskt genom materialet för att ge 
läsaren en inblick i vad som kan förväntas av resultatet. Nästföljande avsnitt 
presenterar en historisk genomgång av jordbrukspolitiken för att sedan ge plats åt ett 
avsnitt med tidigare forskning. Genomgången av jordbrukspolitiken är en kortfattad 
sammanställning av CAP:s historia och funktion. Tidigare forskning fokuserar mer på 
jordbrukspolitikens inverkan på Sverige och den svenska inställningen till EU. De 
svenska riksdagspartiernas översiktliga inställning till EU och teorier kring EU som 
institution kartläggs även. I avsnitt 3, Tidigare forskning, återfinns grunden för 
uppsatsen. Likt en hypotes kan förväntade slutsatser dras om partiernas ståndpunkter 
och argument. Därefter diskuteras uppsatsens disposition och analysapparat, material 
och tillvägagångssätt tydliggörs. Uppsatsens huvuddel presenteras i det femte kapitlet, 
Analys. Kapitlet är uppdelat i de tre olika ståndpunkterna, med en underrubricering 
fördelad av argumenten. Den fjärde och sista delen i kapitlet berör överstatlighet, 
mellanstatlighet och blockideologierna. Allra sist i kapitlet framställs tabellen, som är 
en del av analysapparaten, i sin helhet. För att avsluta och sammanfatta uppsatsens 
resultat har en kortare slutsats skrivits, den återfinns i avsnitt 6.     

                                                             
1 EU-upplysningen, 2016b 
2 Europeiska kommissionen, 2016a 



Uppsala universitet 

 Louise Baudou 4 

2 Jordbrukspolitikens historia  
Jordbrukets livsmedelsindustri står år 2016 för cirka 6 % av EU:s totala 
bruttonationalprodukt och som tidigare nämnts förläggs cirka 40 % av EU:s budget 
till CAP, det motsvarar ungefär 59 miljarder euro.3 Bakgrunden till CAP finner vi så 
långt tillbaka som på 1950-talet, nämligen år 1958 när Romfördraget inrättades. Fri 
rörlighet och en gemensam marknad var ett av målen med fördraget. Eftersom 
efterfrågan på jordbruksprodukter är oelastisk, långa produktionskedjor och stora 
risker för prisfall vid ett för stort utbud samt risk för prisökning vid ett förminskat 
utbud, införskaffade man en intervention för jordbruksprodukter och grunden till CAP 
lades. CAP var och är således ett verktyg för att reglera jordbruksmarknaden. Att 
myndigheter går in om reglerar priserna på en marknad är inte unikt för 
jordbruksmarknaden, det sker för att stärka marknader gentemot andra internationella 
parter likväl som för att säkra stabilitet och undvika oväntade fluktuationer. Till en 
början var det enbart framställningen av livsmedel som omfattades i 
jordbrukspolitiken. Det har under åren utvecklats till att innefatta även hållbar 
utveckling, vård av landskapet samt diversifiering.4 Redan i Romfördraget fastställdes 
att Kommissionen skulle lägga fram förslag gällande jordbrukspolitiken som sedan 
skulle godkändes av Europaparlamentet, vid vissa tillfällen skulle även Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén vara med i beslutsförfarandet. År 2010 ändrades 
dock beslutsunderlaget och det infördes medbeslutandeförfarande som ordinarie 
lagstiftningsförfarande istället. Parlamentet fick således full makt att vara med och 
besluta även inom jordbruksfrågorna.5  
 
Överskottet av livsmedel i Sverige på 1960-talet som kom att kallas Spannmålsberget 
ledde till att en rad regleringar infördes. När Sverige år 1995 gick med i EU 
förändrades förutsättningarna ytterligare.6 I och med inträdet fick Sverige ta del av 
reglerna kring tullar, som i sin tur påverkar priset på varorna som köp och säljs.7 Alla 
EU-länder tar ut samma tull på varorna från länder utanför unionen. Systemet 
påverkar vilket pris vi i Sverige får köpa våra varor för, det påverkar också 
producenten och vilket pris de kan ta för sina produkter. Låga tullar leder till att 
producenterna här hemma i Sverige kan exportera sina varor till länder utanför 
unionen, men det leder också till att det blir billigt att importera varor från andra 
länder. Om importen är hög på en viss vara ökar konkurrensen på hemmaplan och 
priserna pressas nedåt.8  
 
CAP har i stort sett alltid varit kritiserat men sedan år 2003 har det blivit extra hårt 
kritiserat i Sverige. Det var nämligen det året som reformeringen av jordbruksstöden 
förändrades och blev frikopplade.9 Att stöden är frikopplade betyder att jordbrukaren 
inte längre har några krav på livsmedelsproduktion, det räcker med att marken hålls i 
gott skick (jordbruks- och miljömässigt) om produktionen inte lönar sig till de 
marknadspriser som finns. Många ställer sig frågande till varför stöden frikopplades 
när de varit så otroligt ifrågasatta och omdebatterade. Frikopplingen är ett resultat av 
en lång process. Som nämnts tidigare daterar jordbrukspolitiken så långt tillbaka som 
till 1950-talet. Målet med jordbrukspolitiken är och har alltid varit att stödja 

                                                             
3 Europeiska kommissionen, 2016a 
4 Europaparlamentet, 2016a 
5 Europaparlamentet, 2016a 
6 EU-upplysningen, 2016b  
7 Jordbruksverket, 2016a  
8 Jordbruksverket, 2016a 
9 Brady, 2008 
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jordbrukare där inkomsterna tenderar att släpa efter övrig utveckling. Speciellt vanligt 
är detta i industrialiserade länder, som Sverige till exempel. Tidigare användes 
gränsskydd och inre marknadsregleringar för att säkerställa jordbrukarens inkomster 
men i och med den globalisering som sker i samhället har denna typ av politik avtagit. 
Problem som uppstått med den tidigare typen av jordbrukspolitik har varit överskott 
av produkter på marknaden vilket leder till dumpning av varor, övergödning av 
marker, negativ miljöpåverkan och höga priser. Det bör nämnas att alla dessa problem 
kvarstår i viss omfattning och kommer göra det i en ansenlig tid framöver men att den 
politik som drivits ständigt utvecklas för att försöka finna lösningar på problemen. 
När stöden frikopplades gavs möjlighet till implementering i medlemsstaterna på 
olika nivåer. Möjligheterna att välja uppstod på grund av den politiska oenigheten 
som uppkom vid omröstningen av reformen. Det gavs således möjlighet att delvis 
behålla de kopplade produktionsstöden eller välja att frikoppla samtliga stöd. 
Frankrike valde att behålla alla stödkopplingar medans Irland valde att frikoppla allt. 
Sverige valde att blanda de två metoderna, alltså att frikoppla vissa stöd och behålla 
produktionsstöden i vissa fall. Denna politik fördes sedan från 2004 fram till och med 
år 2013 då CAP 2014-2020 infördes.  
 
Redan 2008 kom den nya reformeringen på tal och icke förvånansvärt så var det 
många som ville vara delaktiga i debatten och reflektera över vilken riktning 
jordbrukspolitiken skulle ta.10 Inte minst i Sverige där jordbruket spelat en stor roll 
historiskt likväl som i realtid. När mejeriproduktkrisen i Europa sedan bröt ut år 2009 
ifrågasattes det redan omdebatterade jordbruksstödets ännu hårdare. Vad som redan 
var omdiskuterat sattes nu på sin spets. Den dåvarande EU-kommissionären Dacian 
Ciolos (numera premiärminister i Rumänien) utlyste en offentlig konsultation, en 
omröstning alla medlemmar i unionen kunde delta i. Resultatet pekade på att 
offentligheten ville ha ett tydligare CAP med en tydligare strukturell grund samt ett 
starkare stöd för miljöåtgärder och gröna initiativ. År 2011 presenterar Kommissionen 
ett utarbetat förslag till hur CAP skulle kunna utformas till en mer konkurrenskraftigt, 
miljövänlig och levande jordbrukspolitik. I juni 2013 kom Kommissionen, 
Europaparlamentet och Rådet överens om den nya reformens slutliga förändringar. 
Politiken förändrades från grunden och sägs ta hänsyn inte bara till miljö utan också 
till samhällets förväntningar. Direktstödet argumenterades ha blivit rättvisare och 
gynnar efter reformen miljöarbetet i större utsträckning, böndernas ställning gentemot 
andra livsmedelsaktörer har stärkts och politiken som helhet blev effektivare och 
tydligare. Debatten som involverat så många människor och som pågått i så många år 
var nu till sin ända, CAP 2014-2020 var färdigt. De fyra grundförordningarna och 
övergångsreglerna offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning. De 
stödåtgärder som idag finansieras via den europeiska jordbrukspolitiken är bland 
annat direktstöd, marknadsåtgärder samt program för landsbygdsutveckling. Stöden 
är numera, som tidigare diskuterats, frikopplade från produktionen och erhålls utefter 
antalet hektar brukbar mark. Efter reformen kopplades även cirka en tredjedel av 
stödet till miljöskyddande åtgärder och motverkning av klimatåtgärder. 
Marknadsåtgärder handlar om att stabilisera marknaden med hjälp av ekonomiska 
subventioner vid till exempel livsmedelsskandaler eller överutbud och prisfall. Den 
sista delen handlar om program för landsbygdsutveckling och innebär stöd till 
investeringar i gårdsprojekt och andra verksamheter som är kopplade till 
landsbygdsområdet.11 Den nya reformationen argumenteras ha en mycket tydligare 
                                                             
10 Daugbjerg & Swinbank, 2015 
11 Europeiska kommissionen, 2016a 
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koppling till den hållbara utvecklingen. Fokus ligger på att överföra kunskap och 
främja innovation i landsbygdsområden.12  
 
Nedan har en figur framställts för att tydliggöra händelseförloppet för 
jordbrukspolitikens utveckling, fokus på Sverige.  
 
 
 

 
 
 
 

  

                                                             
12 Hauka, 2015 
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Figur 1 - Tidslinje - utarbetad av Louise Baudou, 2016 
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3 Tidigare forskning  
CAP är unik i sitt slag, inom EU är CAP det enda exemplet på en tydlig 
fördelningspolitik.13 Fördelen med jordbruksstödet är att det finansiella stödet 
koncentreras till jordbrukaren, samtidigt som kostnaderna sprids över alla EU:s 
skattebetalare och konsumenter. Jordbrukarna gynnas i olika utsträckning av stöden, 
ofta gynnas de som redan har höga inkomster mer än de som har låga. Det finns också 
teorier om att jordbrukare i de länder som har varit medlemmar i EU länge visar på ett 
starkare stöd för CAP än de medlemsländer som mer nyligen blivit medlemmar.14 
Enligt Simon Hix, författare till The Political System of the European Union, finns det 
olika anledningar till varför individer intar vissa politiska attityder. För det första 
beror det på hur man ser på EU, enligt teorin om Interngovernmentalism 
(mellanstatlighet) eller Supranationalism (överstatlighet).15 Den förstnämnda ser på 
EU som ett system dominerat av medlemsstaternas regeringar. Det är alltså 
medlemsstaterna via dess regeringar som för talan och styr politiken genom sina 
viljor. Stora länder, likt Tyskland, Frankrike och Spanien, har mer att säga till om än 
små länder. Teorin angående Supranationalism anser att EU inte bara styrs av 
medlemsstaterna utan även av EU:s överstatliga institutioner: Kommissionen, 
Europaparlamentet och Europeiska Unionens domstol. Institutionerna har egna viljor 
som de för över på politiken. Även privata grupper inom unionen påverkar EU:s 
politiska riktning.  
 
