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Brexit and the Swedish Left: 

The Attitudes of the Social Democrats, the Left Party and the Greens towards the 

United Kingdom Leaving the EU 

 

The purpose of this bachelor thesis is to examine how the Swedish parliamentary left viewed 

Brexit and its expected consequences. The standpoints concerning Brexit that were presented 

by the Social Democrats (S; SAP), the Left Party (V) and the Greens (MP) during the foreign 

policy debates of 2016 and 2017, and during eight of the consultations with the Committee on 

EU Affairs, from December 2015 to September 2016, are analysed. The actions of the three 

parties are explained with the help of the concepts politicization, programme realization, vote 

maximization and maximization of parliamentary influence. The standpoints are categorized 

using a qualitative text analysis. The conclusion is that the Social Democrats and the Greens 

had a negative attitude towards the United Kingdom leaving the EU, and they argued that the 

result of the referendum was a matter of regret. According to the Social Democrats and the 

Greens, Brexit meant that the EU had to start fulfilling the wishes of the citizens; otherwise the 

legitimacy of the union would be damaged even further. The Left Party neither approved nor 

disapproved of Brexit, but it did consider the event a historic opportunity to reform the EU. The 

analysis of the standpoints showed that Brexit couldn’t be classified as a politicized (conten-

tious) question for the Swedish left. The actions of the Social Democrats are seen as an attempt 

to achieve all the strategic goals: programme realization, vote maximization and maximization 

of parliamentary influence. The Left Party prioritized vote maximization over the other goals, 

while the Greens prioritized maximization of parliamentary influence at the expense of pro-

gramme realization. 
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1. Inledning 

 

1.1 Problembeskrivning 

Brexit är en sammanslagning av orden Britain och exit, och syftar på Storbritanniens planerade 

utträde ur Europeiska unionen (EU) (Hunt & Wheeler 2017). Torsdagen den 23 juni 2016 hölls 

en folkomröstning i Storbritannien om huruvida landet skulle lämna eller stanna kvar i EU, och 

lämna-sidan segrade med en majoritet på 51.9 procent av rösterna över stanna kvar-sidans 48.1 

procent. Valdeltagandet låg på 71.8 procent (mer än 30 miljoner brittiska medborgare gick till 

valurnorna). England och Wales röstade för brexit, medan majoriteten i Skottland och Nordir-

land ville stanna kvar i EU (Hunt & Wheeler 2017). Bremain, som är en sammanslagning av 

Britain och remain, var alternativet till brexit och hade inneburit att Storbritannien stannade 

kvar som medlemsland i EU. 

      Brexit är en historisk händelse som kommer att få konsekvenser för EU, Europa och stora 

delar av övriga världen. Sara B. Hobolt menar att den brittiska folkomröstningen sannolikt är 

den viktigaste i EU:s historia, eftersom det är första gången en medlemsstat lämnar unionen 

(Hobolt 2016, s. 1272). De politiska och ekonomiska följderna kommer att bli omfattande och 

långvariga, enligt Hobolt, för Storbritannien såväl som EU. Hon antyder att brexit inte ska för-

stås som ett resultat av den motvilliga inställning till det europeiska samarbetet som alltid ka-

raktäriserat Storbritannien, utan snarare som en effekt av den EU-skepsis som har börjat breda 

ut sig över Europa: ”[The] sentiments that led a majority of voters to opt for Brexit are gaining 

strength across the continent” (Hobolt 2016, s. 1273). Hobolt menar att folkomröstningen visar 

hur delat Storbritannien är, mellan de som har dragit nytta av globaliseringen och de som känner 

oro inför invandring och mångkultur (Hobolt 2016, s. 1273). Enligt Henry Farrell och Abraham 

Newman är brexit som händelse så viktig att den, i likhet med kalla krigets slut och den stora 

recessionen år 2007, tvingar statsvetare att ifrågasätta tidigare teoretisk kunskap (Farrell & 

Newman 2017, s. 241). 

      Som medlemsland i EU kommer Sverige att påverkas av Storbritanniens utträde ur unionen 

(Sieps 2017, s. 98). I uppsatsen undersöks hur tre svenska vänsterpartier – Socialdemokraterna 

(S; SAP), Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP) – ställde sig till händelsen och fenomenet 

brexit, under tidsperioden december 2015 till februari 2017. De tre partierna har ett delvis kom-

plicerat förhållande till den europeiska integrationen, och detta förhållande är av stor betydelse 
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för förståelsen av deras agerande i fallet brexit. Lee Miles och Hans Lödén har studerat Social-

demokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets inställning till den europeiska integrationen 

mellan åren 2000 och 2010. Miles och Lödén menar att samtliga partier var negativt inställda 

till idéerna om ett mer federalistiskt EU, men poängterar samtidigt att åsikterna gick isär angå-

ende synen på det svenska EU-medlemskapet (Miles & Lödén 2012, s. 211). Socialdemokra-

terna representerade en mjuk (soft) variant av EU-skepsis, under tidsperioden ifråga, medan 

Vänsterpartiets politik beskrivs som ett uttryck för hård (hard) EU-skepsis. Miljöpartiets linje 

var hård fram till år 2008, och därefter mjuk (Miles & Lödén 2012, s. 212). Simon Lightfoot 

talar om en trend där gröna partier inom EU har blivit mer positiva till den europeiska integrat-

ionen än de en gång var, och han menar att det i vissa fall har att göra med erfarenheter av att 

sitta i regering, speciellt i de tyska och finska fallen (Lightfoot 2012, s. 33). 

      Enligt Miles och Lödén uppfattade Socialdemokraterna EU som ett fredsprojekt och en 

konfederation mellan suveräna stater, och därför ansågs det svenska EU-medlemskapet fören-

ligt med Sveriges neutralitetspolitik (Miles & Lödén 2012, s. 196). Socialdemokraterna såg EU 

som ett medel för att bygga ett ”socialt Europa”, vilket innebar att den sociala välfärden skulle 

stärkas och arbetslösheten bekämpas inom unionen. Samtidigt menade partiet att EU, i egen-

skap av världens största handelsblock, erbjöd fördelar i arbetet för hållbar utveckling och i frå-

gor som bistånd och mänskliga rättigheter. Socialdemokraterna ville däremot inte se unionen 

utvecklas i federal riktning, och partiet motsatte sig idéerna om en gemensam europeisk armé. 

Något ovillkorligt stöd till EU var det aldrig tal om: ”SAP’s policy on European integration is 

probably best described as ‘conditional support’” (Miles & Lödén 2012, s. 197). 

      Vänsterpartiet hade länge en mycket negativ syn på EU och menade konsekvent att Sverige 

borde lämna unionen, men när det röd-gröna samarbetet med Socialdemokraterna och Miljö-

partiet inleddes år 2008 verkade partiets inställning till den europeiska integrationen mjukna 

något, även om målet fortfarande var ett svenskt utträde (Miles & Lödén 2012, s. 201). För 

Vänsterpartiet representerade EU ett kapitalistiskt projekt med nykoloniala ambitioner som för-

söker sprida den nyliberala globaliseringen över världen. Den europeiska integrationen ansågs 

vara ett försök att skapa ett nyliberalt och federalt Europa som knappast var förenligt med den 

demokratiska socialismens visioner. År 2008 ville Vänsterpartiet att ett svenskt utträde ur EU 

skulle drivas igenom via en folkomröstning, men samarbetet med Socialdemokraterna och Mil-

jöpartiet ledde till att EU-kritiken tonades ner (Miles & Lödén 2012, s. 203). 

      Miles och Lödén hävdar att Miljöpartiets svängning i EU-frågan, under tidsperioden år 2000 

till 2010, utgör det tydligaste exemplet på ändrad ståndpunkt: ”From a position of principled 
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resistance to Swedish membership and the EU, the party has moved towards a position of prag-

matic, if somewhat reluctant, acceptance of both” (Miles & Lödén 2012, s. 205). Före år 2008 

ville Miljöpartiet att Sverige skulle lämna EU, eftersom partiet ansåg att det svenska medlem-

skapet inte var kompatibelt med dess värderingar. Miljöpartiet, som värnade den svenska neut-

ralitetspolitiken, menade att EU hade ambitioner att utvecklas till en federal och beväpnad stor-

makt. Vidare sågs den europeiska integrationen som oförenlig med ekologiskt hållbar utveckl-

ing, och unionen anklagades för att ha ett bristande miljöengagemang. Med tiden började partiet 

emellertid intressera sig för möjligheterna att besluta om bindande miljö- och hållbarhetsdirek-

tiv på EU-nivå. År 2008 ändrade Miljöpartiet sin officiella ståndpunkt och närmade sig Social-

demokraternas linje i EU-frågan, men en viss skepsis kring den europeiska integrationen fanns 

kvar också efter svängningen (Miles & Lödén 2012, s. 208). 

      Mycket har naturligtvis hänt sedan år 2010: det röd-gröna regeringsalternativet förlorade 

riksdagsvalet samma år och den borgerliga Alliansen kunde sitta kvar i ytterligare en mandat-

period, men sedan valet år 2014 regerar Socialdemokraterna i koalition med Miljöpartiet. Väns-

terpartiet ingår inte i den röd-gröna regeringen, men kan inte heller sägas vara i opposition i 

egentlig mening, på grund av partiets budgetsamarbete med Socialdemokraterna och Miljöpar-

tiet. I uppsatsen studeras som sagt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets in-

ställning till brexit, under tidsperioden december 2015 till februari 2017. De tre partiernas 

ståndpunkter analyseras med hjälp av begreppen politisering, programförverkligande, röstmax-

imering och maximering av parlamentariskt inflytande. Politisering handlar om oenighet mel-

lan partier i en viss fråga (i detta fall brexit), medan de övriga begreppen utgör partimål som 

alla partier förutsätts vilja förverkliga, och dessa mål förklarar partiers agerande på tre så kal-

lade arenor. 

      Utifrån den bild som tecknades ovan, av Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljö-

partiets syn på EU och den europeiska integrationen, är ett rimligt antagande att brexit borde 

vara en fråga som det rådde delade uppfattningar om inom den svenska parlamentariska väns-

tern. Efter Miljöpartiets svängning år 2008 är Vänsterpartiet det enda kvarvarande partiet på 

den ideologiska vänsterkanten som representerar en hård EU-skeptisk linje, och eftersom partiet 

har en negativ syn på unionen, och faktiskt vill att Sverige ska säga upp sitt medlemskap, borde 

brexit uppfattas som någonting önskvärt och som en framgång för den europeiska vänstern. Det 

kan antas att Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade en mer tveksam inställning till Storbri-

tanniens planerade utträde ur unionen, eftersom båda partierna numera försvarar det svenska 

EU-medlemskapet. 
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      Som har framgått anses samtliga studerade partier tillhöra den ideologiska vänstern. Mi-

chael Holmes och Knut Roder menar att vänster är ett brett begrepp som har betytt olika saker 

vid olika tidpunkter, och de talar om fem vänsterriktningar som finns representerade i den euro-

peiska politiken: den traditionella socialdemokratin, tredje vägens socialdemokrati, vänster-

socialismen, den gröna vänstern samt kommunismen (Holmes & Roder 2012, s. 4). Enligt Miles 

och Lödén var Socialdemokraterna ett traditionellt socialdemokratiskt parti fram till 1990-talet, 

men därefter började det anamma delar av den tredje vägens ideologi, till exempel viss mark-

nadsliberalisering och avregleringspolitik (Miles & Lödén 2012, s. 189). Vänsterpartiet, ett före 

detta kommunistiskt parti som numera bekänner sig till den demokratiska socialismen, kan pla-

ceras i kategorin vänstersocialism. Miljöpartiet, slutligen, är inte socialistiskt men har ofta gett 

uttryck för vänsteridéer, bland annat i frågor som invandring och social jämlikhet, och bedöms 

därför vara ett exempel på ”a sort of non-socialist left, with ‘left-green’ identifications and cre-

dentials” (Miles & Lödén 2012, s. 192). Mot bakgrund av Miles och Lödéns klassificering av 

partiernas ideologier betraktas alla tre som vänsterpartier. Det förutsätts vidare att Vänsterpar-

tiet står längre till vänster på den ideologiska skalan än den röd-gröna regeringen, vilket torde 

vara en allmänt accepterad uppfattning. 

      Hur brexit och dess konsekvenser kommer att hanteras är en ödesfråga för EU, och för hela 

den europeiska kontinenten. Det anses därför högst relevant att undersöka hur de tre vänster-

partierna såg på britternas beslut att lämna unionen, inte minst med tanke på att två av dem 

sitter i regeringsställning och har mandat att bestämma hur Sverige ska agera i förhållande till 

Storbritannien, inför och efter landets utträde ur unionen. Den inomvetenskapliga relevansen 

kan därför sägas vara mycket hög. Inga statsvetenskapliga studier om svenska vänsterpartiers 

inställning till brexit har påträffats, och inte heller någon forskning om huruvida brexit är eller 

var en politiserad fråga i den svenska riksdagen, vilket gör det möjligt att tala om flera kun-

skapsluckor som denna uppsats ämnar fylla. Uppsatsen förväntas samtidigt bidra till en ökad 

förståelse för vilka strategier vänsterpartier använder, när de ställs inför en omskakande hän-

delse som påverkar relationerna mellan länder på den internationella arenan. Dessutom är ämnet 

aktuellt och utan tvekan av intresse även för de som står utanför den statsvetenskapliga disci-

plinen; med andra ord är den utomvetenskapliga relevansen svår att ifrågasätta. 
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1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka synen inom den svenska parlamentariska vänstern på brexit 

och dess förväntade konsekvenser. För detta syfte studeras och analyseras Socialdemokrater-

nas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets uttalade ståndpunkter angående brexit i riksdagen, under 

tidsperioden december 2015 till februari 2017, med hjälp av framförallt begreppet politisering, 

samt begreppen programförverkligande, röstmaximering och maximering av parlamentariskt 

inflytande. 

 

1.2.1 Forskningsfrågor 

Uppsatsens övergripande forskningsfråga: 

I. Hur såg den svenska parlamentariska vänstern – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Mil-

jöpartiet – på brexit och dess förväntade konsekvenser? 

I syfte att besvara den övergripande forskningsfrågan preciseras följande frågor: 

II. Var brexit en politiserad fråga för den svenska parlamentariska vänstern under tidsperioden 

december 2015 till februari 2017? 

III. Prioriterade Socialdemokraterna något eller flera av partimålen programförverkligande, 

röstmaximering och maximering av parlamentariskt inflytande när partiet tog ställning till 

brexit? 

IV. Prioriterade Vänsterpartiet något eller flera av partimålen programförverkligande, röstmax-

imering och maximering av parlamentariskt inflytande när partiet tog ställning till brexit? 

V. Prioriterade Miljöpartiet något eller flera av partimålen programförverkligande, röstmaxi-

mering och maximering av parlamentariskt inflytande när partiet tog ställning till brexit? 