Hur varje individ formar sin politiska attityd beror inte bara på hur man ser på det 
Europeiska systemet utan även på vilka övertygelser, åsikter och värderingar man 
besitter.16 Enligt Hix är de politiska attityderna ofta djupt rotade i historiska, 
kulturella och nationella identiteter. Många aspekter spelar in i utformningen av en 
politisk attityd vilket leder till att politiska grupper får olika identiteter och 
preferenser. De olika grupperna kan hamna i konflikt med varandra, ofta beroende på 
klyftor i samhället. Hix lyfter två förklaringar till konflikterna inom EU; dels den 
national-territoriella anledningen samt en transnationell-socio-ekonomisk anledning. 
Den national-territoriella förklaringen till klyftorna betyder att alla medlemsstater har 
olika ståndpunkter beroende på kultur, lagar och intressen som utformats nationellt 
under historien. Lagar och regler skiljer mellan nationerna, precis som kultur och 
historia. Det leder till att olika nationella ståndpunkter och politiska attityder 
utformas, klyftor skapas mellan nationerna. Den transnationell-socio-ekonomiska 
anledningen är istället ett exempel på gemensamma attityder transnationellt, alltså 
över landgränser. Samhällsgrupper kan ha mer gemensamt med en samhällsgrupp i en 
annan nation än de har med den nation de är bosatta i. Ett exempel på de 
transnationella attityderna är Danska och Ungerska jordbrukare som alla vill bevara 
CAP trots samhällets och konsumenternas motstånd. Liknande attitydklyftor antas 
återfinnas i Sverige också, såväl mellan samhällsgrupper som mellan de politiska 
partierna. Politiska partier har utformats på grund av olika anledningar under olika 
epoker, därför antas partierna bilda olika ståndpunkter kring CAP:s utformning.  
 
Den politiska inställningen till CAP förändras, dock inte i samma takt som politiken 
utvecklas. Såväl jordbrukare som nationella regeringar har visat på tveksamhet inför 
CAP 2014-2020.17 Den negativa inställningen kan i viss mån ha lett till att många 
                                                             
13 Hix & Høyland, 2011 (s.116) 
14 Hix & Høyland, 2011 (s.118) 
15 Hix & Høyland, 2011 (s. 16-17) 
16 Hix & Høyland, 2011 (s.105-106) 
17 Hauka, 2015 
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medlemsstater haft långa implementeringsprocesser av CAP 2014-2020. Experter har 
pekat på både styrkor och svagheter med systemet. Den huvudsakliga styrkan är att 
EU:s livsmedelsprodukter har en hög kvalitet och en hög efterfrågan på den globala 
marknaden. Produkterna anses av många hålla hög klass och är förknippade med ett 
positivt varumärke. Att det finns så många jordbrukare inom EU är också en god 
grund till kunskapsutbyte och ökar entreprenörskapsandan. CAP betydelse för de 
större gårdarna har varit att främja utvecklingen till ett mer professionellt och 
innovativ produktionssätt. Vilket har lett till snabbare, billigare och större volymer. 
Svagheterna med systemet som ofta lyfts fram är de höga produktionskostnaderna 
som kan minska konkurrenskraften hos jordbrukarna i unionen på den globala 
marknaden. Ytterligare en svaghet är att länderna inom unionen inte bara konkurrerar 
med länder utanför unionen utan också med varandra, gemenskapen brister i viss 
mån. Andra argument som bör lyftas fram om EU:s jordbrukspolitik är att den 
argumenteras skapa klyftor i samhället. Utvecklingsländerna missgynnas när 
inhemska produkter subventioneras och utvecklingsländerna inte kan exportera sina 
produkter. Politiken kan alltså leda till att fattiga länder förbli fattiga.  
 
Inställningen till CAP kan som tidigare nämnts bero på många anledningar. 
Ytterligare en anledning till den politiska attityden är hur partierna ser på 
mellanstatlighet och överstatlighet. Mellanstatlighet beskrivs som ett statligt 
samarbete där alla länder är överens när beslut fattas.18 Beslutskompetensen är 
nationell och inga beslut eller lagar kan påtvingas en stat som inte samtycker. 
Överstatlighet beskrivs istället som ett samarbete mellan stater där ett högre organ kan 
fatta beslut utan alla ländernas samtycke. De länder som väljer att inte följa det 
överstatliga organets beslut och lagar kan straffas. EU beskrivs som både en 
överstatlig och en mellanstatlig organisation.19 Organisationen anses vara överstatlig 
inom vissa områden med somliga mellanstatliga inslag. Det finns alltså områden där 
Sverige har kvar sin beslutanderätt och väljer att samarbete inom EU:s ramar med de 
andra länderna. Då ska EU fungera som stödjande och samordnande. Inom området 
jordbruk har EU och medlemsländerna delad befogenhet.20 Det betyder att unionen 
och medlemsstaterna delar rätten att stifta lagar och sluta rättsliga avtal. Om en 
specifik fråga inte är lagstiftad av EU får medlemsstaterna själva stifta lagar och 
regler att följa. Det är därför svårt att säga om EU:s jordbrukspolitik är överstatlig 
eller inte, hur partierna ser på EU och hur de ställer sig till just överstatlighet och 
mellanstatlighet blir avgörande för vilken ståndpunkt de intar.   
 
En annan relevant aspekt som kommer att påverkar partiernas ståndpunkter och 
argument i frågan om CAP är partiernas ideologi. Den klassiska höger-vänster-skalan 
används ofta när svensk politik och svenska partiideologier diskuteras. Begreppet 
beskriver bland annat hur den ekonomiska fördelningen ska distribueras i samhället 
på ett rättvist sätt.21 Historiskt sett anser partier till vänster på skalan att den 
ekonomiska fördelningen i samhället beror på orättvisor i samhället och därför har 
staten rätt att jämna ut dessa skillnader. Partier till höger på skalan anser istället att 
individens ansträngning är anledningen till den ekonomiska fördelningen. Därför vill 
partier till höger i lägre utsträckning gå in och omfördela de ekonomiska resurserna. 
Blockideologierna kan ge oss en inblick i hur och varför partierna argumenterar som 
de gör i en viss fråga, i detta fall i jordbruksdebatten. Simon Hix diskuterar hur 
                                                             
18 EU-upplysningen, 2016a 
19 EU-upplysningen, 2017c 
20 EU-upplysningen, 2017d 
21 Bäck & Möller, 2001 
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individer med olika ideologiska bakgrunder ställer sig till EU samarbetet.22 I 
genomsnitt tenderar individer med ideologisk koppling till vänsterskalan att uppskatta 
EU:s ekonomiska ingripanden och politiska åtgärder som främjar social frihet. 
Individer som sympatiserar med den högra blockskalan uppskattar i större 
utsträckning EU policys som främjar ekonomisk frihet och sociala myndigheter. 
Exempel på områden som uppskattas inom sociala myndigheter är immigration, 
säkerhet och droghandel.  
 
Ett faktum som försvårar analysen av debatten är det nationella fokus som 
europaparlamentsvalen i Sverige haft sedan tillträdet år 1995.23 Inrikespolitik, 
regeringsfrågor och vaneröstning har varit viktigare än EU-frågorna. Forskning pekar 
på att EU-frågor inte politiserats i den utsträckning som krävs för att frågorna ska få 
huvudfokus i valen. Det har också lagts stort fokus på det svenska medlemskapets 
varande eller icke varande i EU. Medlemskapet ifrågasätts och blir ett viktigt 
diskussionsämne, inte minst under valperioderna. I valet 2009 var cirka 63 % positiva 
till medlemskapet i EU men samtidigt är det många som motsätter sig att EU ska 
agera som ett sorts Förenta Nationerna. Inställningen till EU varierar mellan partierna 
och enligt tabellen från SCB (nedan) finns inga likheter mellan höger- respektive 
vänsterblocket. De som i störst utsträckning har en positiv inställning till EU-
samarbetet är Moderaterna och Folkpartiet. Även Socialdemokraterna har en positiv 
inställning till det svenska medlemskapet i EU, men en stor del av partiet ställer sig 
skeptiska till unionen. Vänsterpartiet har lägst förtroende för EU och således en 
negativ inställning till samarbetet.  
 

Figur 2 – Inställning till EU – Oscarsson & Holmberg, 2011 

 
  
(Tabell av Henrik Oscarsson & Sören Holmberg - Svenska europaval: En 
sammanfattning av några resultat från valundersökningarna i samband med valen till 
Europaparlamentet 1995, 1999, 2004 och 2009, Statistiska centralbyrån. 2011) 
 
Förutom förväntade scenarion utlästa av inställningen till över-/mellanstatlighet samt 
blockideologierna kan vi även studera partiernas tidigare inställning till internationella 
organisationer för att få ytterligare information om vilka ståndpunkterna vi kan 
förvänta oss i debatten. Vänsterpartiet ser sig själva som det mest EU-kritiska partiet i 
Sverige.24 Partiet grundar sin EU-skepticism på socialistiska, feministiska och 
ekologiska grunder och kritiserar EU för att motverka den inre marknaden i Sverige. 
Kritiken partiet för fram handlar dels om bristande demokratin inom unionen, men 

                                                             
22 Hix & Høyland, 2011 (s.124-126) 
23 Oscarsson & Holmberg, 2011 
24 Vänsterpartiet, 2017 
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också om bristen på insyn och transparens. Eftersom Sverige, trots partiets åsikter, är 
medlemmar i EU har de valt att motverka den federalistiska utvecklingen och sprida 
ett budskap om vikten av den svenska nationalstaten. För att återfå ett demokratiskt 
fungerande system krävs en nationell bestämmanderätt. Miljöpartiet har liknande 
idéer, dock inte lika drastiska som Vänsterpartiets.25 De anser att EU kännetecknas av 
stormaktsdrömmar och krav på centraliserade makter. Att Sverige ska agera aktivt 
och ställa höga krav krävs enligt partiet för att medlemskapet ska bli lyckat.  
 
Sverigedemokraternas ide kring EU-samarbetet liknar Vänsterpartiets.26 Partiet anser 
att Sverige bör värna om de lagar och regler som finn inom nationen och inte låta 
makten förflyttas till Bryssel. Partiet motsätter sig överstatlighet och federalism och 
menar att det EU som medborgarna röstade om 1994 inte längre finns kvar. 
Gränsskydd ska upprättas och en ny folkomröstning bör ske.  
 
Socialdemokraternas inställning till EU är betydligt mer positiv än Vänsterpartiets, 
Miljöpartiets och Sverigedemokraternas.27 Möjligheterna att utveckla det europeiska 
samarbetet leder till att även Sverige kan stärka sin utveckling. Systemet innefattar 
brister som behöver rättas till men i det stora hela har det skett en positiv förändring. 
Partiets hjärtefrågor har i större utsträckning politiserats, bland annat har 
sysselsättning, miljö och global rättvisa blivit en del av den europeiska utvecklingen.    
 
Centerpartiet och Kristdemokraterna anser båda att det svenska medlemskapet i EU är 
positivt.28 Samarbetet ska främja det som EU en gång startades för, ett fredligt 
samarbete. Inget parti efterfrågar detaljstyrning utan strävar efter ett system där 
nationernas olikheter respekteras och beslut fattas på bästa ändamålsenliga nivå.  
Ett parti som befinner sig på samma sida block-skalan är Moderaterna, de ser också 
positivt på det svenska medlemskapet i EU.29 Partiet anser att de främjar frihet och 
demokratiska principer. Även Moderaterna värnar om freds- och frihetstankarna som 
samarbetet grundas på. 
 
Folkpartiet anser sig själva vara det mest Europavänliga partiet i Sverige.30 
Medlemskapet i EU bidrar med möjligheter och gör oss tryggare och rikare som 
nation. Partiet ser samarbetet som en möjlighet, problem kan lösas på gemensam nivå 
och demokrati och välfärd försonas med en stark ekonomi och en kraftfull kultur. På 
partiets hemsida finnes enbart positiva tankar kring EU-samarbetet.    
 
Partiernas inställning varierar mellan att vara väldigt positiv till samarbetet och att 
vara EU-skeptiska. Paul Taggart har utvecklat en struktur kring EU-skepticism och 
partiers positionering i frågan.31 Taggart var en av de första att identifiera EU-
motståndare och presenterar tre olika ståndpunkter där alla på något sätt motsätter sig 
unionssamarbetet. Den första gruppen motsätter sig EU och all politisk eller 
ekonomisk samordning över landgränser. De två andra grupperna är båda positiv till 
ett europeiskt samarbete men anser att nuvarande system inte uppfyller kraven, de är 
alltså negativa till hur EU-samarbetet idag. Den första gruppen som är positiva anser 
att det rådande systemet är för generös och inkluderande medans den andra gruppen 
                                                             
25 Miljöpartiet, 2017a  
26 Sverigedemokraterna, 2017 
27 Socialdemokraterna, 2017  
28 Centerpartiet, 2017a & Kristdemokraterna, 2017 
29 Nya Moderaterna, 2017a  
30 Liberalerna, 2017 
31 Taggart, 1998 
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argumenterar för att det nuvarande systemet är för exklusivt och utestängande. Den 
förstnämnda gruppen som motsätter sig EU benämns ofta som hård euroskepticism 
och de övriga två grupperna kategoriseras som mjuk euroskepticism. Exempelvis 
skulle vi kunna säga att Vänsterpartiet för en hård euroskepticism och att moderaterna 
istället för en mjukare skepticism mot unionen.  
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4 Design och analysapparat 
I kapitlet nedan beskrivs tillvägagångssättet samt metodvalet för studien. 
Avgränsningar och analysapparat diskuteras för att ge läsaren en tydlig bild av hur 
resultat och slutsats framställts. Figuren som framställs har tagits fram för att ge 
läsaren en tydlig bild av resultatet samt för att tydligt besvara forskningsfrågorna. 

4.1 Studiens karaktär 
Studiens syfte är att analysera den jordbrukspolitiska debatt som skett under 
reformeringen av CAP 2014-2020 i Sverige. Det är en idéanalytisk studie med 
ambition att beskriva, tolka och förstå innebörden av de politiska argument som förs 
fram. Ludwig Beckmans bok ”Grundbok i idéanalys” har varit en grundstomme i 
framtagandet av studiens design och analysapparat. Den idéanalytiska metoden 
erbjuder verktyg som gör det möjligt att strukturera diskursen i ståndpunkter och 
argument. Aktörernas ståndpunkter och argumenten blir i denna typ av studie en 
jämförelse för att finna hur de behandlar samma fråga. Idéanalytiska studier grundar 
sig, likväl som denna, på politiska budskap.32 Syftet med studien är att tolka politiska 
budskap och att förstå aktörers inställning till utvalda fenomen. Studien är både 
aktörscentrerad och idécentrerad, utgångspunkten är riksdagspartier i Sverige under 
sent 2000-tal fram till 2013 men det läggs stor vikt på argumenten i debatten för att ge 
läsaren en chans att se bortom de klassiska parti-ideologierna och istället få förståelse 
för bakomliggande argument.   
 
Svenska partier är inflytelserika och betydelsefulla aktörer i det svenska samhället och 
studien ni håller i handen bidrar därför till det stora intresset att tolka och beskriva de 
svenska partiernas motiv till argumenten i jordbruksdebatten.33 Studien är av den 
förklarande sorten och diskursanalyser används som förklaringsansats. En utveckling 
av syftet blir således att förklara varför ett fenomen inträffat. Genom att koppla 
studiens empiri till diskurser inom statsvetenskapen är målet att dra slutsatser om de 
bakomliggande orsakerna till ett visst beteende, de verkliga motiven. Målet är att 
systematiskt sortera material för att ge läsaren en inblick i vad som inte omedelbart 
går att utläsa i materialet självt och tolka vad som formar partiernas positioner. 
Analysapparaten tydliggör partiernas inställning till CAP innan reformeringen, höger-
vänsterpolitik alternativt/och över-mellanstatlighet. 
 
Materialet har samlats in från i huvudsak EU-nämndens uppteckningar, där det har 
behövts har ytterligare information samlats in från bland annat debatter, EU-
upplysningen och partiernas egna hemsidor. De svenska riksdagspartierna har spelat 
en viktig roll vid insamling av materialet och har varit vägledande för argument och 
ståndpunkter som diskuteras i analysen. Målet med analysen av materialet är att 
partierna i sig inte ska genomlysa eller övertrumfa argumenten och ståndpunkterna 
som förts fram, omarbetningen av insamlat material har därför gjorts för att sorteras 
utefter ståndpunkter med argumenten som underrubriker istället för att göra en 
uppdelning utefter partierna. Kortfattat en idécentrerad studie som grundar sig på 
aktörerna i debatten men utvecklats för att studera och fokusera på de argument som 
förts fram. Grunden för studien blir därför en subjektiv tolkning av de politiska 
budskap som förts fram i materialet. Där av uppstår studiens största svaghet i 
reliabilitet. För att motverka problemet läggs stor vikt på den teoretiska apparaten. 

                                                             
32 Beckman, 2005 
33 Beckman, 2005 
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Det är genom den teoretiska och begreppsliga apparaten som slutsatsen förankrats. 
Problemet kvarstår men läsaren kan utifrån slutsatserna dra sin egen bedömning.  

4.1.1 Material 
Det primärmaterial som använts till studien är EU-nämndens uppteckningar och 
riksdagspartiernas valprogram inför 2010 års val. Valprogrammen (alternativt 
valmanifest) används på grund av att partierna formulerar sina idéer och argument 
kring jordbruksdebatten och EU med egna ord. Visionen om hur den framtida 
politiken önskas se ut framställs vilket är ett användbart underlag till studien. Viktigt 
är dock att som författare ställa sig kritisk till insamlat material. Valmanifesten skrivs 
för att locka till sig röstberättigad och kan därför klassas som objektiva. De finns även 
anledning att belysa att valmanifesten inte återspeglar en hel väljarkårs åsikter, 
åsikterna och visionerna är en idealbild av partiet som helhet. Berättelser från 
verksamheten i Europeiska Unionen under åren 2008-2013 används också som 
primärmaterial till studien.  

4.2 Studiens avgränsningar och trovärdighet 
Tendenskriteriet är ett ämne som även det bör diskuteras vid vetenskapligt skrivande. 
Att exempelvis använda sig av vinklat material i studien kan leda till tendensproblem. 
För att undvika att problemet kan författaren använda sig av flera källor och försöka 
att undvika källor som förespråkar en viss inställning eller ett visst argument. 
Materialet till denna studie grundar sig på EU-nämndens protokoll, alltså texter som 
innefattar vad partierna sagt under möten. Genom att välja denna typ av källor och 
undvika omskrivna artiklar eller intervjuer där intervjuareffekten kan uppstå ges 
tillåtelse för läsaren att skapa sig en egen uppfattning om partiernas ståndpunkter. 
Eftersom studiens syfte är att förstå vilka ståndpunkter som återfinns i riksdagen är 
det viktigt att enbart partiernas åsikter förs fram, inte mina som författare eller 
åsikterna hos tredje part. Det är av stort intresse för mig som författare att finna 
ståndpunkterna och därför är det följaktligen ett ointresse att blanda in en egen 
agenda. Min inställning till jordbrukspolitiken och utslutningen av eventuellt partiska 
källor kommer inte förändra utsagan av studien. 
 
För att undvika förvirring kring hur varje partipolitiker uttrycker sig, då det i många 
fall kan uttrycka sig motsägelsefullt, har idéerna bakom varje partis ståndpunkt 
undersökts. Alltså inte de argument som partipolitikerna var för sig för fram, istället 
har fokuserats på de stora övergripande idéerna som är gemensamt för partiet. Att 
huvuduppfattningen inte är den enda i partiet har tagits i beaktning under studiens 
gång, det är alltså inte relevant för studien att undersök hur varje person stället sig till 
reformeringen av CAP.  
 
Tidsperioden är avgränsad till åren mellan 2008 och 2013. Åren är utvalda då det är 
under denna tid som debatten fortlöper. Reformen nämns för första gången 2008 och 
år 2013 införlivas den. Ytterligare har avgränsning gjorts till de partier som finns 
representerade i riksdagen under denna tid. Partiuppslutningen förändras under 
tidsavgränsningen för denna studie, hösten 2010 inträder Sverigedemokraterna i 
riskdagen. Partierna som är med i studien är Vänsterpartiet, Miljöpartiet, 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna samt 
Sverigedemokraterna. Folkpartiet heter numera Liberalerna men eftersom de 
analyserats under en tid innan namnbytet benämns det genomgående som Folkpartiet. 
Delar som uteslutits ur studien är diskussioner kring frihandelsavtal med 
organisationer och länder utanför EU samt diskussionen om fiske. Båda dessa 
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områden berörs ofta i samband med diskussioner om CAP men har i denna studie 
valts att uteslutas, till följd av tidsbrist. Fokus i studien har istället legat på CAP, alltså 
jordbrukaren och hur partierna ställer sig till just politiken som förs om jordbrukaren, 
produkterna som jordbruket förse nationen och unionen med samt bevarandet av 
landsbygden.  

4.3 Analysapparat  
Analysapparaten kan beskrivas som en avvägning av i vilken mån de politiska 
partierna instämmer med ideologin om överstatlighet eller mellanstatlighet samt var 
på vänster-höger-skalan de placerar sig i den svenska partipolitiken. Grunden för 
analysapparaten blir i vid mening ståndpunkter × argument. Apparaten presenteras i 
en tabell med två axlar, den ena axeln beskriver förhållandet mellan över- och 
mellanstatlighet och den andra axeln beskriver förhållandet mellan vänster- och 
högerpolitiken i Sverige. Partierna kommer utefter argumenten och ståndpunkterna 
placeras in i tabellen med förhoppning om att finna likheter och skillnader. 
Analysapparaten finns även med som en pedagogisk aspekt, med förhoppning om att 
klargöra analysen och debatten i en större utsträckning än enbart text kan göra.   
 

Tabell 1 - Analysapparat – utarbetat av Louise Baudou, 2016 
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5 Analys 
Reformeringen av CAP som ledde fram till CAP 2014-2020 nämns för första gången i 
EU-nämnden den 10 december 2008. Det är Bengt-Anders Johansson (Moderat) som 
tar upp ämnet. Reformen benämns då som CAP post-13 och det framkommer att det 
diskuterats under Frankrikes ordförandeskap. Under tidsavgränsningen för studien är 
målet med CAP från regeringens sida att jordbrukspolitiken ska förbli ett 
internationellt samarbete men att subsidiaritetsprincipen skall följas, beslut ska alltså 
fattas så nära den berörda parten som möjligt. I Berättelse om verksamheten i 
Europeiska unionen under 2008 - Utrikesutskottets betänkande 2008/09:UU10 
framgår det att ett fortsatt internationellt samarbete är önskvärt men att regeringen vill 
genomföra stora förändringar. Målsättningen är att avreglera jordbrukssektorn och ge 
konsumenterna ett ökat inflytande. Den långsiktiga målsättningen är att låta utgifterna 
minska kraftigt och att fasa ut direktstöden. Alla allianspartier ställer sig bakom 
argumentationslinjen under tidsperioden 2008 till 2013. Nedan framställs en 
detaljerad bild av alla riksdagspartiernas ståndpunkter och argument samt vad som 
ligger till grund för partiernas argumentationslinjer. De är rubricerade och uppdelade 
efter ståndpunkterna; Avskaffa CAP, för CAP med reservation för viss avveckling av 
systemet samt för CAP med reservation för viss omallokering av resurserna. 
Underrubriceringen har gjorts utefter partiernas huvudargument i debatten.  