 

1.3 Tidigare forskning 

Philippe C. Schmitter hävdar att ”[no] serious student of European integration can deny that 

something like politicization has occurred since the mid-1980s” (Schmitter 2009, s. 211). Brexit 

som händelse och fenomen är nära sammankopplad med den europeiska integrationen, och där-

för ses forskning om europeisk integration i kontexten politisering som relevant för denna upp-

sats. Liesbet Hooghe och Gary Marks menar att legitimeringsprocessen av Maastricht-fördraget 

år 1992 bidrog till politiseringen av den europeiska integrationen, genom att göra förhandlingen 
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mellan eliter öppen för allmänhetens granskning, och detta ledde till folkomröstningar och de-

batter angående maktförflyttningen från medlemsstaterna till union (Hooghe & Marks 2009, s. 

21). De flesta etablerade partier undvek att politisera frågan, medan populistpartier till höger 

såväl som vänster uttryckte en EU-skepsis som låg närmare den allmänna opinionen. Hooghe 

och Marks ser politiseringen av den europeiska integrationen som ett resultat av partistrategi 

och den allmänna opinionen, och de menar att avpolitisering knappast är möjligt: ”It is difficult 

to believe that politicization itself could be stuffed back in the bag” (Hooghe & Marks 2009, s. 

22). 

      Swen Hutter och Edgar Grande har undersökt hur politiseringen av frågor som har att göra 

med den europeiska integrationen har utvecklats i fem västeuropeiska länder – Storbritannien, 

Frankrike, Tyskland, Schweiz och Österrike – från 1970-talet till år 2010 (Hutter & Grande 

2014, s. 1002). Hutter och Grande menar att deras empiriska analys har lett fram till överty-

gande bevis för att frågorna har politiserats på väljararenan, under den studerade tidsperioden. 

En av deras slutsatser är att politiseringen drivits på av både populistiska högerpartiers agerande 

och konflikten mellan etablerade partier i regeringsställning respektive opposition (Hutter & 

Grande 2014, s. 1016). Hanspeter Kriesi menar att EU står inför en mängd allvarliga problem: 

euro-krisen, flyktingkrisen, Putins maktambitioner, islamistisk terrorism och brexit (Kriesi 

2016, s. 32). Han frågar sig huruvida den svåra situationen bidrar till politiseringen av den 

europeiska integrationen. Enligt Kriesi bör politiseringen förstås utifrån nationella och politiska 

konfliktstrukturer, och karaktären på dessa varierar från region till region, vilket innebär att 

även typen av politisering varierar från region till region. En slutsats är att EU-skeptiska partier 

som hamnar i koalitionsregeringar börjar likna etablerade partier (mainstream parties), med 

följden att politiseringen av den europeiska integrationen inte längre manifesteras som en debatt 

mellan EU-anhängare och EU-motståndare, utan snarare som en konflikt mellan olika visioner 

om vilken sorts union EU borde vara (Kriesi 2016, s. 45). 

      Maurizio Ferrera hävdar att den största utmaningen för vår tids politiska ledare i Europa är 

att foga samman EU till en fungerande politisk enhet (polity), och han menar vidare att brexit 

kommer att erbjuda ”a sort of natural experiment in terms of an institutional break-up of the 

EU, even if on a limited scale” (Ferrera 2017, s. 19). Ferrera, som inte vill se unionen upplöst, 

argumenterar för att lösningen på EU:s svåra situation är att skapa en europeisk social union. 

Han menar vidare att ett stort socialt underskott ligger bakom det sjunkande stödet för EU bland 

medborgarna (Ferrera 2017, s. 18). Aida A. Hozić och Jacqui True menar att en konsekvens av 

brexit kan bli att högerpopulismen stärks, även utanför de brittiska öarna (Hozić & True 2017, 

s. 280). Hozić och True ser brexit som en slags skandal, och skandaler kan enligt dem avslöja 



7 
 

djupliggande materiella och politiska fel i samhällsbygget. Skandaler är centrala för deras för-

ståelse av hur politisk-ekonomiska ordningar upprätthålls, återupprättas samt förnyas (Hozić & 

True 2017, s. 271). 

      Inga vetenskapliga studier som analyserar partiers inställning till brexit utifrån partimålen 

programförverkligande, röstmaximering eller maximering av parlamentariskt inflytande påträf-

fades, trots att flera sökordskombinationer användes i relevanta databaser, men det är inte sär-

skilt förvånande med tanke på att den brittiska folkomröstningen hölls för knappt ett år sedan. 

Däremot finns det flera relevanta studier som förklarar partiers agerande utifrån de olika parti-

målen, framförallt Michael Karlssons doktorsavhandling som kombinerar partimål och utrikes-

politik på ett intressant sätt. Karlsson lånar Kjell Goldmanns indelning av utrikespolitiska frågor 

i tre kategorier: diplomatisk säkerhetspolitik, handelspolitik och internationalism (Karlsson 

1995, s. 21). I avhandlingen analyseras två fall av svensk utrikespolitik: Catalina-affären år 

1952 och EEC-frågan år 1961 och 1962. Karlsson menar att de två fallen är exempel på grund-

läggande frågor för den svenska utrikespolitiken (Karlsson 1995, s. 32). Brexit kan mycket väl 

anses vara ett annat exempel på en sådan grundläggande fråga, och dessutom sträcker sig hän-

delsen/fenomenet över samtliga av Goldmanns kategorier. 

 

[Diplomatisk säkerhetspolitik] berör icke-militära aspekter av nationell säkerhet (beskrivs ofta som 

”high politics”). Handelspolitiken rör främjandet av nationell välfärd. De internationalistiska frå-

gorna slutligen berör det internationella systemet eller förhållanden inom eller mellan andra stater. 

(Karlsson 1995, s. 21) 

 

Den diplomatiska säkerhetspolitiken har traditionellt sett uppfattats som utrikesministrars hu-

vudsakliga syssla, medan militär säkerhetspolitik är en fråga för försvarsministrar (Goldmann 

1987, s. 27). Brexit kommer av allt att döma påverka handelsrelationerna mellan Sverige och 

Storbritannien, och även förhållandet mellan de två staterna på den internationella arenan, vilket 

betyder att frågan kan sorteras in under kategorierna handelspolitik och internationalism. Sam-

tidigt är det troligt att brexit i någon mån påverkar Sveriges nationella säkerhet, om än indirekt, 

eftersom Storbritanniens utträde rimligtvis försvagar EU. Goldmanns tre kategorier anses alltså 

relevanta också i fallet brexit, men eftersom utrikespolitik inte behandlas som ett centralt be-

grepp i denna uppsats kan de inte användas som utgångspunkt för någon analys. 

      En annan statsvetare som analyserar partiers agerande utifrån strategiska mål är Jo Saglie, 

som i sin studie av det norska socialdemokratiska Arbeiderpartiets syn på den europeiska in-

tegrationen, mellan åren 1988 och 1994, undersöker vilka strategier partiet använde i sina för-

sök att vinna folkomröstningen om ett eventuellt norskt EU-medlemskap år 1994, röstmaximera 
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samt upprätthålla partisammanhållningen (Saglie 2000, s. 107). Enligt Saglie var partiet nära 

att uppnå sina mål, och han menar att Arbeiderpartiets partiledning antagligen inte prioriterade 

ett mål på bekostnad av de övriga. Studien visar att partier kan tänkas förena målsättningar som 

förefaller vara oförenliga, vilket betyder att det kan vara problematiskt att definiera partistrategi 

som ett val mellan policy, regeringsinnehav och röster (Saglie 2000, s. 108). Dessa insikter är 

viktiga för uppfyllandet av den här studiens syfte. 

      Karl Loxbo menar att partiledningar spelar olika roller på olika arenor, och med tiden har 

dessa roller blivit nära nog omöjliga att förena (Loxbo 2007, s. 256). ”Thus, decisions on the 

parliamentary arena were decoupled from messages and rhetoric about these decisions on the 

party arena, and on the electoral arena” (Loxbo 2007, s. 257). Loxbo har studerat Socialdemo-

kraternas agerande under ATP-striden på 1950-talet och pensionsuppgörelsen på 1990-talet, 

och han hävdar att både införandet av den allmänna tilläggspensionen, och beslutet att refor-

mera pensionssystemet på 1990-talet, kan ses som försök av den socialdemokratiska partiled-

ningen att maximera sitt stöd på samtliga arenor, men i det senare fallet var möjligheterna att 

lyckas med detta begränsade (Loxbo 2007, s. 257). Saglie talar om möjligheterna för partier att 

förena tillsynes oförenliga mål, medan Loxbo alltså fokuserar på de svårigheter som ett sådant 

agerande för med sig. 

 

1.4 Disposition 

I kapitel två presenteras och operationaliseras de för uppsatsen centrala teoretiska begreppen 

politisering, programförverkligande, röstmaximering samt maximering av parlamentariskt in-

flytande. I det tredje kapitlet beskrivs den använda metoden (kvalitativ innehållsanalys) och det 

valda materialet (protokollen från riksdagen). Metodens och materialets lämplighet samt rele-

vans argumenteras för, och i anslutning till detta diskuteras undersökningens validitet och reli-

abilitet. Uppsatsens fjärde kapitel består av den tredelade analysen av materialet. Först kartläggs 

de ståndpunkter angående brexit som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ytt-

rade under de utrikespolitiska debatterna och sammanträdena i EU-nämnden, med hjälp av 

Björklunds modell, sedan besvaras frågan om huruvida brexit var en politiserad fråga för den 

svenska parlamentariska vänstern, och därefter förklaras partiernas agerande med hjälp av de 

övriga tre begreppen. Partiernas partiprogram och statistik från SOM-institutet analyseras i 

syfte att undersöka om programförverkligande respektive röstmaximering prioriterades. I det 

avslutande kapitlet diskuteras undersökningens resultat, och förslag på framtida statsvetenskap-

lig forskning angående brexit och dess konsekvenser för den europeiska integrationen föreslås. 
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2. Teori 

 

Uppsatsens teoretiska ramverk består av fyra begrepp som är användbara vid studiet av partiers 

agerande: politisering, programförverkligande, röstmaximering samt maximering av parlamen-

tariskt inflytande. Det första begreppet, politisering, handlar om oenighet mellan partier i en 

viss fråga. De övriga tre förklarar partiers handlingsmönster och strategiska agerande på olika 

arenor. Begreppen kompletterar varandra väl och utgör tillsammans en teoretisk utgångspunkt 

utifrån vilken Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ståndpunkter kan analy-

seras och förklaras. Uppsatsen bygger inte på någon heltäckande teoretisk modell; istället val-

des fyra relevanta teoretiska begrepp som tillsammans ger en god bild av partiers handlande. 

 

2.1 Begreppet politisering 

Richard S. Katz och Peter Mair menar att en serie händelser och utvecklingsmönster i slutet av 

1900-talet underminerade betydelsen av motsättningen mellan den ideologiska vänstern och 

högern (Katz & Mair 2009, s. 754). 1990-talets globalisering, Berlinmurens fall 1989 och kalla 

krigets slut, Maastricht-fördraget 1992 och grundandet av WTO 1995 hade en stor påverkan på 

inrikespolitiken i de europeiska staterna. ”The principal effect of these developments was sub-

stantially to undermine the stakes of traditional electoral competition” (Katz & Mair 2009, s. 

754). Den ideologiska höger-vänster-skalan upplevdes som mindre viktig, det ”opolitiska” 

EU:s kompetensområden utvidgades och inflation och arbetslöshet började ses som fenomen 

som nationella regeringar inte hade förmåga att påverka. Allt detta ledde till avpolitisering och 

en situation där partier lättare kunde samarbeta (och konspirera) med varandra (Katz & Mair 

2009, s. 754). Katz och Mairs resonemang tolkas som att en fråga, enligt dem, är avpolitiserad 

om den inte är föremål för oenighet mellan den ideologiska vänstern och högern. I denna upp-

sats studeras oenighet inom den ideologiska vänstern, inte oenighet mellan vänstern och högern 

(se vidare 2.3.1 Politisering). 

      Enligt Gunnar Sjöblom är en fråga politiserad om olika partier tvistar om den, eller för den 

delen olika grupperingar inom ett parti (Sjöblom 1968, s. 113). Eftersom partimålet partisam-

manhållning inte undersöks kommer endast oenighet mellan partier att studeras. Sjöblom gör 

en distinktion mellan politisering på den parlamentariska arenan och på väljararenan (Sjöblom 

1968, s. 113) (se 2.2 De tre partimålen om arenor). På grund av de begränsningar som det valda 

materialet för med sig kommer inte politisering på väljararenan att undersökas, eftersom det 

skulle kräva en omfattande analys av partiernas valmaterial, snarare än protokoll från den 
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svenska riksdagen, men det förutsätts ändå att partiernas agerande på den parlamentariska are-

nan kan få konsekvenser på väljarenan (se 2.3.2 Partimålen). 

      Om oenighet råder kring en fråga på den parlamentariska arenan kan det hända att partier 

försöker göra den politiserad även på väljararenan, men det finns undantag. När en fråga är 

omtvistad på den parlamentariska arenan talar Sjöblom om parliamentary politicization, medan 

politicization innebär att konflikten har förts över till väljararenan (Sjöblom 1968, s. 113). När 

begreppet politisering används i uppsatsen avses i allt väsentligt det som Sjöblom kallar parla-

mentarisk politisering. Sjöblom menar vidare att avpolitisering innebär att en fråga ”ceases to 

be an open matter of dispute between parties or between groups in a party” (Sjöblom 1968, s. 

113). För uppsatsens syfte är det avpolitisering i bemärkelsen att en fråga inte längre är föremål 

för konflikt mellan partier som är det centrala; konflikter inom partier är inte av intresse i detta 

fall. 

      Eftersom avpolitisering enligt Sjöbloms definition förutsätter att en fråga har varit politise-

rad är det emellertid inte möjligt att tala om brexit som antingen en politiserad eller avpolitise-

rad fråga, för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet under den studerade tidspe-

rioden, utan snarare som en politiserad eller icke-politiserad fråga. Det är förvisso inte omöjligt 

att den planerade brittiska folkomröstningen var en politiserad fråga för den svenska vänstern 

under tidsperioden januari 2013 till december 2015 (i januari 2013 meddelade premiärminister 

David Cameron att en folkomröstning skulle hållas inom fyra år, om Tories vann valet år 2015), 

men det undersöks inte inom ramarna för denna uppsats. Av allt att döma finns det inte heller 

några vetenskapliga studier som visar om så var fallet eller inte. 

 

2.2 De tre partimålen 

När frågan om brexit och politisering har besvarats kommer partiernas agerande att analyseras 

med hjälp av begreppen programförverkligande, röstmaximering och maximering av parlamen-

tariskt inflytande. I sin inflytelserika doktorsavhandling använder Sjöblom begreppet strategi 

på följande sätt: ”[Strategy] is meant to indicate an actor’s extensive and comprehensive plan-

ning of the use of available means with the object of attaining certain goals attempted in com-

petition with others” (Sjöblom 1968, s. 30). Det handlar alltså om att uppnå partiets målsätt-

ningar med hjälp av strategiskt planerande, i konkurrens med övriga partier. Enligt Sjöblom har 

politiska partier fyra delmål: programförverkligande, röstmaximering, maximering av det parla-

mentariska inflytandet samt partisammanhållning. Partiers allmänna målsättning är att på egen 

hand fatta auktoritativa beslut baserade på det egna utvärderingssystemet (evaluation system) 
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(Sjöblom 1968, s. 73). Karlsson tolkar Sjöbloms formulering som att partier ”[strävar] efter att 

både förverkliga sina värderingar och nå en sådan maktposition att de själva kan fatta de poli-

tiska besluten” (Karlsson 1995, s. 17). 