5.1 Avskaffa CAP 
Under tidsavgränsningen för studien finns det två partier vars åsikter urskiljer sig 
gentemot de andra, det gäller de två EU-skeptiska partierna Sverigedemokraterna 
(SD) och Vänsterpartiet (V). De båda partierna förespråkar att Sverige lämnar EU och 
således även avsäger sig all delaktighet till CAP.34 Trots att båda partierna förespråkar 
avskaffandet av CAP har det framkommit vissa skillnader i argumentationen. SD 
anser, till skillnad från V, att avskaffandet av CAP kräver en utfasningsperiod.35 V 
vill istället avskaffa politiken direkt, vilket i det här fallet är innan år 2013. SD väljer 
att belysa vikten med en utfasningsperiod på grund av riskerna som kan uppstå vid ett 
misslyckat generationsskifte.36 Genom att fasa ut marknadsstöden och regelverken 
istället för att avskaffa de direkt kan generationsskiftet säkras. Om 
generationsväxlingen misslyckas riskeras människor att försättas i arbetslöshet och 
försämrade livssituationer. Här återfinns den första skillnaden i debatten och analysen 
startar därför med att följa argumentationslinjen mellan en direkt avskaffning av CAP 
och en succesiv utfasning av CAP. 

5.1.1 Solidaritetsargumentet 
Solidaritetsargumenten beskrivs i denna studie som en princip för allas lika 
rättigheter. Solidaritet betyder gemenskap mellan människor och syftar här till att de 
politiska handlingarna inte ska förvärra någons ställning eller position.   
 
Sverigedemokraternas argument kring varför en avveckling av CAP är önskvärt 
startar i intresset av att stärka landets konkurrenskraft.37 En nationell konkurrenskraft 
kräver enligt partiet nationell anpassning, där produktionen effektiviseras utefter de 
nationella förhållandena. CAP är enligt partiet en icke-ändamålsenlig jordbrukspolitik 
som tillgodoser kontinentens förhållanden och inte Sveriges.38 Det leder till att 

                                                             
34 EU-nämnden, 2009/10:45 & EU-nämnden, 2011/12:31 
35 EU-nämnden, 2010/11:15 
36 EU-nämnden, 2010/11:19 
37 EU-nämnden, 2011/12:11 
38 Betänkande, 2013/14:UU10 
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nationen får betala stora summor pengar för utländska intressen som därmed lamslår 
vi vår egen produktion. Därför väger fördelarna med en stark nationell 
konkurrenskraft tyngre än ett överstatligt (internationellt) nätverk. Kortfattat är 
Sveriges konkurrenskraft viktigare än Sveriges delaktighet i EU.39 Frågan vi nu måste 
ställa oss blir om den ena måste utesluta den andra, kan vi inte vara både 
konkurrenskraftiga och ta del av politiken enligt CAP? Enligt SD anses det vara 
omöjligt. Den starka nationella konkurrenskraften partiet talar om är enbart möjlig vid 
nationell beslutanderätt. Det finns inga möjligheter att anpassa CAP för att tillgodose 
varje nations förhållanden och därför begränsas konkurrenskraften för Sverige. 
Konkurrenskraften är en viktig del i partiets argumentation men inte övervägande det 
viktigaste. Det finns en förklaring till varför avsnittet heter Solidaritetsargumentet och 
inte Konkurrensargumentet. Inom en snar framtid stundar en stor generationsväxling 
inom jordbruksbranschen i Sverige.40 Det krävs en lyckad generationsväxling för att 
lyckas stärka den nationella konkurrenskraften. Vi måste sträva efter en politik som 
gynnar alla, såväl gamla som nya lantbrukare. Att påskynda avskaffningen av CAP 
avser missgynna nästa generations lantbrukare, det blir således ett solidaritetsproblem. 
SD har trots sina starka argument om den nationella konkurrenskraften självutnämnt 
antagit ett solidariskt ansvar för jordbrukarna. De vill avskaffa CAP och öka 
konkurrenskraften i nationen men tänker inte göra det på bekostnad av producenterna. 
Ståndpunkten att gradvis avskaffa CAP grundar sig därför på solidaritetsargumentet.    
 
Vänsterpartiet för också en argumentationslinje som går att koppla till 
solidaritetsargumentet. Argumentationen kring solidariteten i politiken grundar sig 
dock inte på samma orsaker som för Sverigedemokraterna. Eftersom partiet vill 
avveckla CAP direkt lyfts andra orsaker till ståndpunkten fram men grundargumentet 
går alltså att koppla samman för de båda partierna. Vänsterpartiet lyfter i huvudsak 
upp de negativa effekterna av att varor dumpas utanför EU.41 När EU går in och köper 
överskottet av varorna inom unionen för att rädda och stötta producenterna kan det i 
förlängningen leda till att de dumpas utanför unionens gränser. Överskott inom 
unionen betyder att producenterna har producerat för mycket eller att konsumenterna 
köper för lite. Överskottet av varor måste ta vägen någonstans och säljs därför billigt 
till länder som inte ingår i unionen, ofta fattiga utvecklingsländer.42 Utvecklingsländer 
får på det här viset tillgång till billiga varor utan att behöva utveckla sina egna 
industrier. Produktionen i länderna sänks, arbetstillfällen sjunker och inhemska 
bönder får ingen avsättning för produktionen. Enligt Vänsterpartiet är dumpningen av 
varor ett tydligt exempel på hur CAP:s politik fungerar ineffektiv och osolidarisk mot 
utvecklingsländerna.43 Därför förespråkar partiet en nationell beslutanderätt.44 Att låta 
varje nation besluta över den inhemska produktionen blir inte bara positivt för 
självförsörjandegraden utan även en positiv utveckling för de utvecklingsländer som 
idag påverkas negativt av CAP. Hur försvarar då partiet en åternationalisering av 
jordbrukspolitiken? Borde inte partiet förespråka ett solidariskt CAP som tar hänsyn 
till utvecklingsländernas marknader också? För att besvara varför krävs en förklaring 
av ytterligare ett grundläggande argument i debatten, nämligen 
Åternationaliseringsargumentet.     

                                                             
39 EU-nämnden, 2010/11:19 
40 EU-nämnden, 2010/11:19 
41 EU-nämnden, 2013/14:12 
42 Skrivelse 2009/10:150 
43 Sveriges radio, 2016 
44 Sveriges radio, 2016 
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5.1.2 Åternationaliseringsargumentet 
Subsidiaritetprincipen är ett slags samlingsnamn för processer där beslutskompetens 
återförs till nationell nivå.45 Det handlar om att återge möjligheten att fatta beslut på 
nationell nivå för att skapa effektivitet. Både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna 
vill avveckla CAP och EU helt, de vill alltså inte återföra nationell beslutanderätt på 
områden där de är effektivt. De vill avveckla och återföra all beslutskompetens till 
Sverige utan inblandning från EU, därav namnet Åternationaliseringsargument.  
 
Vänsterpartiet utgår från att det inte finns någon positiv effekt med att föra en 
jordbrukspolitik på europeisk nivå, jordbruket i Spanien går knappast att jämföra med 
det i Sverige.46 Att införa någon sorts nationell aspekt till CAP och ta hänsyn till 
nationella förhållanden fungerar inte. För att effektivisera jordbruket krävs att alla 
nationers konkurrensfördelar och jordbruksförhållanden tillgodoses var för sig. Det är 
enligt partiet helt omöjligt att göra inom en organisation som EU i så stor utsträckning 
som behövs för att det ska få positiva effekter. När nationernas intressen inte 
tillgodoses omöjliggörs även för en solidarisk politik. När inte ens medlemsländernas 
förhållanden kan tillgodoses ifrågasätter partiet CAP:s möjligheter att förhålla sig 
solidariskt till länderna utanför EU:s gränser. Åternationalisering blir därför det 
självklara alternativet. I och med att politiken nationaliseras kan även ett tydligare 
regelverk kring ekologisk produktion och kretsloppsfokus intas.47 Argumentet anses 
dock inte som grundläggande utan snarare som en positiv biverkning/effekt till följd 
av åternationaliseringen.  
 
Sverigedemokraterna argumenterar även det för en åternationalisering av 
jordbrukspolitiken. Ståndpunkten partiet håller är en succesiv utfasning CAP och som 
tidigare framställts argumenterar de för en stärkt konkurrenskraft med ökad 
solidaritet.48 Det finns dock ytterligare en dimension till debatten. En dimension som 
är kopplad till nationens infrastruktur och utvecklingen av de svenska järnvägarna.49 
CAP tar upp en stor del av den nationella budgeten och bör därför omfördelas för att 
istället investeras i den nationella infrastrukturen. Även här finns kopplingar till 
nationens konkurrenskraft, genom att utveckla infrastrukturen antas nationens 
konkurrenskraft öka. Precis på samma sätt som förklarades i kapitlet om 
solidaritetsargumentet är konkurrenskraften ett led på vägen och inte det 
bakomliggande argumentet till ståndpunkten. Däremot är åternationaliseringen 
argumentet bakom ståndpunkten och konkurrenskraften den förväntade effekten.50 
Kanske kan det ses som en förklaringsfaktor i ledet till det verkliga argumentet.51 
Sammanfattningsvis kan vi koppla två huvudargument till Sverigedemokraternas 
ståndpunkt; åternationalisering och solidaritet där ökad konkurrenskraft nationellt och 
utvecklad infrastruktur lyfts som två positiva effekter.  

5.2 För CAP med reservation för viss avveckling av systemet 
Det finns en tydlig skiljelinje mellan de två partiblocken. Tydligast syns det när 
debatten om de ekonomiska subventionerna diskuteras. Vänsterblocket vill avveckla 
alla ekonomiska subventioner inom jordbrukspolitiken.52 Miljöpartiet och 
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Socialdemokraterna, vars argument beskrivs i följande avsnitt, vill utesluta de 
ekonomiska subventionerna helt från CAP. De vill ta bort handelshinder och öppna 
upp för fri handel, fri marknad och fri konkurrens. Partierna i vänsterblocket är under 
tiden för studien i opposition, därför antas många av argumenten komma från en 
förhandlingsposition. Vetskapen om att det ekonomiska subventionerna är omöjlig att 
avskaffa leder till att debatten ändrar karaktär och argumenten blir 
förhandlingsargument. Partierna i oppositionen utformar sina argument utefter 
regeringens ståndpunkt snarare än sin egen ståndpunkt, klassiskt vid argumentation i 
underläge. Med det sagt så har avsnittet döpts till partiernas ståndpunkt; för CAP med 
reservation för viss avveckling av systemet. De förespråkas ett överstatligt samarbete 
inom jordbruk, främst för klimatet, samtidigt som partierna motsätter sig stora delar 
av politiken som de anser bör avvecklas. Redan under år 2009 framkommer att 
Socialdemokraterna vill avskaffa handelsbarriärer och jordbrukssubventionerna. 
Subventionerna anses ha en negativ påverkan på utvecklingsländerna och är dåligt 
placerade ekonomiska resurser.53 Istället bör fokus ligga på att öka konkurrenskraften 
inom unionen, att bekämpa klimathoten tillsammans och satsa på 
landsbygdsutvecklingen. Partiet uppmanar även regeringen att inta positionen ”ett 
miljövänligt land”. För att klargöra vad partiet menar mer exakt följer nu en 
argumentationslinje för det första argumentet, Miljöargumentet. 

5.2.1 Miljöargumentet 
En internationell klimatinvesteringsgemenskap är det enda möjliga alternativet om vi 
ska lyckas bekämpa klimathotet, det anser Socialdemokraterna och Miljöpartiet.54 
Socialdemokraterna är tydliga med sin argumentation och menar att det finns många 
positiva aspekter med ett internationellt samarbete. EU och CAP ska finnas till för att 
lösa problem som kräver gemensamma lösningar. Att Sverige reglerar jordbruket och 
inför hårda regler kring utsläpp och klimatpåverkan kan omöjligt leda till att vi 
bekämpar klimathotet globalt. Det krävs en gemensam ansträngning för att lyckas och 
därför ställer sig partiet positiva till samarbetet inom CAP. CAP ska verka för att 
sträva efter en ökad miljöhänsyn och en hållbar utveckling samtidigt som nationerna i 
unionen själva får bestämma över jordbruksproduktionens utformning.55 Enligt 
Socialdemokraterna krävs alltså en internationell organisation som gemensamt arbetar 
för att motverka klimathotet.56 Samtidigt ska det finnas en nationell beslutanderätt 
som implementerar och anpassar jordbrukspolitiken utefter de förhållanden som 
landet besitter. Miljöpartiet argumenterar i samma linje som Socialdemokraterna. I 
Miljöpartiets valmanifest från 2010 framgår att ett gränsöverskridande samarbete med 
miljöfrågor är önskvärt.57 Precis som Socialdemokraterna vill partiet minska EU:s 
makt över medlemsländerna för att istället ge plats för en nationell ekologiskt hållbar 
jordbrukspolitik. En hållbar och miljövänlig produktion tar tillvara på 
jordbruksmarkerna och sänker klimatutsläppen, partiet anser att det krävs nationell 
insikt för att kunna ta välgrundade beslut.58 Det är alltså en unison åsikt för partierna 
att nationerna innehar den kunskap som behövs för att utveckla och utforma 
jordbruket mot ett miljövänligt och konkurrenskraftigt sådant men att det även 
innefattar en internationell ansträngning. Att anpassa jordbruket utefter de nationella 
förhållandena leder inte bara till att landet kan producera miljövänliga varor utan 
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också att produktionen kan ske på ett konkurrenskraftigt sätt. Vilket leder oss vidare 
till nästa argument; Konkurrensargumentet. 

5.2.2 Konkurrensargumentet 
Konkurrensargumentet som analyseras i avsnittet innefattar den nationella 
konkurrenskraften men också ämnen som jämställdhet och rättvisa. Partierna tenderar 
att diskutera konkurrenskraft i anslutning till hur det kan ske på ett rättvist sätt, på en 
marknad där alla har samma rättigheter. Det har därför varit svårt att sära på argument 
som jämställdhetsargumentet, solidaritetsargumentet och konkurrensargumentet. 
Huvudkärnan i partiernas argumentation har efter analys ändå definierats som 
konkurrens, därav valet av rubricering.  
 
Socialdemokraternas argumentation kring miljö ger oss anledning att förstå varför 
partiet intagit den ståndpunkt de gjort, men det finns ytterligare en viktig anledning 
till varför de har intagit ståndpunkten för CAP med viss avveckling.59 
Argumentationen kring konkurrenskraft tas upp i ännu större utsträckning än 
miljöargumentet av paritet. Sverige antas besitta varor av hög kvalitet och ha en 
produktion med höga kompetenser.60 En positiv effekt för jordbruket skulle vara att ta 
tillvara på de nationella fördelarna och i ännu större utsträckning satsa på innovation 
på landsbygden. EU:s jordbrukspolitik kan inte utnyttja den inre marknadens 
konkurrensfördelar i tillräckligt stor utsträckningen. Partiet vill alltså se en avveckling 
av delar av politiken för att tillgodose landets komparativa fördelar och ta tillvara på 
den höga kvalitet landets produktion har.61 Här uppstår dock den första 
argumentationsklyftan; trots viss avveckling av CAP för att tillgodose nationens 
fördelar vill partiet också avveckla delar av politiken på grund av EU-medlens 
orättvisa fördelning. Politiska hjälpmedel och ekonomiska subventioner är idag 
orättvist utdelade och leder till ett orättvist jordbruk. Partiet argumenterar för att 
subventionerna går till jordbrukets sidoverksamheter när de istället borde gå oavkortat 
till producenten. Orättvisa ekonomiska och politiska förhållanden har i denna analys 
tolkats som att det leder till orättvisa konkurrensförhållanden för jordbrukarna inom 
unionen. Att avveckla subventionerna och omfördela politiken bör alltså leda till en 
rättvis konkurrenssituation för producenterna och är således en anledning till varför 
partiet har den ståndpunkt de har.  
 
Den optimala konkurrenssituationen enligt Socialdemokraterna är en självstyrd 
marknad, likt den nationalekonomiska modellen om perfekt konkurrens.62  En 
utveckling av partiets argument att avvecklingen subventionerna och omfördela 
politiken är därför att ta bort handelshinder och tullskydd inom unionen.63 Även här 
kan rubriceringen av argumentet diskuteras, kanske hade ett frihandelsargument varit 
mer passande. Men eftersom avvecklingen av handelshinder och tullskydd är ett sätt 
för partiet att implementera en marknad med rättvis konkurrens anses ändå 
konkurrensargumentet som validerat.  
 
Likt Socialdemokraterna för Miljöpartiet en argumentation om att avveckla 
handelshinder, partiet ser dock annorlunda på konkurrenssituationen. De menar att 
politiken ska finnas för att hjälpa de länder med sämre förutsättningar att konkurrera 
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på ett jämbördigt sätt.64  Att låta handelshinder vara kvar i till exempel 
utvecklingsländerna argumenteras frambringa chans till mognad inom handel av 
jordbruksprodukter för länderna. Att påtvinga länder handelsregler som inte är 
anpassade efter landets utvecklingsnivå eller regelsystem kan leda till att fler personer 
missgynnas. Det uppstår en sorts omvänd Robin Hood-effekt där de utvecklade 
länderna utnyttjar de som har det sämre ställt. Det regelsystem som finns idag ger den 
europeiske lantbrukaren otroliga konkurrensfördelar i form av ekonomiskt stöd och 
tullskydd.65 Precis som Socialdemokraterna anser Miljöpartiet att fördelningen av 
subventioner är missvisade och bör omarbetas för att i större utsträckning frambringa 
en rättvis konkurrenssituation.66     

5.2.3 Subsidiaritetsargumentet 
Det sista argumentet som kommer att framställas under ståndpunkten är 
Subsidiaritetsargumentet. Under avsnitt 5.1 Avveckla CAP beskrivs subsidiaritet som 
ett samlingsnamn för processer där beslutskompetens återförs till nationell nivå.67 
Möjligheten att fatta beslut på nationell nivå, så nära den påverkade som möjligt, 
skapar effektivitet. Vidare beskrivs hur Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är 
mer radikala i sina argument, de vill avveckla CAP helt. I Socialdemokraterna och 
Miljöpartiets fall är det frågan om precis det subsidiaritetsprincipen handlar om, inte 
den radikala versionen. Partierna vill återföra möjligheten att besluta på nationell nivå 
för att skapa effektivitet i systemet.68 Miljöpartiet lyfter ämnet och förklara att det är 
på grund av medborgarna som delar av beslutanderätten bör nationaliseras.69 
 

”/…/ försöker vi arbeta för en sorts subsidiaritetsprincip där beslutanderätten ska 
ligga så nära medborgaren som möjligt”70 

 
Citatet är taget från EU-nämnde i september 2010 och är ett bra exempel på 
miljöpartiets ståndpunkt. För att förstå partiets ståndpunkt bör alla tre argument 
sammankopplas. För CAP med viss avveckling på grund av att beslut ska tas så nära 
medborgaren som möjligt, för att på bästa och effektivast sätt bekämpa klimathotet 
samt för att alla jordbrukare ska kunna konkurrera på rättvisa villkor.  
 
Tre år innan reformen för CAP 2014-2020 är klar upplyser Socialdemokraterna 
regeringen om vikten av ett minskat regelsystem och en nationell utgångspunkt för 
politiska beslut inom jordbruket.71 Under hela tidsavgränsningen för studien håller 
partiet fast vid sin åsikt och menar att CAP, ett samarbete för suveräna stater, är 
positivt där gemensamma lösningar krävs.72 I övrigt är insyn och öppenhet viktigt, 
något som argumenteras saknas inom CAP och EU. Exempel som lyfts är möjligheten 
för Sverige att kunna säga nej till genmodifierade produkter. Svenska producenter är 
emot genmodifiering men det finns inga förbud mot import av varorna. Ofta vet inte 
konsumenten att produkten är genmodifierad och således påverkas både konsumenten 
och producenten negativt. Sammanfattningsvis ser vi att båda partierna förespråkar en 
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förenkling av CAP, regelmässigt. De lägger stor vikt och uttrycker flertalet gånger 
under tidsavgränsningen att subsidiaritetsargumentet är mycket viktigt.73  

5.3 För CAP med reservation för viss omallokering av resurserna 
Det finns flertalet partier i riksdagen som är positiva till CAP men anser att resurserna 
borde omallokeras och anpassas efter önskat syfte på ett bättre sätt. Det är 
Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna som förespråkar 
ståndpunkten. Främst vill de se CAP som en internationell överenskommelse för 
klimat och innovation. Samtliga partier är en del av alliansen och under 
tidsavgränsningen för studien är de den sittande regeringen. Skillnaden i ståndpunkt 
mot föregående avsnitt är att partierna i detta stycke inte vill avveckla någon del av 
politiken utan snarare förändra, omfördela och omforma den. Tydligast ser vi skillnad 
i hur de argumenterar angående de ekonomiska resurserna. Allianspartierna vill inte 
avveckla subventionerna utan enbart minska omfattningen och omforma reglerna. En 
svårighet under analysarbetet med denna ståndpunkt har vart likgiltigheten i 
argumenten från de olika partierna i EU-nämnden. De antas bero på att alla partier 
står bakom alliansens politik då de sitter i regeringen tillsammans. För att råda bot på 
likgiltigheten har material från andra källor kompletterat analysen.   

5.3.1 Beaktningsargumentet 
Två dimensioner av subsidiaritetsargumentet har presenterats i analysen; 
åternationaliseringsargumentet och subsidiaritetsargumentet. Nu kommer ytterligare 
en dimension att presenteras. Det har här kommit att kallas för Beaktningsargumentet 
och är en ”mildare” version av subsidiaritetsargumentet. Argumenten är inte menat att 
åternationalisera beslutsrätten utan snarare behålla beslutskompetensen där den är och 
istället inför en tydligare nationell hänsyn till de politiska beslut som fattas. CAP ska 
fungera som ett system där de nationella aspekterna framhävs snarare än negligeras. 
Under år 2009, när CAP möter det kanske största motståndet någonsin74, tar 
Moderaterna avstånd från vad de kallar för ”de starka makterna” och menar att CAP 
är något positivt.75 Moderaterna väljer att ta avstånd från avskaffandet av politiken 
och belyser istället vikten av ett överstatligt samarbete med införandet av ett nationellt 
perspektiv. Livsmedelskedjan är ett viktigt ämne för partiet, men också en grund till 
varför de förespråkar ett beaktningsargument. Det är viktigt att hela livsmedelskedjan 
tillgodoses och tas med i beaktningen vid jordbrukspolitiska beslut, det överstatliga 
systemet som finns mellan 2009 och 2014 gör inte det. Att beakta de nationella 
perspektiven och anpassa politiken utefter varje medlemsland skulle enligt partiet öka 
de positiva effekterna av CAP.76 Att genomreglera marknaden på EU-nivå är inte 
önskvärt, det ska istället bli lättare att implementera politiken utefter nationell 
standard. För att förtydliga vad partiet menar med ett nationellt perspektiv kan det blir 
lättare att förstå om vi läser förslagen angående jordbruket från partiets hemsida.77 
Sverige består till stor del av landsbygd och nästan 4 % av landets BNP berör 
småföretagare på landsbygden. Så ser det inte ut i alla europeiska länder, Sverige är i 
det här fallet tämligen unikt. Om politiken inte tar hänsyn till nationernas unika drag, 
eller i alla fall beaktar möjligheten att låta nationerna själva implementera politiska 
beslut, kommer det aldrig uppstå en effektiv politik. Ett annat exempel som ges av 
partiet är de höga och felplacerade stöden som lett till rekordhöga marknadspriser.78 
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Subventionerna anser partiet ska gå till unga lantbrukare i början av karriären. Precis 
som tidigare partier diskuteras generationsväxlingen, som är unik för varje land. Om 
politiken tillåts anpassas kan stöden omplaceras och på så sätt undviks höga 
marknadspriser och risker med generationsskiften. Konkurrenssituationen diskuteras 
av partiet men är inte något övervägande argument, fokus ligger istället på 
effektiviteten med politiken. Moderaterna anser alltså att nationell beaktning ska 
införas för politiken avseende CAP, därav ståndpunkten För CAP med viss 
omallokering av resurserna.    
 