      Enligt Sjöblom handlar programförverkligande om att de auktoritativa besluten som tas i 

ett politiskt system (polity) stämmer överens med innehållet i partiets program, men vad ”pro-

gram” innebär kan däremot vara delvis oklart (Sjöblom 1968, s. 75). I denna kontext står be-

greppet för mer än bara de officiella partiprogrammen: 

 

The matter would not be complicated if only we referred to what is usually called ”party pro-

gramme”: more or less detailed statements with explicitly formulated evaluation principles and state-

ments of desired ”directions” for the political decisions; possibly also statements of to some extent 

concrete, more or less situationally confined, propositions. But such references can rarely be suffi-

cient for the establishment of the significance of “programme”. (Sjöblom 1968, s. 75) 

 

Program har enligt Sjöblom att göra med partiers utvärderingssystem, och dessa kan liknas vid 

ett slags idealtyper som uttalade ståndpunkter kan ligga nära eller långt ifrån (Sjöblom 1968, s. 

76). Han menar vidare att det antagligen inte går att operationalisera program. I syfte att ändå 

möjliggöra en operationalisering av programförverkligande (se 2.3.2 Partimålen), trots Sjö-

bloms invändningar, studeras Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets officiella 

partiprogram, snarare än deras program i bred bemärkelse, vilket innebär att en snävare förstå-

else av program än Sjöbloms används i uppsatsen. Detta är nödvändigt eftersom programför-

verkligande knappast kan mätas om utgångspunkten är hans vida syn på begreppet. Mot bak-

grund av Sjöbloms beskrivning av partiprograms innehåll bedöms dessa ge en relativt god bild 

av de politiska beslut som partier önskar se förverkligade. Enligt Sjöblom rymmer partiprogram 

ståndpunkter angående den riktning som partier vill att politiken ska drivas i, samt konkreta 

förslag som är situationsbundna i varierande grad (Sjöblom 1968, s. 75). Att förslagen anses 

situationsbundna tolkas som att de är begränsade av den kontext de formuleras inom. 

      De tre övriga målen är de som av Sjöblom kallas strategiska (Sjöblom 1968, s. 74). Vart 

och ett av dem är förknippat med en så kallad arena: väljarenan (röstmaximering), den parla-

mentariska arenan (maximering av parlamentariskt inflytande) och den interna arenan (parti-

sammanhållning). Röstmaximering handlar enkelt uttryckt om att partier försöker vinna så 

många röster som möjligt på valdagen, medan maximering av parlamentariskt inflytande bety-

der att partier önskar bilda regering genom egen majoritet, eller i koalition med andra partier 

(Sjöblom 1968, s. 81). Den parlamentariska arenan kommer att utgöra ett tydligt fokus i denna 

studie. 
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      Partierna försöker vidare komma fram till vilket agerande som lockar till sig fler väljare, 

och vilket som möjliggör ett koalitionssamarbete. Samtidigt får inte dessa strävanden komma i 

vägen för varandra, vilket Sjöblom poängterar (Sjöblom 1968, s. 82). Partisammanhållning som 

strategiskt mål innebär att besluten som fattas av ett parti ska leda till så hög enighet som möjligt 

bland partiets medlemmar. För att uppnå enighet försöker partier alltså agera på ett sådant sätt 

att medlemmarna kan förväntas visa upp sitt stöd för de fattade besluten utåt, och allra viktigast 

är detta när det kommer till partiets uttalade ståndpunkter. Sjöblom menar att partisammanhåll-

ning är en i det närmaste nödvändig förutsättning för att de två övriga strategiska målen ska 

kunna uppfyllas (alltså röstmaximering och maximering av parlamentariskt inflytande) (Sjö-

blom 1968, s. 86). Partisammanhållningens betydelse för Socialdemokraternas, Vänsterpartiets 

och Miljöpartiets inställning till brexit kommer inte att undersökas, eftersom det valda materi-

alet knappast tillåter en sådan analys. 

      Politiska partier agerar inom ett externt ramverk som bland annat består av regler, normer 

och konstitutionella begränsningar (Sjöblom 1968, s. 43). En utgångspunkt för denna uppsats 

är följaktligen att Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets handlande är begrän-

sat av det externa ramverk som de agerar inom, alltså det svenska politiska systemet med dess 

många formella och informella regler. Loxbo menar att partier begränsas av informella hand-

lingsmönster, och dessa bygger på beslut och budskap som fattats respektive presenterats av 

partiledningen vid tidigare tillfällen (Loxbo 2007, s. 21) De tre partierna förväntas i sin roll som 

aktörer agera strategiskt på de arenor som är tillgängliga för dem, i syfte att nå en position där 

de kan fatta auktoritativa beslut baserade på sina värderingar. Enligt Sjöblom har partier tre 

olika sorters medel (output variables) att använda i sin strävan efter ökat inflytande: ståndpunk-

ter, kandidater och propaganda (Sjöblom 1968, s. 97). Dessa kommer att diskuteras nedan. 

      När det kommer till empiriska undersökningar av partiers strategier utgör de medel som 

partierna använder för att nå sina mål en självklar utgångspunkt, enligt Sjöblom, och han menar 

vidare att de ofta är möjliga att observera (Sjöblom 1968, s. 97). Om ett parti intar en ståndpunkt 

i en fråga innebär det att ett av flera alternativ har valts, eller annorlunda uttryckt, att en åsikt 

stöds på bekostnad av andra. Ståndpunkter är förenade med handlingsrekommendationer, även 

om de långt ifrån alltid är tydligt uttalade, och ofta är det enda syftet med att ansluta sig till en 

ståndpunkt att få ett önskat gensvar från en viss mottagare. ”Standpoint declarations of this kind 

can thus usually be said to be purely strategically conditioned” (Sjöblom 1968, s. 101). På den 

parlamentariska arenan är ståndpunkter partiers främsta medel, och de används för att påverka 

andra partier (Sjöblom 1968, s. 258). Ståndpunkter är det enda av medlen som analyseras i 
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denna uppsats, men de övriga två (propaganda och kandidater) beskrivs kortfattat i syfte att ge 

en någorlunda utförlig bild av de resurser som partier har till sitt förfogande. 

      Sjöblom menar att propaganda handlar om att försöka påverka människors åsikter, attityder 

eller beteende med hjälp av symboler och ord (Sjöblom 1968, s. 114). Propaganda antas handla 

nästan uteslutande om att vinna inflytande på de olika arenorna, vilket gör det till det mest 

renodlat strategiska medel som partier har tillgång till. Propaganda är ett flexiblare verktyg än 

ståndpunkter, men olika omständigheter begränsar ändå hur den kan formuleras. Kandidater, 

slutligen, är det tredje medlet som ligger till grund för partiers agerande. Nomineringen av kan-

didater till parlamentsvalen kan ses som ett strategiskt medel jämförbart med ståndpunkter och 

propaganda, om partiledningen har sista ordet när det kommer till vilka som ska nomineras. 

Om ansvaret för detta ligger hos de olika valkretsarna försvåras analysen av partiets strategi, 

såvida det inte antas att partirepresentanterna i valkretsarna har samma mål som partiledningen. 

Här ska påpekas att valet av kandidater som strategiskt medel inte är begränsat till väljararenan; 

hänsyn måste tas även till vilka effekter valet av en viss kandidat kan få på de parlamentariska 

och interna arenorna (Sjöblom 1968, s. 128). 

 

2.3 Operationaliseringar 

 

2.3.1 Politisering 

Operationaliseringen av politisering bygger delvis på Katz och Mairs syn på fenomenet – att en 

fråga är föremål för konflikt mellan den ideologiska högern och vänstern – men framförallt på 

Sjöbloms definition, enligt vilken politisering betyder att olika partier är oense om en viss fråga. 

”When a question is “politicized” it means that it is made a matter for dispute, primarily be-

tween different parties” (Sjöblom 1968, s. 113). Det som undersöks är om det rådde oenighet 

mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i fallet brexit, vilket innebär ett sö-

kande efter en konfliktlinje inom den parlamentariska vänstern, snarare än mellan vänstern och 

högern (till exempel mellan vänsterpartierna och borgerligheten, eller för den delen mellan 

vänsterpartierna och Sverigedemokraterna). Den ideologiska spänningen mellan Vänsterpartiet 

och den röd-gröna regeringen är inte oviktig, i synnerhet inte om utgångspunkten är Katz och 

Mairs användning av begreppet (av)politisering, och den ges därför plats i analysen, men det är 

inte där studiens fokus ligger. 

      Enkelt uttryckt besvaras frågan om brexit och politisering genom att Socialdemokraternas, 

Vänsterpartiets och Miljöpartiets ståndpunkter kring den brittiska folkomröstningen ställs mot 
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varandra, i syfte att belysa eventuella skillnader. Om skillnaderna bedöms vara stora kan man 

tala om brexit som en politiserad fråga för den parlamentariska vänstern. Om inga eller endast 

små skillnader framkommer, i de analyserade riksdagsprotokollen, dras slutsatsen att brexit inte 

var en politiserad fråga. Stora skillnader innebär att partierna var oense om huruvida Storbri-

tannien borde säga upp sitt medlemskap eller stanna kvar i EU. Om exempelvis Vänsterpartiet 

gav sitt stöd till den brittiska lämna-sidan, medan Socialdemokraterna och Miljöpartiet ut-

tryckte sympatier för stanna kvar-sidan, klassificeras brexit som en politiserad fråga. I det fall 

samtliga partier slöt upp bakom samma sida, eller om två av partierna stödde en sida medan det 

tredje inte tog ställning alls, anses brexit ha varit en icke-politiserad fråga. Flera variationer är 

möjliga; det centrala är om ett av partierna var oense med ett av de andra partierna, eller båda, 

när det kommer till den grundläggande frågan om Storbritannien borde lämna eller stanna kvar 

i unionen. Med små skillnader menas sådant som rör konsekvenserna av brexit, till exempel hur 

Sverige borde agera i förhållande till Storbritannien, före såväl som efter folkomröstningen. 

      Sjölin operationaliserar (parlamentarisk) politisering på följande sätt: 

 

Jag [har valt] att ta fasta på om det i riksdagen framförts alternativ till regeringspolitiken, om frå-

gorna partipolitiserats på den parlamentariska arenan (jfr Sjöblom 1968:113 f). Ett utskottsärende 

anses således som politiserat om det i anslutning till regeringens proposition behandlas minst en 

partimotion eller s k kommittémotion från något av oppositionspartierna i riksdagen. (Sjölin 1991, 

s. 137) 

 

Sjölins operationalisering anses mycket användbar i de fall politisering av beslutsfattandet i 

riksdagen studeras, men eftersom materialet som analyseras här består av protokoll från EU-

nämnden och riksdagens utrikespolitiska debatter kan den inte användas för att uppnå den här 

studiens syfte. 

 

2.3.2 Partimålen 

Huruvida programförverkligande var ett mål som påverkade Socialdemokraternas, Vänsterpar-

tiets och Miljöpartiets respons på brexit är någonting som kan mätas relativt enkelt, förutsatt att 

en snävare definition av program än Sjöbloms används. Om de åsikter kring det svenska EU-

medlemskapet som presenterades i deras partiprogram (år 2015 och 2016) stämmer överens 

med deras ståndpunkter om brexit under den studerade tidsperioden, kan programförverkli-

gande antas vara ett mål som eftersträvades. Om något av partierna exempelvis uttryckte stöd 

för det svenska EU-medlemskapet i sitt partiprogram, och beklagade sig över den brittiska folk-

omröstningens resultat, är det rimligt att anta att programförverkligande spelade viss roll för 

hur partiet valde att agera. På motsvarande sätt kan programförverkligande som mål avfärdas 
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som orsak till ett partis agerande, om partiet i sitt partiprogram hävdade att Sverige borde lämna 

EU, men ändå menade att brexit var någonting dåligt eller icke-önskvärt. Om ett parti försvarar 

det svenska EU-medlemskapet kan det på logiska grunder förutsättas att partiet borde se nega-

tivt på Storbritanniens utträde ur unionen, så länge partiet handlar utifrån de värden som ut-

trycks i partiprogrammet. 

      Om ett parti prioriterar programförverkligande före de övriga strategiska målen kommer det 

att formulera ståndpunkter som stämmer överens med partiets utvärderingssystem: 

 

The goal “to achieve programme realization” could also be formulated as an imperative proposition 

to the decision-makers of the party: Always adopt standpoints that lie as close as possible to the 

party’s own evaluation system! If the strategic deliberations indicate that the actor should adopt 

standpoints that do not agree with this system, there exists a goal conflict, and the greater the distance 

to the system the greater the goal conflict. (Sjöblom 1968, s. 76) 

 

Av citatet framgår att ett parti, som av någon anledning bedömer att en eller flera av de övriga 

målen är viktigare än programförverkligandet, och därför sluter upp bakom ståndpunkter som 

strider mot de egna värderingarna, skapar en målkonflikt. Målkonfliktens storlek beror på i 

vilken utsträckning ståndpunkterna strider mot partiets värderingar. Om Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet uttalade ståndpunkter som inte stämmer överens med de värde-

ringar som uttrycktes i deras partiprogram, kan det mot bakgrund av Sjöbloms resonemang 

antas att partimålet programförverkligande inte påverkade deras agerande. 

      Saglie menar i sin studie av det norska Arbeiderpartiets inställning till europeisk integration 

under tidsperioden 1988-1994 att partiet, om det i första hand fokuserade på röstmaximering, 

borde ha anpassat sin ståndpunkt i EU-frågan till den allmänna opinionen (Saglie 2000, s. 95). 

Ett rimligt antagande är att Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets uttalanden 

om brexit anpassades till den svenska väljarkårens inställning till ett fortsatt svenskt EU-med-

lemskap, om röstmaximering var ett mål som låg bakom deras ståndpunkter. Den brittiska folk-

omröstningen, vars resultat innebär att Storbritannien kommer att lämna EU, hölls mellan två 

svenska riksdagsval (år 2016), och det är inte otänkbart att röstmaximering inför nästa riksdags-

val (år 2018) påverkade de tre partiernas ageranden. Om det istället framgår av det analyserade 

materialet att partierna uttalade ståndpunkter som en majoritet av deras väljare inte skulle upp-

skatta, kan det tolkas som att röstmaximering inte var ett viktigt mål för partierna. Detta under-

söks genom att redovisa statistik från SOM-institutet om stödet till EU bland de väljargrupper 

som sympatiserar med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, för att sedan ställa 

opinionen mot partiernas ståndpunkter. Detta tillvägagångssätt förväntas ge en indikation om 

röstmaximeringens betydelse. 
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      Samtidigt är det viktigt att notera att det som studeras är Socialdemokraternas, Vänsterpar-

tiets och Miljöpartiets agerande på den parlamentariska arenan, inte väljararenan (och inte hel-

ler den interna arenan). Valmanifest och annat material som har med en valrörelse att göra 

analyseras inte, och därför är det till viss del problematiskt att uttala sig om partiernas eventuella 

röstmaximering. Ändå förutsätts det att partiers agerande på den parlamentariska arenan kan 

påverka väljarnas inställning till partierna. När partier uttrycker ståndpunkter under debatter 

och sammanträden i riksdagen finns det rimligtvis alltid en risk att de når ut till väljarna, genom 

nyhetssändningar, tidningars rapportering etcetera: 

 

[There] exist specialized communication media of the type radio, TV, and newspapers, which spread 

political communication and which are in the main independent of the parties. Thereby an “over-

spread” communication to the Polity members is guaranteed, i.e. no party can isolate its members 

from external communication. (Sjöblom 1968, s. 111) 

 

Det anses därför sannolikt att röstmaximering kan ha påverkat Socialdemokraternas, Vänster-

partiets och Miljöpartiets agerande (val av ståndpunkter) på den parlamentariska arenan, åt-

minstone i viss utsträckning, på grund av medias bevakning av debatterna och sammanträdena 

i riksdagen. 