Kristdemokraterna följer Moderaternas argumentation och argumenterar för varför 
beaktning av de nationella aspekterna är viktigt.79 Partiet förespråkar ett tydligt 
nationellt perspektiv där problem löses på internationellt nivå, EU-nivå. Under EU-
nämndens möte i december 2010 uttrycker till och med partiet oro för en 
åternationalisering av jordbrukspolitiken. De anser att Vänsterpartiet och 
Sverigedemokraternas ståndpunkt skulle vara till ondo för landet och jordbruket. På 
partiets hemsida går att utläsa att gränsöverskridande utmaningar ska lösas 
gemensamt och att beslut ska tas med respekt för nationernas olikheter.80 Det är med 
orden från partiets hemsida ”med respekt för nationernas olikheter” som leder till att 
Kristdemokraternas argument placeras under Beaktningsargumentet.  

5.3.2 Konkurrensargumentet  
Likt Socialdemokraterna och Miljöpartiet för även Centerpartiet en 
argumentationslinje kring nationens konkurrenskraft. Partiet har självutnämnt 
namngivit sin politik som ”närodlad” och är representerade i regeringen i form av 
jordbruksministern Eskil Erlandsson.81 Under studiens gång är det Erlandsson som för 
Sveriges talan vid alla sammankomster i EU. Den nationella aspekten, likt 
Moderaternas och Kristdemokraternas argument, är viktig även för Centerpartiet.82 
Här handlar det i större utsträckning om att minska importen av varor och öka 
självförsörjande graden i landet. Centerpartiets argument för att inkludera den 
nationella aspekten blir således att inför en nationell självförsörjandegrad och på så 
sätt undvika att vara beroende av andra länder eller överstatliga organ, att skapa en 
nationell konkurrenskraft. När produktionen nationaliseras vill partiet också att det 
ska införas ett större helhetstänk. Det produktionsbaserade systemet ska skifta och 
anpassas efter konsumenternas viljor i samma utsträckning som producenternas. 
Konkurrensfördelarna mellan nationerna skiftar och blir därför ett argument för att 
omallokera resurserna efter nationell standard. Genom att införa fri konkurrens 
uppstår även positiva effekter för konsumenterna, en fri marknad kommer att 
anpassas efter konsumenternas viljor.83 Systemet utesluter lidande, inga rekordhöga 
priser tas ut och det skapas transparens i produktcykeln. När självförsörjandegraden 
stiger i landet, uppstår positiva effekter för både miljön och konsumenterna, men vi 
slutar också vara beroende av andra länder. Partiet förespråkar alltså en miljövänlig 
och svensk produktion där hög konkurrenskraft är målet.     
 
När Folkpartiet diskuterar konkurrenskraftsargumentet lyfter de kvinnors möjligheter 
till att starta jordbruksverksamheter. Alla ska konkurrera på samma villkor, var man 
än befinner sig.84 Partiet hävdar att stora delar av de ekonomiska stöden inom unionen 
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går till länder som Tyskland. Tyskland som redan är ett utvecklat land med 
väletablerad jordbrukspolitik får stora summor pengar. Genom att sätta 
subventionerna till Tyskland i relation till hur mycket som behövs för att ekonomiskt 
stötta en kvinna i ett utvecklingsland att köpa lite boskap och starta sin verksamhet 
vill partiet förklara hur snedvriden politiken är. Att förbättra möjligheterna för de som 
redan är konkurrensstarka leder till att de mindre konkurrensstarka försätts i ännu 
sämre situation. Istället bör politiken främja fri konkurrens och fri handel.   

5.3.3 Solidaritetsargumentet 
Solidaritetsargumentet är detsamma här som under avsnitt 5.1 Emot CAP. En princip 
som syftar till att främja allas lika rättigheter. Gemenskap mellan människor och att 
politiska handlingar inte ska förvärra någons ställning eller position.  
 
Kristdemokraterna är som övriga partier i alliansen positiva till ett EU-samarbeta för 
jordbrukspolitiken.85 Partiet vill till och med utveckla politiken så att den inte bara 
innefatta jordbruket utan även inkluderar alla delar av landsbygden. Argumentet förs 
fram för att ingen ska uteslutas, de vill att politiken ska vara inkluderande och inte 
uteslutande. Under ett sammanträde i EU-nämnden uttrycker partiet att en 
åternationalisering av politiken skulle vara negativt för Sverige. Ytterligare diskuteras 
vilken ställning Sverige har i världen och vilka skyldigheter vi har gentemot andra. 
Livsmedelsförsörjningen globalt är något som Sverige måste vara med och bira till. 
Sverige är en del av EU och EU är i sin tur en del i världen. Vår nation har stor 
potential att producera livsmedel och det är därför viktigt att vi bidrar till den globala 
matförsäljningen menar partiet.86 Att åternationalisera jordbruket skulle alltså inte 
bara vara negativt för Sverige utan även för alla konsumenter globalt, speciellt för alla 
de länder där de är svårt att producera livsmedel. Utav allianspartierna är 
Kristdemokraterna de som i störst utsträckning för fram solidaritet mot andra. Partiet 
är också de enda som lyfter Sveriges skyldighet gentemot världen, att vår nation har 
ett ansvar att ta hand om alla på vår jord.87  
 
Folkpartiet för även de ett solidaritetsargument, men till skillnad från 
Kristdemokraterna diskuteras partiet CAP:s budget. De vill se en minskad budget och 
menar att det är osolidariskt att lägga mer än 40 % av EU:s totala budget på 
jordbrukssubventioner.88 Vad och vem som får ekonomiska subventioner är orättvist 
och likt Kristdemokraterna ställer partiet sig frågande till vad som är rättvist inom 
jordbrukspolitiken.  
 
Alla partiers ståndpunkter har nu framställts och det kan konstateras att det finns tre 
tydliga ståndpunkter; emot CAP, för CAP med reservation för viss avveckling av 
systemet samt för CAP med reservation för viss omallokering av resurserna. Utöver 
ståndpunkterna har ett antal argument framställts, alla med syfte att besvara 
forskningsfrågorna. Argumenten kommer nu att analyseras ytterligare för att lyckas 
placera in partierna i analysredskapet.  

5.4 Ideologisk grund till ståndpunkt 
Avsnitt 5.4 syftar till att på ett djupare plan analysera varför partierna intar de 
ståndpunkter och argument de gör i debatten. Här presenteras hur argumenten som 
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partierna kopplats samman med kan länkas till över- och mellanstatlighet samt 
blockideologierna i den svenska politiken. Teorier som framställts i avsnitt 3 kopplas 
samman med argumenten och ståndpunkterna för att tydligare visa på vilka de 
ideologiska grunderna är. Argumenten som analyserats är; solidaritetsargumentet, 
miljöargumentet, konkurrensargumentet, åternationaliseringsargumentet, 
subsidiaritetsargumentet och beaktningsargumentet. De tre sistnämnda argumenten 
grundar sig alla på subsidiaritetsprincipen men förs fram i tre olika versioner, mer 
eller mindre förflyttning av makten till nationell nivå.  
 
Teoretiska argument framställda under avsnitt 3 Tidigare forskning är bland annat 
unionens positiva betydelse för innovationen på landsbygden och kunskapsutbytet 
som ökar entreprenörskapsandan. De negativa aspekterna med CAP är de höga 
produktionskostnader som kan leda till minskad konkurrenskraft samt bristande 
gemenskap då alla tvingas konkurrera med varandra, både inom och utanför unionen. 
Partiernas inställning till EU i stort visar på stora fluktuationer partierna emellan. 
Nedan följer analysen av argumenten kopplat till de två referenspunkterna i 
analysredskapet.  

5.4.1 Över- eller mellanstatlighet  
Kapitlet presenterar argumenten och ståndpunkterna kopplade till överstatlighet 
respektive mellanstatlighet. Presentation görs i fallande ordning från det mest 
överstatlighetspositiva till de som i störst utsträckning förespråkar mellanstatlighet.  
 
Den svenska inställningen till överstatlighet har historiskt sett varit negativ och 
svenskar ställer sig överlag negativa till ett EU-samarbete.89 När nationen gick med i 
EU år 1995 var det med knapp majoritet. EU-valen räknas som andra-rangens val och 
frågorna som drivs i valrörelsen är ofta kopplade till medlemskapets varande eller 
icke varande. Därför antas det finnas få partier som faktiskt ställer sig bakom ett 
överstatligt system till fullo. Kopplat till Simon Hix teori om politiska attityders grund 
i historia förstärker hypotesen att få partier bör se positivt på överstatliga 
organisationer. Sveriges historia och utveckling leder fram till de politiska värderingar 
vi har idag.90 Trots teoretiska motsägelser finns det partier i riksdagen vars argument 
ändå kan kopplas till överstatlighet. Ett argument som drivs av fyra partier och som är 
grunden till två ståndpunkter är solidaritetsargumentet. Partierna är 
Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna samt Folkpartiet och 
ståndpunkterna är Emot CAP och För CAP med reservation för viss omallokering av 
resurserna. Argumentet som förs fram har alltså benämnts som detsamma för alla 
fyra partier men det resulterar i två skilda ståndpunkter. Till att börja med 
argumenterar Kristdemokraterna för att inkludera hela landsbygden i CAP:s politik. 
Paralleller i partiargumentet går att dra till Taggarts teori angående EU-skepticism.91 
KD:s argumentation passar väl in på beskrivningen av att ställa sig positiva till ett 
EU-samarbete med reservation för att systemet är för exklusivt och utestängande. 
Partiet ställer sig alltså positiva till CAP men argumenterar samtidigt för att politiken 
ska bli än mer inkluderande. Det leder oss att anta att det överstatliga systemet 
uppskattas av partiet, argumentationen snuddar vid att vilja utveckla det nuvarande 
systemet mot ett än mer överstatligt. Den positiva inställningen till överstatlighet 
kommer inte utan mellanstatliga inslag. Alla riksdagspartier, oavsett ståndpunkt, 
ställer sig på ett eller annat sätt bakom nationens rätt att själv vara delaktiga i 
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jordbrukspolitikens utformning.92 Övervägande är ändå Kristdemokraternas argument 
positiva inför det överstatliga samarbetet och vill om möjligt utveckla det ännu mer. 
EU-ska kunna fatta beslut även när inte alla EU-länder är överens, det ska också 
finnas regler för bestraffning när besluten inte följs.93 Under beaktningsargumentet 
framgår partiets oro inför en åternationalisering och önskan att finna 
gränsöverskridande lösningar på jordbruksproblemen.94 Därför har partiet fastställts 
som det mest positivistiska till EU:s jordbrukspolitik som ett överstatligt samarbete.  
 
Folkpartiet tar, likt Kristdemokraterna, upp solidaritetsargumentet och belyser det 
gemensamma ansvaret nationen har gentemot världen.95 Enskilda är inte fria om inte 
samhället är jämlikt och solidariskt, marknaden måste kontrolleras för att undvika en 
fortsättning av de ojämna maktstrukturer den internationella marknaden bygger på. 
Den internationella organisationen krävs också för att ställa konkurrenssituationen till 
rätta.96 Kvinnors rättigheter till en rättvis konkurrenssituation och rättvisa 
förhållanden mellan länder i unionen såväl som utanför måste upprätthållas. 
Lösningen är att en överstatlig organisation behövs för att råda bot på den osolidariska 
marknaden och placerar därför partiet näst högst upp på överstatlighetsskalan. Varför 
de inte placerar sig lika högt upp som Kristdemokraterna beror på att de inte 
uttryckligen belyser en oro över åternationalisering. 
 
Likt Folkpartiet och Kristdemokraterna anser Moderaterna att det finns en aspekt av 
total översyn som krävs för att effektivisera och maximera jordbrukspolitiken. Att 
beakta nationernas särskilda egenskaper och ta hänsyn till hela livsmedelskedjan är 
två dimensioner som saknas i CAP enligt partiet.97 De tar avstånd från makterna som 
vill avveckla CAP men belyser samtidigt vikten av en överstatligorganisation som ser 
till nationernas intressen och förhållanden. Moderaterna är drivande i 
beaktningsargumentet men belyser samtidigt att Sverige är unikt. Analysen blir 
således att vi får anta att partiets avstånd från avvecklingen av CAP inte 
nödvändigtvis betyder att de är positiva till en överstatlig organisation där 
beslutanderätten överlämnas. Att förespråka en internationell organisation är inte 
detsamma som att förespråka en förflyttning av makten till ett överstatligt organ. Det 
finns internationella organisationer som inte övertar den nationella beslutanderätten.98 
Mellanstatliga samarbetsområden där EU fungerar som en stödjande eller 
samordnande part. På grund av beaktningsargumentet har partiet placerats under 
Kristdemokraterna och Folkpartiet på överstatlighetsskalan men fortfarande på den 
övre halvan.  
 
Centerpartiet är också en del av Alliansen men är självutnämnda förespråkare av en 
”närodlad politik”.99 Den nationella självförsörjandegraden är viktig för partiet, de vill 
minska importen och undvika att vara beroende av överstatliga organ.100 Argumenten 
kan antas som relativt tydliga och kopplas ofta samman med den mellanstatliga 
politiken. Att partiet är en del av Alliansen och därför antas stå bakom politiken som 
drivs av sammanslutningen tillåter oss att anta att en viss hänsyn för överstatliga 
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organ existerar inom partiet. Det leder till att alla Allianspartier bevisligen har 
placerat sig på den övre delen av överstatlighetsskalan och det kan konstateras att 
valmanifestet 2010 sammanfattar partiernas inställning till jordbrukspolitikens på ett 
välformulerat sätt.  
 

”Därför vill vi att Sverige ska tillhöra kärnan i det europeiska samarbetet. Vi vill fortsätta ett 
aktivt svenskt engagemang varhelst de europeiska besluten fattas. Vi strävar 

efter en bred uppslutning i alla delar av vårt samhälle bakom en stark europeisk 
samarbetspolitik. I vårt Europa skall besluten fattas så nära medborgarna som möjligt.”101 

 
Vidar till den del av skalan där partierna tenderar att argumentera för det 
mellanstatliga systemet. Här finner vi Socialdemokraterna, Miljöpartiet, 
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Skiljelinjen mellan överstatlighet och 
mellanstatlighet dras mellan ståndpunkterna För CAP med reservation för viss 
omallokering av resurserna som alla Allianspartier ställer sig bakom och För CAP 
med reservation för viss avveckling av systemet. Att avveckla systemet har i denna 
studie analyserats som att återinföra delar av den beslutande rätten till nationen. 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet är negativt inställda till de ekonomiska 
subventionerna.102 CAP distribuerar över stora finansiella resurser och besitter även 
rätten att fördela dem. Att partier som Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill 
avveckla systemet tyder på en återföring av beslutanderätten till nationell nivå och 
blir således en av anledningarna till placeringen på den nedre delen av skalan. 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet använder även konkurrensargumentet för att 
beskriva varför en viss avveckling av systemet är önskvärt. Argumentet används olika 
av partierna. De kan argumenteras för att tydliga regler och restriktioner för hur 
marknadens ska skötas leda till bättre och mer rättvisa konkurrenssituationer. Det 
finns också belägg för motsatsen, att en lägre inblandning av överstatliga organ och 
en fri marknad leder till den ultimata konkurrenssituationen.103 Konkurrensargumentet 
leder följaktligen till partiernas placering på den mellanstatliga delen av skalan.  
 
Tidigare i kapitlet presenterades Solidaritetsargumentet och en förklaring till varför 
det kan kopplas samman med överstatlighet. Samma argument kan också kopplas till 
mellanstatlighet. Likt konkurrensargumentet finns det två dimensioner av 
solidaritetsargumentet, vi kan se solidaritet som något nationellt eller något globalt. 
Att, som Kristdemokraterna, argumentera för hela landsbygdens välmående och ett 
inkluderande system leder till slutsatsen att överstatlighet är positivt. 104 Om 
argumentet istället innefattar det solidariska ansvaret gentemot den nationella 
jordbrukaren och CAP:s negativa effekter på denne blir slutsatsen den motsatta, 
överstatlighet är negativ.105 Beroende på hur vi vrider argumentet och vilka aspekter 
vi tar med i beräknar av solidaritetsargumentet så får vi olika slutsatser.  
 
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet för inte bara argumentet solidaritet utan även 
åternationaliseringsargumentet och partiernas ståndpunkt är Emot CAP. Enbart genom 
att ståndpunkten får vi en uppfattning om var partierna placerar sig på skalan om 
överstatlighet. Sverigedemokraternas argumentation innefattar en succesiv avveckling 
av systemet på grund av riskerna för ett misslyckat generationsskifte om politikens 
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avveckling påskyndas.106 Partiet är EU-skeptiskt och förhåller sig till vad som antas 
vara bäst för nationens medlemmar. Målet är att föra en politik där medlemmarna 
undviks påverkas negativt. Istället ska positiva effekter frambringas av politiska 
beslut. Kortfattat kan konstateras att partiet vill skydda lantbrukarna men samtidigt 
öka konkurrenskraften för nationen.107 Därför blir Sverigedemokraternas ståndpunkt 
inte fullt lika radikal som Vänsterpartiets. På skalan för överstatlighet hamnar 
Sverigedemokraterna näst längst ned. Vänsterpartiets koppling till överstatlighet är 
låg, de förespråkar nationell bestämmanderätt, nationens självförsörjandegrad och så 
lite påverkan som möjligt från internationella organisationer. De beskriver 
uttryckligen hur CAP och EU är negativt för Sverige och placerar därför partiet längst 
ned på skalan.108  
 

Figur 2 – Partipositioner, utarbetat av Louise Baudou 2016 

 

5.4.2 Blockideologier 
Partiernas argument avser här analyseras i koppling till blockideologierna inom den 
svenska politiken. Det klargörs vilka likheter och skillnader som finns i debatten samt 
hur de klassiska parti-ideologierna överensstämmer i jordbruksdebatten. Under 
tidsavgränsningen för studien är Alliansen den sittande regeringen och inför valet 
2010 går alla allianspartier till val tillsammans. Det betyder att enbart ett valmanifest 
skrivs för Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna tillsammans. 
Detsamma gäller till viss del för vänsterblocket, det har framkommit tydliga likheter 
mellan Socialdemokraternas och Miljöpartiets argumentation och ställningstagande i 
debatten. Partierna går dock till val 2010 med varsitt valmanifest. Blocköverskridande 
likheter är Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas argument och ståndpunkt. Att 
båda partierna genom samma argument ställa sig negativa till CAP och EU väcker 
intresse och förundran eftersom de befinner sig på varsin sida om blockskalan. Två 
klassiskt sett extrema partier hamnar i frågan om jordbruk väldigt nära varandra, på 
väldigt olika grunder. Kopplat till Hix teorier uppstår tydlighet i form av 
Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas likheter att se på EU, båda ser unionen som 
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ett supranationellt politiksystem.109 Skillnaden blir istället i partiernas historiska 
uppbyggnad, när de startade och under vilka omständigheter påverkar partiernas 
politiska attityd.110 Nedan följer en mer grundläggande redogörelse av argumenten 
och ståndpunkterna kopplade till blockideologierna.  
 
Den klassiska höger-vänster-skalan möter sin första motsägelse i form av 
inställningen till de ekonomiska subventionerna. Det finns en tydlig skillnad mellan 
blocken som inte följer den klassiska teorin kring vänster-höger-skalan. I den 
klassiska skalan förespråkar vänsterblocket att ekonomiska subventioner och 
ekonomipolitiska åtgärder infrias på grund av den orättvisa fördelningen i 
samhället.111 Högerblocket motsätter sig vanligtvis en förändring av ekonomiska 
medel då de anser att fördelningen av ekonomiska medel i samhället beror på 
individers ansträngning. Angående partiernas argumentation kring CAP återfinns den 
raka motsatsen. Vänsterblocket, även inkluderande Vänsterpartiet, motsätter sig alla 
former av ekonomiska subventioner inom jordbrukspolitiken.112 De vill se en 
avveckling av politiska styrmedel rörande ekonomi på väldigt kort eller lite längre 
sikt. Högerblocket däremot är alla för någon form av subventioner. Till och med 
Sverigedemokraterna, som i det här fallet återfinns så långt till höger på 
partiideologiskalan man kan komma, förespråkar ekonomiska subventioner till unga 
och nya lantbrukare inom nationen.  
 
En förklaring till varför vänsterblockets klassiska ideologi och ekonomisk fördelning 
inte förenas i jordbruksdebatten kan vara partiernas position i riksdagen. Eftersom 
Alliansen är den sittande regeringen antas oppositionen hamna i förhandlingsläge, 
argumenten utvecklas därefter. En teori kan följaktligen vara att partierna till vänster 
motsätter sig EU och CAP i någon form, vare sig det handlar om att helt motsätta sig 
organisationen eller delvis, men på grund av omöjligheten att lämna politiken 
förhandlar man med hänsyn därtill. Det förhandlas utefter vad som tros vara möjligt 
att förändra, en ”man tager vad man haver” taktik alternativt handlingsopposition. En 
annan förklaring, med tydligare tyngd i teorin, är hur partierna väljer att se på EU.113 
EU som interngovernmentalistisk alternativt supranationell. Om vänsterblocket anser 
att EU är supranationellt, styrt av överstatliga institutioner och inte av 
medlemsstaterna, finns det belägg för att partierna kommer att motsätta sig politiken 
som helhet och därför välja att argumentera för förändringar inom alla områden av 
CAP. De ekonomiska ingripanden som i vanliga fall uppskattas av vänsterideologiska 
partier kan också anses felplacerade och därför argumenterar partierna för ett 
avskaffande.    
 