      Om maximering av parlamentariskt inflytande prioriterades av partierna ifråga, när de tog 

ställning till brexit, är det tänkbart att deras ståndpunkter formulerades utifrån potentiella koalit-

ionspartners förväntade eller redan uttalade ståndpunkter. Socialdemokraterna innehade rege-

ringsmakten tillsammans med Miljöpartiet när folkomröstningen hölls, och det förefaller troligt 

att de två partiernas agerande, i det fall de eftersträvade maximering av sitt parlamentariska 

inflytande, syftade till att stärka förutsättningarna för regeringskoalitionen. Visar det sig istället 

att Socialdemokraterna och Miljöpartiet slöt upp bakom oförenliga ståndpunkter, skulle det be-

tyda att de inte prioriterade maximerandet av parlamentariskt inflytande. Sjöblom menar att 

partier kan tänkas avvisa koalitionserbjudanden, på grund av en förhoppning om egen majoritet 

efter nästkommande val, men i ett flerpartisystem kan endast partier med väldigt speciella för-

utsättningar agera så (Sjöblom 1968, s. 80). Det är osannolikt att vare sig Socialdemokraterna 

eller Miljöpartiet, under den studerade tidsperioden, hade förhoppningar om egen majoritet ef-

ter nästa val (år 2018). 

      Om Vänsterpartiets agerande liknade den röd-gröna regeringens kan det tolkas som att par-

tiet försökte maximera sitt parlamentariska inflytande, genom att närma sig regeringens politik 

(ståndpunkter), och öka sina chanser att bjudas in till koalitionsregeringen. Ett agerande från 

Vänsterpartiets sida som stod i motsättning till Socialdemokraternas och Miljöpartiets linje 
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skulle på motsvarande sätt indikera att partiet inte försökte maximera sitt parlamentariska in-

flytande. Eftersom egen majoritet var en orimlig förhoppning även för Vänsterpartiets del, un-

der tidsperioden ifråga, är en eventuell inbjudan till koalitionssamarbete från Socialdemokra-

terna och Miljöpartiet, efter valet år 2018, partiets främsta möjlighet till ökat parlamentariskt 

inflytande. Valet av ståndpunkter kan förstås som ett försök att skapa en förhandlingsposition 

gentemot eventuella koalitionspartners, och ett sådant agerande innebär att partier som under 

en längre tid ingått i en koalition, eller varit villiga att ingå i en koalition, har ett flexibelt utvär-

deringssystem och kan uppfattas som ideologilösa (Sjöblom 1968, s. 105). 

      Undersökningens validitet bedöms överlag vara hög, eftersom operationaliseringarna av 

politisering och partimålen anses väl förankrade i det teoretiska ramverket, vilket först och 

främst bygger på Sjöbloms och Katz och Mairs definitioner av de för uppsatsen centrala be-

greppen. När det kommer till undersökningen av röstmaximeringens betydelse kan validiteten 

möjligen ifrågasättas, men med hänvisning till Sjöbloms diskussion om medias bevakning av 

den politiska processen ses det som sannolikt att hänsyn till väljarbasens reaktioner kan ha in-

fluerat Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets handlande också på den parla-

mentariska arenan. I uppsatsen används en delvis annan förståelse av program än Sjöbloms, 

vilket är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna mäta partiernas eventuella prioritering 

av programförverkligande. Operationaliseringen av programförverkligande, som faktiskt vilar 

på Sjöbloms resonemang om innehållet i partiprogram, anses ha hög validitet: det som under-

söks är om partierna försökte driva en politik som stämde överens med de värderingar som 

presenterades i deras partiprogram. 
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3. Metod och material 

 

3.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Stefan Björklund föreslår en analysmodell som delar upp politiska uttalanden i tre kategorier: 

värdering, beskrivning och handlingsnorm (Björklund 2000, s. 28). Värdering handlar om hur 

verkligheten borde vara, beskrivning om hur verkligheten är och handlingsnorm, slutligen, in-

nebär en ”rekommendation av åtgärd eller förhållningssätt gentemot den beskrivna verklig-

heten” (Björklund 2000, s. 29). Denna uppdelning bedöms vara användbar när det kommer till 

att kartlägga Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ståndpunkter, i syfte att 

ordna dem på ett sätt som underlättar en systematisk analys. Med hjälp av den modell som 

presenteras av Björklund kommer det valda materialet att utsättas för en kvalitativ innehållsa-

nalys, vilket innebär att partiernas ståndpunkter om brexit kategoriseras som antingen värde-

ringar, beskrivningar av verkligheten eller handlingsnormer, i den utsträckning detta är möjligt. 

Denna process anses vara ett nödvändigt förberedande steg att genomföra, varefter frågorna om 

politisering och partimål lättare kan besvaras. 

      Avsikten är inte att varje enskilt uttalande nödvändigtvis måste sorteras in under en av de 

tre kategorierna. Det handlar snarare om att närma sig materialet på ett metodiskt sätt, och Björ-

klunds relativt enkla metod passar detta ändamål väl. Den kvalitativa analysen innebär att So-

cialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets inställning till folkomröstningen i Storbri-

tannien kartläggs. Partiernas uttalanden behandlas som ståndpunkter enligt Sjöbloms definition, 

och i uppsatsen används uttalande, ståndpunkt och linje i regel som synonymer. Kartlägg-

ningen, som utgör analysens första del, är den grund som resten av arbetet bygger vidare på. 

Om Storbritanniens planerade utträde ur EU var en politiserad fråga eller inte, i den svenska 

riksdagen under den relevanta tidsperioden, och huruvida något eller flera av partimålen pro-

gramförverkligande, röstmaximering och maximering av parlamentariskt inflytande påverkade 

de tre partiernas agerande, när de tog ställning till brexit, undersöks med hjälp av de operation-

aliseringar som beskrivs ovan. 

      Reliabiliteten anses god, inte minst på grund av att metoden är enkel och tydlig, samtidigt 

som angreppssättet och resultatet redovisas på ett transparent sätt. Studien skulle utan tvekan 

kunna upprepas, i syfte att testa dess intersubjektivitet, eftersom det tydligt framgår vilken me-

tod som används och vilket material som analyseras. Det finns naturligtvis inga garantier för 

att samma slutsatser skulle dras, om någon annan angrep samma material med samma metod, 
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men det anses ändå sannolikt att så vore fallet, eller åtminstone att slutsatserna skulle ligga nära 

de som dras här. 

 

3.2 Det analyserade materialet 

Det analyserade materialet består av tio stycken protokoll från den svenska riksdagen. Först 

analyseras protokollen från riksdagens utrikespolitiska debatt år 2016 och 2017, och sedan åtta 

stycken uppteckningar från EU-nämndens sammanträden, från december 2015 till september 

2016. Fredrika Björklund menar att regeringens uttalanden i en utrikespolitisk debatt har ett 

dubbelt syfte: 

 

Utsagorna i en utrikespolitisk debatt har i mindre utsträckning än i en inrikespolitisk enbart karak-

tären av argumentation meningsmotståndare emellan. Uttalanden från en stats företrädare har, också 

då de förekommer mellan parter i en inhemsk debatt, dessutom karaktären av signaler till omvärlden. 

Uttalandena […] har som syfte att inpränta ett budskap i en utanförstående åhörares medvetande. 

Detta syfte konkurrerar med ambitionen att övertyga en inhemsk politisk motståndare. (Björklund 

1992, s. 13) 

 

Socialdemokraternas och Miljöpartiets utsagor, eller annorlunda uttryckt, presenterade stånd-

punkter, under de utrikespolitiska debatterna år 2016 och 2017 kan ses både som försök att 

övertyga övriga partier i den svenska riksdagen om att regeringens politik var den rätta, och 

som en deklaration av Sveriges utrikespolitik gentemot omvärlden. Oavsett vilken ambition 

som vägde tyngst, när de individuella ståndpunkterna presenterades i riksdagen, anses de ge en 

god bild av den politik som regeringen ville driva, samtidigt som de indikerar hur regeringen 

ville att dess politik skulle uppfattas av ”utanförstående åhörare”, till exempel andra stater inom 

EU. Björklund menar vidare att en regerings politik ”ofta [implementeras] i samma stund som 

den debatteras och ambitionerna uttalas” (Björklund 1992, s. 13). Socialdemokraternas och 

Miljöpartiets ståndpunkter kan förstås som konkreta uttryck för den politik som partierna avsåg 

att föra; med andra ord är ståndpunkterna politiken. Mot bakgrund av detta bör protokollen från 

riksdagens utrikespolitiska debatter vara relevanta för studiet av regeringens åsikter angående 

brexit. Enligt Lödén visar språkliga formuleringar hur viktig regeringen respektive opposit-

ionen anser att en fråga är: 

 

Genom ordval, val av argument etc kan en regering markera den vikt man fäster vid en viss fråga. 

För oppositionen gäller naturligtvis ett liknande förhållande även om den i allmänhet kan antas ha 

”friare tyglar” vad gäller att formulera sig. (Lödén 1994, s. 30) 
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Vänsterpartiet var visserligen inte ett utpräglat oppositionsparti under den studerade tidspe-

rioden, med tanke på budgetsamarbetet med den röd-gröna regeringen, men det antas ändå att 

partiet hade en större frihet än regeringen när det kommer till formuleringen av ståndpunkter. 

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ordval och argument betraktas som in-

dikatorer på den vikt partierna ansåg att brexit som fråga hade. Lödén menar vidare att rege-

ringens utrikesdeklaration och oppositionens förberedda anföranden framförda av en partile-

dare, talesman eller ordinarie ledamot är att betrakta som ”relevanta uttryck för parti/ers stånd-

punkt” (Lödén 1994, s. 30). I denna uppsats anses samtliga anföranden och repliker, som fram-

fördes av de tre partierna under den utrikespolitiska debatten, vara relevanta för klassificeringen 

av deras ståndpunkter, men en tydlig hierarki förutsätts: av störst vikt är regeringens utrikesde-

klaration, sedan följer Vänsterpartiets inledande anförande, anföranden och repliker av utrikes-

politiska talespersoner och slutligen de resterande anförandena och replikerna. Anföranden och 

repliker som framfördes tidigt under debatten ses som mer representativa för partiernas stånd-

punkter än anföranden och repliker som hölls mot slutet av sammanträdet. 

      De riktlinjer som präglar analysen av protokollen från de utrikespolitiska debatterna gäller 

till stor del även för analysen av uppteckningarna från EU-nämnden. Hierarkin är mer eller 

mindre den samma, och för regeringens del väger det inledande anförandet tyngst. I övrigt ses 

statsministerns och statsrådens uttalanden som mest representativa för regeringens ståndpunk-

ter, sedan följer uttalanden av EU-nämndens ordförande, och därefter utlåtanden av övriga le-

damöter från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. För Vänsterpartiets del bedöms det som 

sägs av partiledaren vara mest representativt för partiets åsikter, och därefter uttalanden av or-

dinarie ledamöter. De ståndpunkter om brexit som framfördes i EU-nämnden betraktas överlag 

som representativa för riksdagspartiernas syn på händelsen, i likhet med ståndpunkterna som 

presenterades under de utrikespolitiska debatterna. Sannerstedt menar att: 

 

Partierna kan redovisa sina uppfattningar i den allmänna debatten. I frågor som inte direkt är relate-

rade till det formella beslutsfattandet om hur Sverige bör agera kan partierna föra fram sin allmänna 

syn på förhållandena i andra länder. (Sannerstedt 1992, s. 151) 

 

Det som sades under de utrikespolitiska debatterna och sammanträdena i EU-nämnden (alltså i 

den ”allmänna debatten”) anses mot bakgrund av Sannerstedts beskrivning visa vilken inställ-

ning de tre partierna hade till brexit. 

      I fråga om materialavgränsningar ansågs det nödvändigt att analysera protokoll från riks-

dagssammanträden före och efter den brittiska folkomröstningen den 23 juni 2016, i syfte att 

undersöka huruvida något av partierna ändrade ståndpunkt efter att resultatet offentliggjordes. 



21 
 

De utrikespolitiska debatterna från år 2016 och 2017 utgör en självklar utgångspunkt. Med hjälp 

av flera sökordskombinationer (brexit; bremain; brittiska + folkomröstningen; Storbritannien + 

utträde; brexit + Storbritannien; bremain + Storbritannien) identifierades fyra relevanta upp-

teckningar från sammanträden i EU-nämnden före omröstningen, och fyra från sammanträden 

efter, i den svenska riksdagens databas: den 16 december 2015, den 18 december 2015, den 12 

februari 2016, den 22 juni 2016, den 28 juni 2016, den 30 juni 2016, den 8 juli 2016 och den 

15 september 2016. I uppteckningarna från den 15 juni 2016 och den 15 juli 2016 nämndes 

folkomröstningen i Storbritannien, men de tre vänsterpartierna redovisade inga ståndpunkter 

som är av intresse för denna studie. 

      I uppsatsen studeras även Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets partipro-

gram, samt rapporter från SOM-institutet. Hur detta material används för att uppnå uppsatsens 

syfte framgår av operationaliseringsavsnittet (se 2.3.2 Partimålen). 
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4. Riksdagsprotokollen: Analys och diskussion 

 

4.1 Kartläggning av ståndpunkterna 

 

4.1.1 Riksdagens utrikespolitiska debatt 2016 

Riksdagens utrikespolitiska debatt i februari 2016 hölls fem månader före den brittiska folkom-

röstningen, och av formuleringarna i regeringens utrikesdeklaration, som presenterades av ut-

rikesminister Margot Wallström (S), framgår vilken syn Socialdemokraterna och Miljöpartiet 

hade på ett eventuellt brexit: 

 

Ett välfungerande samarbete inom Europeiska unionen är en förutsättning för fred och välstånd. Vi 

behöver ett starkare EU som fortsatt kan stå upp för grundläggande gemensamma värden och prin-

ciper, inte minst i det europeiska grannskapet. Inre splittring måste motverkas. Det är centralt att 

Storbritannien stannar i unionen. Överenskommelsen mellan EU:s stats- och regeringschefer ger 

förutsättningar för detta. Regeringen arbetar för ett socialt Europa där tillväxt, hög levnadsstandard 

och goda arbetsvillkor stärker varandra. (Utrikespolitisk debatt 2015/16:69, anf. 2) 

 

Citatet från regeringens utrikesdeklaration visar att Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte 

ville att Storbritannien skulle lämna EU. Om innehållet kategoriseras efter den modell som 

Stefan Björklund använder blir det tydligt hur regeringen ställde sig till möjligheten att britterna 

skulle välja att säga upp sitt medlemskap. Enligt ett sätt att se på saken består ståndpunktens 

värdedel av visionerna om det sociala Europa där fred och välstånd råder, och där Storbritannien 

ingår. Konstaterandet att samarbete och ett starkt EU krävs för att uppnå detta utgör den beskri-

vande delen av ståndpunkten. Regeringens linje kan alltså tolkas som en önskan om ett fördju-

pat samarbete inom unionen, och en förhoppning om att stanna kvar-sidan skulle segra i den 

brittiska folkomröstningen. Av detta följer att den rekommenderade åtgärden (handlingsnor-

men) var att stärka EU och arbeta mot splittringstendenser. Om ståndpunkten koncentreras till 

en mening – ”det är centralt att Storbritannien stannar i unionen” (Utrikespolitisk debatt 

2015/16:69, anf. 2) – handlar det om en ren värdering: Storbritannien borde stanna kvar i un-

ionen. 

      Senare i debatten menade utrikesministern (anf. 26) att spänningarna inom EU bidrog till 

ett allvarligt världsläge, och det var antagligen en anspelning på bland annat den kommande 

folkomröstningen i Storbritannien. Eftersom Wallström inte utvecklade påståendet kan det 

emellertid inte med säkerhet sägas handla om folkomröstningen; utrikesministern kan ha syftat 

på någon annan utmaning som EU stod inför. Därför kan anförandet inte användas som un-

derlag för någon slutsats. Förutom i själva utrikesdeklarationen tog Socialdemokraterna och 
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Miljöpartiet inte upp frågan om ett eventuellt brexit under den utrikespolitiska debatten, och 

inte heller Vänsterpartiet. Moderaternas Karin Enström (anf. 27) och Liberalernas Birgitta 

Ohlsson (anf. 80) uttryckte oro över ett möjligt brittiskt utträde ur EU, men inget av de tre 

vänsterpartierna1 lyfte frågan i sina repliker på Enströms och Ohlssons anföranden. 

 

4.1.2 Riksdagens utrikespolitiska debatt 2017 

När 2017 års utrikespolitiska debatt hölls var brexit ett faktum, men det var trots detta en fråga 

som inte gavs speciellt mycket uppmärksamhet i riksdagspartiernas anföranden. I regeringens 

utrikesdeklaration, som i vanlig ordning lästes upp av utrikesministern, framgår det att besvi-

kelsen över folkomröstningens resultat var stor: 

 

Regeringen beklagar att Storbritannien har valt att lämna EU, och vi vill ha fortsatt goda relationer. 

När förhandlingar inleds kommer vi att agera utifrån vad som bäst tjänar det gemensamma europe-

iska samarbetet och Sveriges intressen… EU är vår viktigaste utrikespolitiska arena. (Utrikespolitisk 

debatt 2016/17:68, anf. 4) 

 

Wallström återkom även till idén om ett enat och socialt Europa: 

 

För att navigera bland dagens utmaningar måste vi se till hur fred, frihet och försoning kan åstad-

kommas i vår del av världen. Därför förblir Europeiska unionen så viktig för oss, och regeringen ska 

med kraft bidra till ett EU som är sammanhållet och principfast… I höst står statsministern och EU-

kommissionens ordförande värdar för ett toppmöte i Göteborg om rättvisa jobb och tillväxt. Vi be-

höver ett mer socialt Europa med fungerande arbetsmarknader, effektiva och hållbara trygghetssy-

stem och ökad dialog mellan arbetsmarknadens parter. (Utrikespolitisk debatt 2016/17:68, anf. 4) 

 

Citaten visar att Socialdemokraternas och Miljöpartiets ståndpunkt var att fel sida segrade i den 

brittiska folkomröstningen. Deras åsikt var med andra ord att Storbritannien borde stannat kvar 

i EU, vilket stämmer överens med regeringens ståndpunkt i 2016 års utrikesdeklaration. Verk-

ligheten beskrivs i stort på samma sätt som den beskrevs året innan: om regeringens visioner 

om ett socialt Europa präglat av enighet (värdering) ska förverkligas måste EU vara ”samman-

hållet och principfast” (Utrikespolitisk debatt 2016/17:68, anf. 4). Handlingsnormen innebär 

därför att sammanhållningen och principfastheten bör stärkas, även om det inte framgår exakt 

hur detta ska ske. En alternativ handlingsnorm handlar om att se till att Sverige och Storbritan-

nien även i fortsättningen kommer att ha bra relationer. En koncentrering av ståndpunkten enligt 

principen ovan (i avsnittet om 2016 års utrikesdeklaration) innebär att regeringen kort och gott 

uttryckte en värdering, alltså att britternas beslut att lämna EU var beklagligt. 

                                                           
1 I enlighet med Miles och Lödéns (2012) beskrivning av Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets 

ideologier anses de tre partierna tillhöra den politiska vänstern. Se 1.1 Problembeskrivning, s. 4. 
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      Samtliga borgerliga partier nämnde Storbritanniens planerade utträde ur EU i anföranden 

eller repliker. Karin Enström (anf. 60), Sotiris Delis (anf. 147) och Pål Jonson (anf. 149) från 

Moderaterna, Kerstin Lundgren (anf. 80) från Centerpartiet, Birgitta Ohlsson (anf. 98 och 102) 

från Liberalerna och Sofia Damm (anf. 111) från Kristdemokraterna tog upp brexit under de-

batten. Socialdemokraterna och Miljöpartiet valde att inte nämna händelsen i vare sig anföran-

den eller repliker, med undantag för den inledande utrikesdeklarationen. Vänsterpartiet uttalade 

sig inte om brexit överhuvudtaget. Sverigedemokraternas Pavel Gamov (anf. 172) uttryckte 

glädje över den brittiska folkomröstningens resultat och menade att regeringen borde fråga det 

svenska folket vad det tycker om det svenska EU-medlemskapet. Socialdemokraternas Pyry 

Niemi (anf. 173 och 175) valde att inte redogöra för Socialdemokraternas syn på brexit, eller 

förslaget om en svensk folkomröstning, i sina repliker på Gamovs anförande. Istället för att 

presentera sitt partis åsikter valde Niemi att ställa motfrågor om huruvida Sverigedemokraterna 

kunde tänka sig att rösta på ett budgetförslag från Moderaterna, som är ett EU-vänligt parti, och 

om Sverigedemokraterna gav sitt stöd till EU:s sanktioner mot Ryssland, trots att partiet är EU-

kritiskt. 

 

4.1.3 EU-nämndens uppteckning den 16 december 2015 

EU-nämnden sammanträdde den 16 december 2015 inför Europeiska rådets möte den 17-18 

december samma år. Riksdagspartierna diskuterade bland annat den brittiska premiärministern 

David Camerons försök att omförhandla villkoren för Storbritanniens EU-medlemskap, samt 

ett eventuellt brexit. Socialdemokraternas Marie Granlund hade följande att säga om frågan: 

 

Så till Storbritannien. Jag tror att de flesta här i Sverige tycker att det är väldigt viktigt att Storbri-

tannien förblir medlem i Europeiska unionen. Det är bra för unionen, men det är också bra för oss i 

Sverige. Många gånger har vi tillsammans med Storbritannien drivit på i frågor om den inre mark-

naden, minskat jordbruksstöd och så vidare, och det är viktigt att det förblir så. (EU-nämndens upp-

teckning 2015/16:21, anf. 4) 

 

Citatet består av en värdering och en beskrivning av verkligheten. Granlunds bild av situationen 

var att både EU och Sverige skulle tjäna på att Storbritannien stannade kvar i unionen, inte 

minst på grund av det goda samarbete som Sverige och Storbritannien har haft när det kommer 

till den inre marknaden och frågan om jordbruksstödet. Granlund ansåg därför att britterna inte 

borde säga upp sitt medlemskap, vilket utgör värderingen. Statsminister Stefan Löfven (S) me-

nade att ”det [är] värdefullt att ha med Storbritannien för konkurrenskraften i Europeiska un-

ionen, för sysselsättningsfrågor och av en mängd skäl” (EU-nämndens uppteckning 

2015/16:21, anf. 5). Det är tydligt att regeringen i slutet av år 2015 ansåg att stanna kvar-sidan 
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borde segra i en kommande brittisk folkomröstning, av flera olika anledningar. Enligt Statsmi-

nisterns verklighetsbeskrivning vägde alltså konkurrenskraften och sysselsättningen i EU tungt, 

och även Granlund nämnde som sagt Storbritanniens betydelse för ekonomiska frågor. Stats-

ministern betonade återigen hur viktigt regeringen tyckte det var att Storbritannien inte lämnade 

EU, som svar på ett uttalande från Moderaterna: 

 

Jag delar helt uppfattningen angående brexit och tackar för stödet. Vi vill också att Storbritannien 

ska vara kvar. Vi tycker att det är viktigt av flera skäl, sysselsättning som jag sa, produktivitet och 

konkurrenskraft. Vi får se vad det slutliga förslaget blir. Vad gäller lösningar på det här kan det vara 

olika i olika frågor. Det kan handla om det som är generellt, och det kan vara det som rör ever closer 

union. Vi får se. (EU-nämndens uppteckning 2015/16:21, anf. 7) 

 

För det första kan det konstateras att de argument som statsministern använde, när han försökte 

belysa farorna med ett EU utan Storbritannien, nästan uteslutande var av ekonomisk karaktär. 

För det andra var den röd-gröna regeringens ståndpunkt i allt väsentligt den samma som Mode-

raternas (anf. 6), när frågan koncentreras till om Storbritannien borde lämna eller vara kvar i 

EU. I december 2015 hoppades regeringen sannolikt att brexit kunde undvikas genom förhand-

lingar med premiärminister Cameron om villkoren för det brittiska medlemskapet. Statsmi-

nisterns rekommenderade åtgärd, alltså handlingsnorm, måste förstås i den kontexten, men 

framstår ändå som ganska otydlig. Kanske kan den tolkas som att en utveckling mot ever closer 

union borde undvikas, vilket kan tänkas betyda att den europeiska integrationen inte ska drivas 

längre. Samtidigt poängterade statsministern (anf. 2) att ever closer union egentligen är en sym-

bolisk fråga, så vad handlingsnormen faktiskt syftar på är oklart. 

      Statsminister Stefan Löfven (anf. 2) föreslog även andra åtgärder inför förhandlingarna med 

Cameron. Regeringen ville inte kompromissa med den fria rörligheten och sociala förmåner för 

EU-medborgare; en åsikt som enligt statsministern delades av de flesta medlemsländer. Samti-

digt höll Löfven med Cameron angående dennes vilja att stärka konkurrenskraften och EU:s 

inre marknad, och han lyfte vikten av ”likabehandling, transparens och skydd för icke-eurolän-

der” (EU-nämndens uppteckning 2015/16:21, anf. 2). EU-nämndens ordförande, Miljöpartiets 

Carl Schlyter, presenterade några handlingsnormer gällande EU:s framtid: 

 

När det gäller brexit och Storbritanniens omröstning tror jag att vi egentligen är allierade i hur vi 

anser att EU borde reformeras. Vi är båda villiga att satsa på en väl fungerande inre marknad. Vi 

drömmer inte om ett framtida federalt Europa, ett Storeuropa som ska ersätta gamla stormakter. I 

grunden vill vi egentligen också ha fri rörlighet… Jag tycker att vi ska ta chansen nu, för flera av de 

reformförslag som engelsmännen föreslår är sådana som Sverige skulle dra nytta av. Vi kommer att 

bli en konstruktiv allierad till dem i den här processen, och jag ser fram emot att höra hur det går 

framöver. (EU-nämndens uppteckning 2015/16:21, anf. 9) 
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Den enda rimliga slutsats som kan dras av citatet är att Schlyter önskade se Storbritannien kvar 

i ett reformerat Europa, även om det inte sägs uttryckligen. Mot bakgrund av regeringens ge-

mensamma ståndpunkt kan det med viss säkerhet antas att den värdering som låg bakom hans 

uttalande var att Storbritannien inte borde säga upp sin plats i EU. Det ska även tilläggas att 

Schlyter delade statsministerns uppfattning att den brittiska premiärministerns föreslagna refor-

mer av de sociala förmånerna för EU-medborgare inte var rimliga. I regel förutsätts det föröv-

rigt att Miljöpartiet har samma ståndpunkt som Socialdemokraterna i de fall statsministern eller 

ett statsråd uttalar sig som representant för regeringen, eftersom Miljöpartiet ingår i koalitions-

regeringen. 

      Senare under sammanträdet tog Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt (anf. 12) upp frå-

gan om vad som skulle ske i det fall brexit blev verklighet, men intressant nog redogjorde han 

inte för sitt eget partis inställning till folkomröstningen. Sjöstedt gav ett exempel på en beskriv-

ning av verkligheten när han menade att Storbritannien var ett mycket viktigt land för Sverige 

i egenskap av handelspartner, men detta konstaterande följdes inte upp av någon värdering. 

Istället ställde han följande fråga: ”Kommer Sveriges regering i det fall Storbritannien röstar 

nej att verka för att Storbritannien får fritt tillträde till den inre marknaden, till exempel genom 

att ingå i EES-avtalet?” (EU-nämndens uppteckning 2015/16:21, anf. 12). Statsministerns svar 

(anf. 13) var att en sådan fråga inte kunde behandlas, med hänvisning till att den var spekulativ. 

 

4.1.4 EU-nämndens uppteckning den 18 december 2015 

Två dagar senare var statsministern tillbaka i EU-nämnden för en återrapportering av det som 

avhandlades i Europeiska rådet den 17-18 december. Folkomröstningen och premiärminister 

Camerons krav diskuterades av medlemmarna i Europeiska rådet, men inget slutgiltigt beslut 

fattades. Enligt Löfven var målsättningen att ”lägga en grund för en överenskommelse vid topp-

mötet 18-19 februari nästa år” (EU-nämndens uppteckning 2015/16: 22, anf. 2), alltså i februari 

2016. Med andra ord fanns det av allt att döma fortfarande en förhoppning om att Storbritannien 

kunde hållas kvar i EU, om förhandlingarna med Cameron ledde fram till en tillfredställande 

överenskommelse mellan britterna och de övriga medlemsstaterna. Ingenting tyder på att den 

svenska regeringens värdering, att Storbritannien inte borde lämna unionen, hade förändrats 

under de två dagar som Europeiska rådet sammanträdde. Detta framgår av statsministerns ord-

val: 
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Regeringen har varit tydlig med att vi vill att UK blir kvar. Vi vill bidra konstruktivt i denna process. 