I tabellen nedan har partierna placerats utefter hur deras argument analyserats 
förespråka överstatlighet eller mellanstatlighet samt hur de klassiskt placeras in efter 
höger-vänster-skalan. Det förväntade mönstret var en gradvis stigande placering på 
överstatlighetsskalan från vänster till höger, bortsett från Sverigedemokraterna som 
sedan tidigare tydligt visat på EU-skepticism.114 Förväntningarna har i någon mån 
stämt överens med utsagan, partierna till vänster ligger lägre på skalan än partierna till 
höger. I frågan om CAP och överstatlighet/mellanstatlighet hamnar 
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Socialdemokraterna och Miljöpartiet väldigt nära varandra. Det är en skillnad 
gentemot hur partierna uttrycker sina ståndpunkter angående EU i stort.115 Det kan 
finnas en förklaring i det oppositionsläge partiet är i under EU-nämndens 
sammankomster. Vidar kan utläsas att Folkpartiet hamnar högst upp på skalan av 
överstatlighet. Det stämmer väl överens med partiets image som det mest 
Europavänliga i Sverige.116 Sammanfattningsvis kan konstateras att partiernas 
placeringar i viss mån stämmer överens med den förväntade utsagan. 
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6 Slutsats 
Hur har de svenska riksdagspartierna uttryckt sin inställning till reformeringen av 
EU:s jordbrukspolitik som ledde fram till CAP 2014-2020? Riksdagspartierna har 
under analysen av materialet fördelats i tre ståndpunkter; Avskaffa CAP, För CAP 
med reservation för viss avveckling av systemet samt För CAP med reservation för 
viss omallokering av resurserna. Under varje ståndpunkt har argument analyserats 
med förhoppningen om att klargöra inställningarna till reformen. Nedan följer en kort 
sammanfattning av partiernas argumentation.  
 
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har båda antagit ståndpunkten Avskaffa CAP. 
Vänsterpartiet argumenterar kring effekterna av dumpning och hur det påverkar 
utvecklingsländerna.117 Att införa någon sorts nationell aspekt till CAP och ta hänsyn 
till nationella förhållanden fungerar inte. Därför anser partiet at CAP måste 
avskaffas.118 Sverigedemokraterna följer i samma argumentationsspår men belyser 
istället vikten av ökad nationell konkurrenskraft och solidariteten gentemot nationens 
jordbrukare.119 En succesiv utfasning av CAP kommer att stärkt konkurrenskraften 
och öka solidaritet.120  
 
Miljöpartiet och Socialdemokraterna argumenterar för att utesluta de ekonomiska 
subventionerna. De vill ta bort handelshinder och öppna upp för en fri handel, fri 
marknad och fri konkurrens.121 Den optimala konkurrenssituationen enligt 
Socialdemokraterna är en självstyrd marknad, likt den nationalekonomiska modellen 
om perfekt konkurrens.122 Ytterligare anser partiet att miljö är en viktig framtida fråga 
och vill att CAP utvecklas till att bli en klimatgemenskap. Miljöpartiet lyfter också 
miljöfrågan men sammanfattningsvis ser vi att båda partierna förespråkar en 
förenkling av CAP, regelmässigt. De lägger stor vikt och uttrycker flertalet gånger 
under tidsavgränsningen att subsidiaritetsargumentet är mycket viktigt.123 
 
Allianspartiernas argument skiljer sig från övriga då de förespråkar subventionernas 
kvarvarande, om än i en omformad utformning. Moderaternas och 
Kristdemokraternas argument riktas mot beaktningen av den nationella aspektens 
relevans.124  Kristdemokraterna anser också att det är viktigt att inkludera alla delar av 
landsbygden till jordbrukspolitiken, politiken ska vara inkluderande och inte 
uteslutande.125 Likt övriga Allianspartier är den nationella aspekten viktigt för 
Centerpartiet.126 I argumentationen kopplar partiet sina önskemål med en höjd 
nationell självförsörjandegrad och effekterna det ger konsumenterna. En fri marknad 
kommer att anpassas efter konsumenternas viljor och det är önskvärt.127  
  
Folkpartiet för solidaritetsargument och konkurrensargument och lyfter kvinnors 
möjligheter att starta jordbruksverksamheter.128 Alla ska konkurrera på samma 
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villkor, var man än befinner sig. De vill likt övriga partier i Alliansen omallokera 
budgeten då de anser fördelningen vara osolidarisk.129  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att de argument som analyserats är; 
solidaritetsargumentet, miljöargumentet, konkurrensargumentet, 
åternationaliseringsargumentet, subsidiaritetsargumentet och beaktningsargumentet. 
Partierna vill förflytta beslutskompetensen mer eller mindre till nationell nivå och är 
mer eller mindre positiva till EU:s gemensamma jordbrukspolitik.  
 
Vilka de bakomliggande argumenten till ståndpunkterna är har besvarats genom att 
analysera argumenten i koppling till överstatlighet och mellanstatlighet. 
Ståndpunkterna har även kopplats till teorier om blockideologier. En tydlig skillnad 
har framkommit i frågan om ekonomiska subventioner.130 Partiblocken går emot de 
klassiska teorierna och visar istället på motsatta tendenser.  
 
När teorin om politiska attityder av Simon Hix kopplas samman med den historiskt 
sett negativa inställningen till överstatlighet i Sverige förstärks hypotesen om att få 
partier bör se positivt på CAP. Ändå visar många av partiernas argument på 
fördelarna med en överstatlig institution för bland annat klimatets skull. 
Överstatligheten partierna diskuterar får dock inte försumma alla form av 
beslutskompetens i landet.   
 
 
  

                                                             
129 EU-nämnden, 2009/10:15 
130 Bäck & Möller, 2001 



Uppsala universitet 

 Louise Baudou 32 

Referenser 
Beckman, L. 2005. Grundbok i idéanalys: Det kritiska studiet av politiska texter och 
idéer. Första upplagan. Stockholm: Santérus Förlag. 
 
Betänkande. 2013/14:UU10. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 
2013 
 
Betänkande. 2011/12:UU10. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 
2011 
 
Brady, M. A. R. K., E. Rabinowicz, and C. Sahrbacher. "Jordbruksstöd utan krav på 
produktion: en bättre politik?" Ekonomisk Debatt 36, no. 6 (2008): 57-70. 
 
Bäck, M & Möller, T. 2001. Partier och organisationer. Femte upplagan. Stockholm: 
Norsteds Juridik 
 
Centerpartiet. 2017a. EU 

https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/europa/eu.html (hämtad 2017-01-
01) 
 
Centerpartiet. 2017b. Nytt ledarskap för Sverige 
https://www.centerpartiet.se/ (hämtad 2017-01-01) 
 
Daugbjerg, C. and Swinbank, A., 2015. Three Decades of Policy Layering and 
Politically Sustainable Reform in the European Union's Agricultural Policy. 
Governance. 
 
EU-nämndens uppteckning. 2009/10:15. Fredagen den 4 december 2009 
 
EU-nämndens uppteckning. 2009/10:30. Fredagen den 26 mars 2010 
 
EU-nämndens uppteckning. 2009/10:32. Fredagen den 16 april 2010 
 
EU-nämndens uppteckning. 2009/10:38. Onsdagen den 12 maj 2010 
 
EU-nämndens uppteckning. 2009/10:45. Onsdagen den 23 juni 2010 
 
EU-nämndens uppteckning. 2010/11:15. Fredagen den 10 december 2010 
 
EU-nämndens uppteckning. 2010/11:19. Fredagen den 21 januari 2011 
 
EU-nämndens uppteckning. 2011/12:31. Fredagen den 20 april 2012 
 
EU-nämndens uppteckning. 2011/12:11. Onsdagen den 16 november 2011 
 
EU-nämndens uppteckning. 2013/14:12. Fredag den 29 november 2013 
 
Europaparlamentet. 2016a. Den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) och 
fördraget. 



Uppsala universitet 

 Louise Baudou 33 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.1.ht
ml (hämtad 2016-12-13) 
 
Europeiska kommissionen. 2016a EU:s gemensamma jordbrukspolitik – översikt. 
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/index_sv.htm (hämtad 2016-12-13)  
 
EU-upplysningen. 2016a. Ordlista. 
http://www.eu-upplysningen.se/Lankar-topp-fot-menyer/Om-EU-
upplysningen/Ordlista/ (hämtad 2016-12-28) 
 
EU-upplysningen. 2016b. EU:s jordbrukspolitik – hit går en stor del av budgeten 
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/EUs-jordbrukspolitik/ (hämtad 
2017-01-01) 
 
EU-upplysningen. 2016c. Är EU en överstatlig eller mellanstatlig organisation? 
http://www.eu-upplysningen.se/faq/Fragor-och-svar/Sa-styrs-EU/Ar-EU-en-
overstatlig-eller-mellanstatlig-organisation/ (hämtad 2017-01-01) 
 
EU-upplysningen. 2016d. EU:s makt varierar mellan olika politikområden. 
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-beslutsfattande/EUs-
makt-varierar-mellan-olika-politikomraden/ (hämtad 2017-01-01) 
 
EU-upplysningen. 2017a. Vad är subsidiaritetsprincipen? 
http://www.eu-upplysningen.se/faq/Fragor-och-svar/Sa-styrs-EU/Vad-ar-
subsidiaritetsprincipen/ (hämtad 2017-01-01) 
 
EU-upplysningen. 2017b. EU:s jordbrukspolitik 
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/EUs-jordbrukspolitik/ (hämtad 
2017-01-01) 
 
Hauka, Agnese, Latvian Farmers Federation, and B. Rivza. "Common agricultural 
policy (CAP)–for increasing EU competitiveness in global market." In " Nordic View 
to Sustainable Rural Development", Proceedings of the 25th NJF Congress, Riga, 
Latvia, 16-18 June 2015., pp. 451-456. NJF Latvia, 2015. 
 
Hix, S. and Høyland, B., 2011. The political system of the European Union. Palgrave 
Macmillan. 
 
Jordbruksverket. 2016a. Så påverkar du handelspolitiken. 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/allmantomhandelsochj
ordbrukspolitik/sapaverkasduavhandelspolitiken.4.6beab0f111fb74e78a78000864.ht
ml (hämtad 2016-12-28) 
 
Kristdemokraterna. 2017. EU 
https://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Korta-Svar-AO/EU/ (hämtad 2017-01-
01) 
 
Liberalerna. 2017. Europeiska unionen 
https://www.liberalerna.se/politik/eu-europeiska-unionen/ (hämtad 2017-01-01) 
 



Uppsala universitet 

 Louise Baudou 34 

Miljöpartiet. 2017a. EU och Euro.  
https://www.mp.se/politik/eu-och-euro (hämtad 2017-01-01) 
 
Miljöpartiet. 2017b. Miljön 
https://www.mp.se/om/partiprogram/miljon (hämtad 2017-01-01) 
 
Nya Moderaterna. 2017a. Europa och EU 
http://www.moderat.se/europa-och-eu (hämtad 2017-01-01) 
 
Nya Moderaterna. 2017b. Landsbygd 
http://www.moderat.se/landsbygd (hämtad 2017-01-01) 
 
Oscarsson, H. & Holmberg, S. 2011. Svenska europaval: En sammanfattning av 
några resultat från valundersökningarna i samband med valen till Europaparlamentet 
1995, 1999, 2004 och 2009, Statistiska centralbyrån.  
 
Skrivelse. 2009/10:150. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 
2009 
 
Skrivelse. 2012/13:80. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012 
 
Socialdemokraterna. 2017. Europapolitik 
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/EU/EU/Var-
politikny/Europapolitik/ (hämtad 2017-01-01) 
 
Sverigedemokraterna. 2017. Vår politik 
https://sd.se/var-politik/ (hämtad 2017-01-01) 
 
Sveriges radio. 2016. Så vill partierna att EU ska agera i Jordbruksfrågan 
(Vänsterpartiet och Kristdemokraterna) 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=2856981 (hämtad 
2016-12-30) 
 
Taggart. 1998. Vernersdotter, F., Kapitel 2 Svenskarnas attityder till EU. 
Förhoppningar och farhågor-Sveriges första 20 år i EU, p.19. 
 
Vänsterpartiet. 2017. Vänsterpartiet ett EU-kritiskt parti 
http://eu.vansterpartiet.se/vad-tycker-vi-2/vansterpartiet-ett-eu-kritiskt-parti/ (hämtad 
2017-01-01) 
 
 
 
 
 
 