Tillsammans med Tyskland, Holland och kanske ytterligare något land kommer vi att engagera oss 

speciellt i den socialförsäkringslösning som kan vara bra för att behålla den fria rörligheten och 

också se om vi ska göra någon förändring som Storbritannien tycker är nödvändig. Vi kommer de-

finitivt att vara konstruktiva och göra vad vi kan. (EU-nämndens uppteckning 2015/16: 22, anf. 16) 

 

Socialdemokraternas och Miljöpartiets ståndpunkt i slutet av år 2015, inför den kommande brit-

tiska folkomröstningen, kan som citatet visar knappast misstolkas; båda partierna ville att 

stanna kvar-sidan skulle segra och Storbritannien bli kvar i EU. Handlingsnormen var att delta 

konstruktivt i förhandlingarna med Cameron, speciellt i frågan om socialförsäkringar. Statsmi-

nisterns uttalande tyder på att den röd-gröna regeringen försökte vara tillmötesgående mot brit-

terna, samtidigt som den värnade den fria rörligheten inom unionen och de sociala förmånerna 

för EU-medborgare från andra länder bosatta i Storbritannien. Här finns en koppling till de 

visioner om ett socialt Europa som presenterades i utrikesdeklarationerna år 2016 och 2017, 

även om det bör poängteras att Löfven (anf. 8) uttryckte viss förståelse för de reformer som 

Cameron ville se av socialförsäkringssystemet. Det är åtminstone den tolkning som anses rim-

ligast. Med detta i åtanke kan regeringens vilja att kompromissa i någon eller kanske några 

frågor sägas vara en handlingsnorm. 

      Moderaternas Maria Plass hade detta att säga om brexit: 

 

Det är oerhört viktigt för Sverige att Storbritannien blir kvar som medlem i EU. Sverige och Stor-

britannien delar synen att EU är som bäst när samarbetet leder till ökad tillväxt, handel och jobb. Vi 

har även en samsyn i fråga om att sträva efter budgetrestriktivitet, motverka onödig byråkrati och 

prioritera EU-budgeten på områden som ger mervärde… Jag tycker också att det är viktigt att rege-

ringen visar sitt stöd för att Storbritannien ska finnas kvar som ett medlemsland inom EU. (EU-

nämndens uppteckning 2015/16:22, anf. 18) 

 

Statsministerns svar illustrerar hur Socialdemokraternas och Miljöpartiets linje i brexit-frågan 

var närmast identisk med Moderaternas: 

 

Det som Maria Plass tog upp är mycket viktigt. Jag kan börja med att säga att vi från Sverige har 

varit mycket tydliga med att vi vill stödja detta och vara konstruktiva, så att Storbritannien blir kvar 

i EU av precis de skäl som Maria Plass anger. Storbritannien är viktigt för den ekonomiska utveckl-

ingen i EU och för konkurrenskraften men också därför att många av oss har liknande tankar om hur 

EU ska utvecklas. Vi kommer alltså att anstränga oss för att Storbritannien ska vara kvar. (EU-

nämndens uppteckning 2015/16:22, anf. 21) 

 

Även vid detta sammanträde var den röd-gröna regeringens ståndpunkt oerhört lik Moderater-

nas, precis som under diskussionen i EU-nämnden den 16 december två dagar tidigare. Stats-

ministern instämde fullständigt i Plass uttalande och hans beskrivning av verkligheten var i allt 

väsentligt den samma som Moderaternas. Och återigen hade argumenten som användes för att 
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understryka betydelsen av att Storbritannien stannade i EU en ekonomisk prägel: ekonomisk 

utveckling, konkurrenskraft, och, om man räknar Moderaternas argument som Löfven slöt upp 

bakom, bland annat ökad tillväxt, handel och jobb. Vänsterpartiet nämnde inte brexit eller för-

handlingarna med den brittiska premiärministern i sitt korta anförande (anf. 13). 

 

4.1.5 EU-nämndens uppteckning den 12 februari 2016 

Den 12 februari 2016 sammanträdde EU-nämnden för en återrapportering från ett möte i Euro-

peiska unionens råd, samt för diskussioner inför nästa möte den 16 februari. Utrikesminister 

Margot Wallström (anf. 10) redogjorde för regeringens syn på brexit, att Storbritannien borde 

stanna kvar, och hon uttryckte en önskan om att en överenskommelse med premiärminister 

Cameron skulle komma till stånd. Samtidigt menade hon att de europeiska kärnvärdena be-

hövde skyddas. Vänsterpartiets Jens Holm kommenterade folkomröstningen i Storbritannien, 

men utan att ta ställning för vara sig lämna eller stanna kvar-sidan: 

 

Man kan ju se vad Cameron vill. Jag respekterar att man folkomröstar i Storbritannien. Jag tycker 

att det är bra att man kanske gör det då och då. Men det som man vill från regeringen Camerons sida 

handlar om ganska grova inskränkningar när det gäller friheten för människor som inte är födda i 

Storbritannien. På arbetsmarknaden är det inte heller bra förslag. Jag undrar vad svenska regeringen 

anser om de här förslagen. (EU-nämndens uppteckning 2015/16:26, anf. 12) 

 

Åsikten att folkomröstningar ibland kan vara av godo är intressant, men den säger ingenting 

om hur Vänsterpartiet ställde sig till den kommande folkomröstningens resultat i fallet brexit. 

Det framgår av citatet att Holm hade relativt kraftiga invändningar mot de reformer som Came-

ron ville genomföra, när det kommer till villkoren för det brittiska EU-medlemskapet. Det kan 

möjligtvis tolkas som att Vänsterpartiets handlingsnorm innebar en mindre kompromissvillig 

inställning till förhandlingarna med den brittiska regeringen än Socialdemokraternas och Mil-

jöpartiets, men det är tveksamt om det finns stöd i det relevanta protokollet för en så långtgå-

ende slutsats. 

      Istället för att själv besvara de olika riksdagspartiernas frågor om Sveriges roll i förhand-

lingarna med premiärminister Cameron valde utrikesminister Wallström (anf. 16) att lämna 

över ordet till statssekreterare Hans Dahlgren, som var på plats under diskussionerna i Bryssel. 

Dahlgren redogjorde för den svenska regeringens ståndpunkt: 
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Den svenska inriktningen har varit att vi vill att Storbritannien ska vara kvar i EU. Vi har ett mycket 

starkt intresse av det. Storbritannien är en mycket viktig medlemsstat. Vi har många sammanfallande 

åsikter med Storbritannien. Jag tror att vi är det medlemsland som röstar som Storbritannien i flest 

antal frågor – eller tvärtom: Storbritannien är det land som röstar flest gånger med Sverige. Men 

detta måste naturligtvis ske med full respekt för de grundläggande värden på vilka unionen är byggd. 

Där finns naturligtvis den fria rörligheten som ett fundament. (EU-nämndens uppteckning 

2015/16:26, anf. 17) 

 

Värderingen är bekant sedan tidigare, men här ges uttryck för ett annat argument till varför 

Storbritannien borde vara kvar: landet röstar i hög grad som Sverige röstar på EU-nivå. Den 

verklighetsbeskrivning som värderingen – att britterna inte borde säga upp sitt medlemskap – 

vilar på är konstaterandet att Storbritannien är en viktig medlemsstat, inte minst på grund av 

hur landet röstar. Samtidigt klargjorde regeringen att den värnade den fria rörligheten inom EU, 

och att en överenskommelse med Cameron inte fick äventyra unionens värdegrund. Handlings-

normen måste följaktligen vara att stå upp för de värden som Socialdemokraterna och Miljö-

partiet tyckte var viktiga, under förhandlingarna med britterna. På frågan från ordföranden om 

utrikesministern hade något att tilläga efter Dahlgrens anförande svarade Wallström: 

 

Nej, det är ju de synpunkter som vi har haft när vi ibland har berört den här frågan i utrikesminister-

kretsen. Jag har gett uttryck för precis samma sak. Vi önskar förstås att se Storbritannien kvar som 

EU-medlem. Men vi måste titta noga på det som är våra grundläggande värderingar och våra system 

och strukturer för att genomföra den här politiken. (EU-nämndens uppteckning 2015/16:26, anf. 19) 

 

Utrikesministern bekräftade med andra ord Dahlgrens beskrivning av regeringens linje och upp-

repade Socialdemokraternas och Miljöpartiets grundläggande värdering, som vid det här laget 

är välbekant. Wallström (anf. 19) menade vidare att Camerons förslag, med undantag för det 

som gällde den fria rörligheten, inte var särskilt problematiska för Sveriges del. Hon rekom-

menderade ytterligare en handlingsnorm genom att betona vikten av att förhandla inom ramarna 

för överenskomna regler och begränsningar, för att undvika kaos. Sammanfattningsvis var So-

cialdemokraternas och Miljöpartiets värdering angående brexit tydlig och konsekvent från de-

cember 2015 till februari 2016, medan Vänsterpartiet inte gav sitt stöd till vare sig stanna kvar 

eller lämna-sidan. 

 

4.1.6 EU-nämndens uppteckning den 22 juni 2016 

Den 22 juni 2016 samlades ledamöterna i EU-nämnden för, bland annat, samråd inför Europe-

iska unionens råd för allmänna frågor den 24 juni, samt förberedelser inför Europeiska rådets 

möte den 28-29 juni. Sammanträdet hölls en dag före folkomröstningen i Storbritannien, vilket 

naturligtvis innebar att brexit var ett av ämnena som avhandlades. EU- och handelsminister Ann 
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Linde (S) (anf. 64) berättade att Europeiska rådets huvudfråga skulle bli den brittiska folkom-

röstningen, men förklarade samtidigt att en svensk ståndpunkt inte hade formulerats än: ”Här 

finns av förklarliga skäl ingen text ännu, men regeringen anser att det ligger i Sveriges och 

Europas intresse att Storbritannien blir kvar i unionen” (EU-nämndens uppteckning 

2015/16:50, anf. 64). Regeringens grundläggande värdering var oförändrad dagen före den hi-

storiska folkomröstningen, men Linde framhävde vikten av att respektera folkviljan oavsett 

vilken sida som segrade. 

      Trots att regeringen inte presenterade någon text om brexit inför EU-nämnden uttalade den 

ändå en tydlig ståndpunkt, i den betydelse som avses här, alltså värderingen om att Storbritan-

nien borde stanna kvar i EU. I Lindes inledande anförande (anf. 64) rymdes även en handlings-

norm: den brittiska folkviljan måste respekteras. Moderaternas Ulrika Karlsson (anf. 66) efter-

frågade en tydligare ståndpunkt från regeringen angående Storbritanniens eventuella utträde, 

och hon menade att brexit var den största frågan för EU i modern tid. EU- och handelsministern 

(anf. 70) svarade att det var för tidigt att inta en ståndpunkt, men att brexit skulle diskuteras 

under EU-nämndens nästa sammanträde, inför toppmötet (Europeiska rådets möte) den 28-29 

juni. Socialdemokraternas Marie Granlund instämde i Lindes beskrivning av situationen: 

 

Vad gäller mötet på själva midsommarafton kan jag tycka att det är mycket rimligt att inte ha någon 

ståndpunkt om Storbritannien, för vad ska man kunna tycka? Precis som statsrådet säger måste Stor-

britannien självt analysera resultatet och säga vad man själv tycker innan andra börjar säga vad som 

ska gälla. (EU-nämndens uppteckning 2015/16:50, anf. 77) 

 

Granlunds beskrivning av verkligheten handlar om att Storbritannien var den part som förvän-

tades agera först, när folkomröstningens utfall fastställts. Av detta följer att handlingsnormen 

var att invänta britternas reaktion på resultatet. EU-nämndens ordförande Åsa Romson (MP) 

(anf. 80) var av samma åsikt som EU- och handelsministern och Granlund, och menade att det 

var upp till Storbritannien att återuppta relationerna med de länder som man samarbetade med, 

inklusive Sverige, efter folkomröstningen. Efter Romsons anförande summerade Linde Social-

demokraternas och Miljöpartiets ståndpunkt: 

 

Jag noterar inläggen från Marie Granlund och Åsa Romson, som delar regeringens syn på hur vi ska 

agera när det gäller brexit och bremain och resultatet av folkomröstningen. Jag står fast vid stånd-

punkten att vi inte ska ha någon synpunkt på detta nu, mer än det vi tidigare har sagt och som vi har 

upprepat flera gånger, nämligen att vi gärna vill att Storbritannien stannar kvar och att vi respekterar 

det brittiska folkets vilja. (EU-nämndens uppteckning 2015/16:50, anf. 81) 
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Vänsterpartiets Jens Holm (anf. 72) frågade regeringen om den var villig att arbeta för att Stor-

britannien skulle få ingå ett EES-avtal, om lämna-sidan fick en majoritet av rösterna. Han me-

nade att ett sådant avtal skulle ”säkerställa studentutbyten, möjligheten att arbeta över grän-

serna, miljösamarbete och andra viktiga delar” (EU-nämndens uppteckning 2015/16:50, anf. 

72). Holms anförande visar att Vänsterpartiets handlingsnorm, i det fall Storbritannien lämnade 

unionen, var att driva på för att få till stånd ett EES-avtal med Storbritannien, men om partiet 

ville se ett brittiskt utträde eller inte framgår inte av protokollet från den 22 juni 2016. Holm 

tog upp frågan om ett EES-avtal ytterligare två gånger under diskussionen (anf. 79 och anf. 93). 

Linde (anf. 74) svarade att regeringen inte tänkte vara pådrivande i frågan om ett EES-avtal 

med britterna, eftersom dessa inte hade efterfrågat ett sådant. 

 

4.1.7 EU-nämndens uppteckning den 28 juni 2016 

Fyra dagar efter att folkomröstningens resultat offentliggjordes, den 28 juni 2016, var statsmi-

nistern på plats i EU-nämnden för information och samråd inför mötet i Europeiska rådet 

samma dag, och det informella mötet med EU:s stats- och regeringschefer den 29 juni. Löfven 

(anf. 2) beklagade att Storbritannien hade valt att dra sig ur unionen, men betonade samtidigt 

att han respekterade resultatet och den brittiska folkviljan. Han menade vidare att Sverige för-

lorade en betydelsefull partner i EU som ofta samarbetat med Sverige, speciellt i handelsfrågor. 

Den värdering som Löfven uttryckte var besvikelse över folkomröstningens utfall, men han 

underströk att de framtida relationerna till Storbritannien var viktiga trots det brittiska utträdet. 

Resultatet påverkade inte den röd-gröna regeringens EU-vänliga attityd: 

 

Att britterna lämnar unionen kommer att få stora konsekvenser, men det påverkar inte vår överty-

gelse om hur viktigt det europeiska samarbetet är. Det ger oss tillgång till världens största marknad, 

det gör vår röst starkare i omvärlden och det bidrar till fred och säkerhet i Europa. Framtiden är 

global, och för ett starkt exportberoende land som Sverige har behovet av ett fungerande europeiskt 

samarbete nog aldrig varit större. (EU-nämndens uppteckning 2015/16:51, anf. 2) 

 

Löfvens beskrivning av fördelarna med det europeiska samarbetet innehåller inte bara ekono-

miska argument; även diplomatiska fördelar, fred och säkerhet togs upp av statsministern. 

Ståndpunkten tolkas som att Sverige enligt Löfven måste vara kvar som medlem i EU, trots 

britternas beslut att lämna unionen, och detta klassificeras som en värdering. Den röd-gröna 

regeringen ville definitivt inte se en svensk motsvarighet till folkomröstningen i Storbritannien. 

När Sverigedemokraterna antydde att en sådan vore lämplig (anf. 7 och anf. 17) svarade Löfven 

(anf. 10 och anf. 19) att det vore oansvarigt och skulle leda till instabilitet. ”Därför är en svensk 
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folkomröstning fel väg att gå” (EU-nämndens uppteckning 2015/16:51, anf. 10). Han poängte-

rade att Sverigedemokraternas åsikt, alltså att det var bra att lämna-sidan segrade, delades av 

personer som Trump och Le Pen. Regeringens handlingsnorm innebar att Sverigedemokrater-

nas förslag förkastades. Nämndens ordförande Åsa Romson instämde i statsministerns syn på 

folkomröstningens resultat, och hon rekommenderade även en intressant åtgärd post-brexit: 

 

Också från Miljöpartiets sida beklagar vi men respekterar att en majoritet av dem som röstade i 

folkomröstningen i Storbritannien ville gå ur EU… Det är viktigt att Sverige fortsätter på det som 

har varit en tradition och kraftfullt verkar för att EU inte blir en klubb enbart för de länder som vill 

slå sig samman tajt och som ett land utan snarare som just ett samarbete mellan länder. (EU-nämn-

dens uppteckning 2015/16:51, anf. 8) 

 

Romsons uttalande kan tolkas som att den europeiska integrationsprocessen inte borde drivas 

längre, mot mer överstatlighet. Sveriges roll blir då att verka för att förhindra en eventuell ut-

veckling mot en stor europeisk federationsstat. Löfven (anf. 2) föreslog också flera handlings-

normer i syfte att stärka EU:s legitimitet i medborgarnas ögon. Han menade att EU måste visa 

att det klarar av att lösa de problem som unionen står inför, när det kommer till bland annat 

jobb, ekonomi, arbetsmarknadsfrågor, miljö och migration. Statsministerns ståndpunkt (anf. 6) 

var att EU måste börja leverera, kanske framförallt när det gäller migrationspolitiken. Löfvens 

verklighetsbeskrivning målar upp ett EU som inte riktigt lever upp till de europeiska folkens 

förväntningar. Av allt att döma delade han i allt väsentligt Romsons syn på överstatlighet inom 

unionen, även om formuleringen var något försiktigare: 

 

Jag har därmed inte sagt att EU ska ha mer inflytande… Jag tror inte att vi just nu ska ge oss in i 

någon diskussion om förändring av mandatet för EU. Det är inte det medborgarna ser framför sig… 

Det vi ska göra nu är att leverera det vi redan har att göra… Ska EU ha mer makt? Nej, jag ser inte 

framför mig att vi nu ska ha någon diskussion om förändrat fördrag, om att EU ska göra mer på de 

olika områdena. (EU-nämndens uppteckning 2015/16:51, anf. 10) 

 

Värderingen som presenteras är att EU inte bör ha ett mer omfattande mandat, i nuläget, men 

huruvida statsministern kunde tänka sig mer överstatlighet i framtiden anses oklart; formule-

ringen utesluter i alla fall inte en maktförskjutning från nationalstaterna till unionen vid något 

senare tillfälle. Det bör noteras att Löfven dagen före sammanträdet i EU-nämnden träffade 

Moderaternas, Centerpartiets, Liberalernas och Kristdemokraternas partiledare och/eller repre-

sentanter, och att regeringen enligt statsministern (anf. 2) delade de borgerliga partiernas syn 

på det svenska EU-medlemskapet efter brexit. Socialdemokraten Marie Granlund (anf. 4) be-

klagade också folkomröstningens resultat och upprepade sin ståndpunkt från sammanträdet i 

EU-nämnden den 22 juni, som var att Sverige borde avvakta Storbritanniens agerande. Hon 
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menade att EU efter brexit var tvunget att prestera bättre i frågor som migration samt bekämp-

ning av skatteflykt, penningtvätt och terrorism. Såväl Granlund (anf. 4) som statsministern (anf. 

6) menade att de ville se en god relation mellan Sverige och Storbritannien, trots brexit, men 

båda betonade att beslutet att lämna EU måste få konsekvenser för britterna. 

      Vänsterpartiets Jens Holm (anf. 11) varken beklagade eller uttryckte glädje över folkom-

röstningens resultat, men han menade att utfallet berodde på ett omfattande missnöje med EU:s 

politik. De exempel på misslyckanden som Holm tog upp var bland annat migrationsfrågan, 

den ekonomiska åtstramningspolitiken och medföljande klyftor, massarbetslöshet och social 

dumpning.  Han beskrev ett EU som fungerar väldigt dåligt och som behöver reformeras. Holm 

vände sig direkt till statsminister Löfven och efterfrågade ett socialt protokoll för lika löner och 

arbetsvillkor för lika arbete inom unionen: 

 

Nu ser vi ett nytt EU, oavsett vad vi tycker om den uppkomna situationen, och vi har en historisk 

möjlighet till reformer. En bättre möjlighet kommer helt enkelt inte att ges. Därför vill jag att Stefan 

Löfven lyfter upp frågan om att ett socialt protokoll ska föras in i EU:s fördrag. Det ska där anges 

att vi självklart ska ha fri rörlighet men att samma regler och samma löner ska gälla för samma 

arbete… Jag vill veta om Stefan Löfven kommer att lyfta upp frågan om ett socialt protokoll. Det är 

en konkret fråga. (EU-nämndens uppteckning 2015/16:51, anf. 11) 

 

Av citatet framgår att Holms värdering var att EU borde reformeras, genom införandet av det 

föreslagna sociala protokollet via en fördragsändring (rekommenderad åtgärd), och värderingen 

vilar på beskrivningen av ett nytt EU som faktiskt kan reformeras, på grund av det stora miss-

nöjet med unionens nuvarande politik. Holm menade vidare att Storbritannien inte borde straf-

fas för beslutet att lämna EU (värdering), något han ansåg vara mycket viktigt. Statsministerns 

svar (anf. 14) var att det inte var aktuellt att driva frågan om ett socialt protokoll, snarare en 

social pelare och en social ambition som låter medlemsländerna utforma sin egen modell. Att 

lyfta kravet på ett socialt protokoll vore enligt Löfven att ”ropa i öknen” (EU-nämndens upp-

teckning 2015/16:51, anf. 19). 

 

4.1.8 EU-nämndens uppteckning den 30 juni 2016 

Efter Europeiska rådets möte den 28 juni, och det informella mötet med EU:s stats- och rege-

ringschefer den 29 juli, samlades EU-nämnden för återrapportering. Statsministern (anf. 2) be-

rättade att han tillsammans med övriga stats- och regeringschefer beklagat britternas beslut i ett 

gemensamt uttalande, vilket tyder på att den röd-gröna regeringens grundläggande värdering 

var oförändrad. Han menade att enigheten inom EU var mycket viktig efter folkomröstningen, 
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och att ändringar av fördraget eller mer överstatlighet inte var aktuellt. Att den europeiska in-

tegrationen enligt statsministern inte borde intensifieras är ett exempel på ytterligare en värde-

ring. Löfven betonade återigen att EU måste leva upp till medborgarnas förväntningar: 

 

Det handlar, för att uttrycka sig kort, om ett medborgarnas Europa. Vi är överens om att britternas 

val är en väckarklocka, och det enda som kommer att vinna brett stöd är ett EU som visar resultat 

direkt i människors vardag. (EU-nämndens uppteckning 2015/16:52, anf. 2) 

 

Vad som beskrivs är en situation där EU måste börja leverera, för att använda statsministerns 

ord, innan unionens legitimitet försvagas ytterligare. Löfven hänvisade till det gemensamma 

uttalandet och menade att EU:s relation till Storbritannien ska vara god även efter brexit, och 

att utträdesprocessen måste skötas på ett ordnat sätt. Han framhöll samtidigt att beslutet att 

lämna får konsekvenser för Storbritannien, och att landet måste acceptera de så kallade fyra 

rörligheterna om det ska få tillgång till unionens inre marknad. Socialdemokraternas Marie 

Granlund (anf. 4) poängterade än en gång att Storbritannien var den part som måste agera först, 

genom att presentera en formell ansökan om utträde. Enligt Granlund ”handlar [det] självklart 

också om att få till stånd goda relationer till Storbritannien som verkligen har varit och är en 

god vän till oss” (EU-nämndens uppteckning 2015/16:52, anf. 4). Hon instämde vidare i beslu-

tet att de fyra friheterna (rörligheterna) ska gälla för Storbritannien, om landet vill ta del av den 

inre marknaden, vilket i likhet med hennes önskan om goda relationer ses som en värdering. I 

slutet av anförandet beskrev Granlund sin bild av brexits konsekvenser för Storbritannien: 

 

Detta har i och för sig inte toppmötet diskuterat, men jag måste instämma med en brittisk parlamen-

tariker som säger att den inrikespolitiska situationen i Storbritannien verkligen får House of Cards 

att blekna. Det är stora omvälvningar på gång i Storbritannien just nu. (EU-nämndens uppteckning 

2015/16:52, anf. 4) 

 

Även statsministern (anf. 6) beskrev ett Storbritannien som står inför svåra problem; ett delat 

land där stad ställts mot landsbygd och unga mot gamla. Löfvens värdering var en förhoppning 

om att britterna kunde lösa situationen, eftersom konsekvenserna riskerade att bli allvarliga. 

Han anklagade lämna-sidan för att ha handlat oansvarigt när den målade upp ett scenario där 

britternas rättigheter gentemot EU är intakta, trots att de sagt upp sina förpliktelser. Vidare 

menade han att Storbritannien borde lägga fram sin notifiering om utträde så snart som möjligt, 

på grund av situationens osäkerhet. EU-nämndens ordförande Åsa Romson tyckte sig också se 

en delning av det brittiska samhället, och ett Europa som riskerade att röra sig i fel riktning: 
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Där ser vi en allvarlig situation i Europa utifrån den omröstning som vi såg i Storbritannien. De 

krafter som underbygger detta är krafter som snarare vill sluta länderna och inte vill bygga på respekt 

för allas mänskliga rättigheter alla gånger och som i dag växer sig allt starkare. Det är kanske den 

viktigaste väckarklockan i europeiska systemet. (EU-nämndens uppteckning 2015/16:52, anf. 8) 

 

Den beskrivning av verkligheten som Romson delade med sig av är dyster, men hon manade 

samtidigt till handling och ett bättre EU. Handlingsnormen var att skapa mer jobb, framtidshopp 

och ett bättre utnyttjande av innovationer och tekniska framsteg. ”Många vackra ord om att det 

ska vara medborgarnas Europa och liknande måste hitta sin form i den nya verklighet som den 

europeiska kontinenten står inför” (EU-nämndens uppteckning 2015/16:52, anf. 8). Angående 

frågan om när utträdesprocessen borde inledas tyckte Romson att en balansgång mellan efter-

tanke och snabba besked från Storbritannien var lämplig. 

      När Sverigedemokraternas Pavel Gamov (anf. 7) frågade statsministern om han kunde tänka 

sig en folkomröstning om det svenska EU-medlemskapet svarade Löfven (anf. 10) att frågan 

inte hade diskuterats alls, och att det vore helt fel väg att gå. Löfvens definitiva nej till en svensk 

folkomröstning är en värdering som han gett uttryck för tidigare, under EU-nämndens samman-

träde den 28 juni samma år. Enligt statsministerns verklighetsbeskrivning är Sverige beroende 

av det samarbete som EU innebär, och att lämna unionen skulle inte leda till någonting bra för 

Sveriges del. I samma anförande avfärdade han Gamovs påstående om en pågående maktför-

skjutning till Bryssels fördel, med hänvisning till fördraget som reglerar unionens kompetenser 

gentemot medlemsstaterna. Vid ett senare tillfälle upprepade Gamov (anf. 17) sin fråga om en 

svensk folkomröstning, och Löfven (anf. 19) svarade att en instabil och osäker situation skulle 

uppstå om övriga tjugosju medlemsländer började ifrågasätta villkoren för sina medlemskap, 

något som inte skulle gynna vare sig medborgarna eller företagen. 

      Löfven delade centerpartisten Eskil Erlandssons (anf. 9) farhågor om uteblivna investe-

ringar i Storbritannien på grund av brexit, och menade att landet hade åtminstone två år av 

osäkerhet framför sig. Lämna-sidan hade enligt Löfven ingen plan alls för vad som skulle ske 

om den segrade. ”Jag förstår inte hur man kan ta ansvaret för att dra in ett land i en sådan 

situation. Jag begriper det helt enkelt inte” (EU-nämndens uppteckning 2015/16:52, anf. 10). 

Jens Holm från Vänsterpartiet upprepade partiets önskan om att EU inte borde straffa Storbri-

tannien för landets utträde: 

 

Jag tycker att det är bra att linjen från Sverige och alla medlemsländer är att Storbritannien inte ska 

straffas, att man inte vill späda på de domedagsstämningar som finns i vissa sammanhang och att 

den situation som har uppkommit går att lösa genom ett avtal med Storbritannien där man löser alla 

utestående frågor. (EU-nämndens uppteckning 2015/16:52, anf. 11) 
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Enligt Holms verklighetsbeskrivning har EU drivit på avregleringar, privatiseringar och en 

åtstramningspolitik som skapat omfattande arbetslöshet och klyftor i Europa. Holms ståndpunkt 

anses indikera att Vänsterpartiets uppfattning var att denna politik och dess följder låg bakom 

britternas beslut att lämna EU. Inte heller vid detta sammanträde anslöt sig Holm till en stånd-

punkt angående själva folkomröstningens resultat, men han lyfte återigen förslaget om ett soci-

alt protokoll för att motverka segregeringen på den europeiska arbetsmarknaden. Statsminister 

Löfven (anf. 14), som inte hade ändrat uppfattning sedan föregående sammanträde, hävdade att 

ett socialt protokoll knappast var aktuellt eftersom det krävde en ändring av EU:s fördrag. På 

Holms fråga om vad Löfven menade med att brexit var en väckarklocka svarade statsministern: 

”Väckarklockan betyder att vi, som jag har sagt, behöver bli mycket skarpare när det gäller 

jobben” (EU-nämndens uppteckning 2015/16:52, anf. 14). Ståndpunkten klassificeras som en 

beskrivning och leder rimligen fram till följande handlingsnorm: satsa mer på arbetsmarknads-

åtgärder. Citatet bedöms visa att den röd-gröna regeringen ansåg att fler jobb, bättre villkor och 

andra åtgärder kopplade till arbetsmarknaden var den främsta lösningen på EU:s kris. I sam-

manträdets näst sista anförande förtydligade Holm vad Vänsterpartiet menade med ett socialt 

protokoll: ”Det är inte att man ger mer makt till EU, utan det är helt enkelt att man respekterar 

varje medlemslands arbetsmarknadslagar och överenskommelser” (EU-nämndens uppteckning 

2015/16:52, anf. 18). 

 

4.1.9 EU-nämndens uppteckning den 8 juli 2016 

Finansminister Magdalena Andersson (S) besökte EU-nämnden den 8 juli 2016 för återrappor-

tering från mötet i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 17 juni, 

samt för information och samråd inför nästa möte den 12 juli. Finansministern inledde sitt första 

anförande med att deklarera regeringens syn på brexit: 

 

Utfallet av omröstningen blev inte alls det som vi hade önskat. Jag är mycket tacksam för de kon-

takter som vi har haft mellan regeringen och oppositionen under dessa dagar. Jag har haft möte med 

finansutskottet, och statsministern har träffat alliansledarna. Det tycker jag har visat hur bra det kan 

fungera i svensk politik när det är lite osäkra tider. Det har varit ett stort ansvarstagande från oppo-

sitionen i dessa frågor. (EU-nämndens uppteckning 2015/16:53, anf. 2) 

 

Värderingen är den samma som den röd-gröna regeringen uttryckt många gånger tidigare. An-

derssons verklighetsbeskrivning är mer intressant, och den tyder på att konsensus rådde mellan 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och de fyra borgerliga partierna, i fråga om deras syn på brit-

ternas beslut att lämna EU. Finansministern menade vidare att Sverige ska fortsätta att ha goda 

handelsrelationer med Storbritannien, men betonade att utträdet ur EU måste få konsekvenser 
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för britterna: ”Man kan inte fritt välja på vilket sätt man vill ha tillgång till den inre marknaden” 

(EU-nämndens uppteckning 2015/16:53, anf. 2). Ståndpunkten ses som en värdering: Storbri-

tannien borde inte få behålla de fördelar som ett EU-medlemskap för med sig. 

      Max Elger, statssekreterare åt finansministern, upprepade regeringens syn på brexit under 

diskussionen om EU-budgeten: 

 

Det är riktigt att när Storbritannien – om det sker och i vilken takt etcetera, de har ännu inte aktiverat 

artikel 50 – lämnar samarbetet förlorar vi en viktig partner. Det är inget att orda om i samman-

hanget… Men det är klart att Storbritannien är en viktig partner som vi ofta har varit samsynta med 

i budgetfrågor som lämnar EU. Det är olyckligt. (EU-nämndens uppteckning 2015/16:53, anf. 62) 

 

Ståndpunkten klassificeras som en värdering. Argumentet som användes för att understryka hur 

olyckligt det var att Storbritannien valt att lämna EU var att landet ofta samarbetat med Sverige 

i budgetfrågor. Enligt Elgers verklighetsbeskrivning förlorade Sverige en nära vän som ofta 

delat Sveriges åsikter om EU-samarbetet; en ståndpunkt som stämmer väl överens med rege-

ringens uttalanden under tidigare sammanträden i EU-nämnden. Miljöpartiet och Vänsterpartiet 

sa ingenting alls om brexit (faktum är att Vänsterpartiet inte höll några anföranden under sam-

rådet). 

 

4.1.10 EU-nämndens uppteckning den 15 september 2016 

Det sista protokoll som analyseras är från EU-nämndens sammanträde den 15 september 2016, 

inför det informella mötet mellan medlemsländernas stats- och regeringschefer den 16 septem-

ber i Bratislava. Statsminister Löfven (anf. 2), som höll det inledande anförandet, talade än en 

gång om brexit som en väckarklocka och om behovet av ett enigt och ansvarstagande EU. Han 

upprepade att mer överstatlighet eller fördragsändringar inte var aktuellt. Istället handlade det 

om att leverera: 

 

Av alla de områden där våra medborgare räknar med att vi levererar vill regeringen särskilt prioritera 

följande: För det första fler och bättre jobb, en djupare och mer rättvis inre marknad med fokus just 

nu på tjänster och digitalisering och en progressiv handelspolitik… För det andra är det viktigt med 

en ambitiös klimat- och miljöpolitik… Det tredje området som prioriteras är en union som tar ett 

gemensamt ansvar för flyktingar… Utöver de här tre övergripande prioriteringarna behöver EU ett 

starkt och samlat agerande för ökad säkerhet både inom och utanför EU. (EU-nämndens uppteckning 

2016/17:1, anf. 2) 

 

Statsministerns rekommenderade åtgärder – att satsa på jobb och arbetsmarknadsfrågor, handel, 

miljö och klimat, migration samt medborgarnas säkerhet – antas vara ett svar på den legitimi-
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tetskris som EU befann (och befinner) sig i på grund av, bland annat, den brittiska folkomröst-

ningens resultat. Statsministerns värdering bedöms i detta läge ha varit att EU måste bli bättre 

på att leva upp till medborgarnas önskemål, i syfte att stärka unionens legitimitet. Något som 

Löfven pekade på som särskilt viktigt var att minska arbetslösheten bland unga, och att ”främja 

kvinnors deltagande på arbetsmarknaden” (EU-nämndens uppteckning 2016/17:1, anf. 2). Det 

kan ses som en del av Socialdemokraternas vision om ett socialt Europa. 

      Medan statsministern uttryckte hopp såväl som oro angående EU:s framtid fokuserade so-

cialdemokraten Marie Granlund (anf. 3) i första hand på de stora utmaningar som unionen stod 

inför. Hon nämnde migration, terrorism, arbetslöshet och konsekvenserna av brexit. Granlund 

framhöll återigen att det vore klokt att invänta britternas agerande inför deras förhandlingar 

med EU, samtidigt som hon menade att det var viktigt att se bortom brexit mot de problem som 

behövde lösas. Hennes verklighetsbeskrivning framstår inte nödvändigtvis som dyster, men 

Granlund målade definitivt upp en bild av ett EU som inte fungerar särskilt bra inom vissa 

områden. 

      Ordförande Åsa Romson (anf. 6) höll med statsministern om att mer överstatlighet vore fel 

väg att gå för EU, i kölvattnet efter brexit, och menade att samarbetet mellan medlemsländerna 

måste bli bättre. Enligt Romsons verklighetsbeskrivning har Storbritannien varit en nära allie-

rad till Sverige i fråga om inställningen till EU:s arbete. De åtgärder som rekommenderades för 

att stärka de kvarvarande tjugosju EU-ländernas samarbete var ett gemensamt ansvar för miljö, 

klimat och migration, samtidigt som Romson ansåg att EU måste agera utrikespolitisk och bidra 

till ”stabila samhällen runt omkring Europa och runt omkring i världen” (EU-nämndens upp-

teckning 2016/17:1, anf. 6). 

      I ett senare anförande instämde Löfven i Granlunds beskrivning av situationen efter den 

brittiska folkomröstningen: 

 

Först vill jag säga till Marie Granlund att jag delar hennes uppfattning om att man ska avvakta och 

ha lite is i magen. Därför sa jag med anledning av brexit att Storbritannien nu behöver lite tid att 

fundera över hur man själv ser på detta förhållande i framtiden. De behöver den tiden, för brexitsidan 

hade inte en aning om vad man skulle göra. Det är i sig förvånande hur man kan försätta ett land i 

en sådan situation och inte ha någon plan B. (EU-nämndens uppteckning 2016/17:1, anf. 7) 

 

Regeringens handlingsnorm var följaktligen att invänta britternas agerande inför de kommande 

förhandlingarna om hur Storbritanniens utträde ur unionen skulle gå till. Löfven beskrev återi-

gen lämna-sidan som oansvarig och oförberedd på omröstningens resultat. Statsministern höll 

med Granlund om att brexit inte fick ha en paralyserande effekt på EU:s arbete, eftersom un-
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ionen hade mycket att uträtta. Den av Socialdemokraterna föreslagna sociala pelaren presente-

rades som en lösning på den oro som Löfven menade att många av medlemsländernas medbor-

gare kände, genom att kombinera tillväxt och trygghet, och han poängterade särskilt att den inte 

förde med sig mer överstatlighet. Statsministerns värdering var alltså att EU borde ta ett större 

ansvar för medborgarnas sociala trygghet. 

      Jonas Sjöstedt, som var av en annan åsikt än regeringen, tyckte inte att det var en bra idé att 

förhålla sig avvaktande gentemot britterna: 

 

[Det kommer] säkert att pratas mycket om brexit, även om det inte formellt är på den informella 

agendan. Jag skulle önska att Sverige var mycket mer offensivt i att formulera en framtida relation 

med britterna. Jag tror att den möjligheten finns nu men kanske inte sedan. Det ligger självklart i 

vårt intresse med ett väldigt nära samarbete med britterna och att de krafter som på något sätt vill 

bestraffa britterna för deras omröstning inte får utrymme i den fortsatta diskussionen. (EU-nämndens 

uppteckning 2016/17:1, anf. 9) 

 

Citatet visar att Sjöstedts värdering var att Sveriges och Storbritanniens relation ska vara god 

även efter brexit, och att det vore fel att straffa britterna för deras beslut. Sjöstedt efterfrågade 

en aktiv diplomati från regeringens sida (handlingsnorm) i syfte att förverkliga denna värdering. 

Han menade att Sverige borde främja bland annat handel och studentutbyten med Storbritan-

nien, genom en offensiv debatt via EU:s institutioner. En konsekvens av brexit som Sjöstedt 

tog upp var att sannolikheten att Norge och Island ansöker om medlemskap i EU minskade, 

vilket ”sätter EES-avtalet i ett annat ljus” (EU-nämndens uppteckning 2016/17:1, anf. 9). Sjö-

stedt undrade om statsministern ansåg att ett brittiskt Efta-medlemskap vore ett steg i rätt rikt-

ning, och han menade vidare att ett socialt protokoll kanske kunde vara aktuellt. Löfven (anf. 

13) höll med Sjöstedt om vikten av bra relationer med Storbritannien efter landets utträde ur 

EU, men han ville inte gå in på detaljer angående de kommande förhandlingarna, eftersom 

britterna ännu inte hade sagt vad de ville. ”För oss är det just nu en ganska meningslös speku-

lation om hur vi skulle vilja se förhandlingen” (EU-nämndens uppteckning 2016/17:1, anf. 13). 

 

4.1.11 Sammanfattning av ståndpunkterna 

Socialdemokraternas och Miljöpartiets grundläggande värdering, från december 2015 fram till 

folkomröstningen i juni 2016, var att Storbritannien borde vara kvar i EU. När resultatet offent-

liggjordes den 24 juni visade de båda partierna att deras linje var konsekvent, genom att beklaga 

lämna-sidans seger. Den röd-gröna regeringen var alltså enig i sin syn på den brittiska folkom-

röstningen. Vänsterpartiet presenterade däremot ingen tydlig ståndpunkt angående brexit, vare 
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sig före eller efter själva folkomröstningen. Det går inte att tillskriva Vänsterpartiet någon vär-

dering om huruvida utfallet var bra eller dåligt utifrån det analyserade materialet, vilket i sig är 

ett intressant resultat. Eftersom ingen ståndpunkt presenterades i riksdagsprotokollen bedömdes 

det vara relevant att gå igenom material från partiets egen hemsida, där ett gemensamt uttalande 

från svenska Vänsterpartiet, danska Enhetslistan och finska Vänsterförbundet finns publicerat: 

 

Den brittiska befolkningen har gjort sitt val. En majoritet har beslutat att Storbritannien ska lämna 

EU. Vi respekterar folkomröstningens resultat och vi uppmanar alla andra att också göra det. Resul-

tatet speglar EU:s djupa kris. Över hela unionen har befolkningar upplevt hur EU-eliten har priori-

terat euron och bankerna före vanliga människors livsvillkor. I några länder har priset för denna 

politik varit katastrofalt högt… EU har inte klarat att skapa välfärd och jämlikhet. Storbritanniens 

utträde bör vara starten på en utveckling mot ett mer rättvist och demokratiskt Europa. (Vänsterpar-

tiet 2017) 

 

De tre nordiska vänsterpartiernas verklighetsbeskrivning innebär en skarp kritik mot unionens 

politik, och de efterfrågar djupgående reformer av EU:s institutioner, men inte heller i detta 

uttalande framgår om brexit anses vara glädjande eller beklagligt. Istället konstaterar partierna 

resultatet, respekterar det och pekar på de möjligheter till förändring som händelsen enligt dem 

möjliggör. En försiktig och antagligen rimlig tolkning är att Vänsterpartiet, under den aktuella 

tidsperioden, åtminstone ansåg att konsekvenserna av brexit eventuellt kunde bli positiva, för-

utsatt att de rätta politiska besluten fattades. 

      Socialdemokraternas och Miljöpartiets ståndpunkt före folkomröstningen var att EU be-

hövde bli starkare genom ett fördjupat samarbete, och att inre splittring skulle förhindras. Un-

ionens gemensamma värden och principer behövde värnas, och visionen om det sociala Europa 

förverkligas. Allt detta är exempel på handlingsnormer som leder fram till partiernas värdering 

om vad EU borde vara: en union som garanterar fred och välstånd, hög levnadsstandard, trygga 

anställningsvillkor och tillväxt i Europa. Vidare anses det troligt att Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet såg det sociala Europa som lösningen på den kris som EU befann sig i, och som 

den kommande folkomröstningen i Storbritannien var en manifestation av. Förslaget om att 

införa en social pelare hade av allt att döma samma syfte. 

      Före folkomröstningen menade den röd-gröna regeringen att Storbritannien borde stanna 

kvar i unionen eftersom landet var en nära partner till Sverige, inom ramarna för EU-samarbetet. 

Enligt Socialdemokraternas och Miljöpartiets verklighetsbeskrivning delade britterna Sveriges 

syn på bland annat den inre marknaden, EU:s jordbruksstöd, överstatlighet och EU:s budget, 

och därför röstade de i regel på samma sätt som Sverige. Andra ekonomiska argument, som 

brexits förväntade effekter på EU:s konkurrenskraft och sysselsättningsnivå, användes för att 
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övertyga de som var av en annan åsikt om att Storbritannien borde stanna kvar. Samtidigt be-

tonade regeringen att den brittiska folkviljan skulle respekteras, oavsett omröstningens utfall. 

Inför förhandlingarna med den brittiska premiärministern om Storbritanniens medlemsvillkor 

ville Socialdemokraterna och Miljöpartiet föra ett konstruktivt samtal, men de uttryckte en 

ovilja att kompromissa med den fria rörligheten och, inledningsvis, de sociala förmånerna för 

EU-medborgare från andra länder bosatta i Storbritannien; en ståndpunkt som klassificeras som 

en tydlig handlingsnorm. Ändå menade Miljöpartiet att vissa av Camerons reformförslag fak-

tiskt vore bra för Sverige, om de genomfördes. 

      När det väl stod klart att brexit var ett faktum menade regeringen att EU-samarbetet var 

viktigare än någonsin, inte minst för Sveriges ekonomi och freden i Europa, och att en folkom-

röstning om det svenska medlemskapet var uteslutet. Den rekommenderade åtgärden var att 

inte driva på för en omförhandling av villkoren för det svenska medlemskapet, och definitivt 

inte utlysa en folkomröstning. Enligt Björklund ”täcker [ordet handlingsnorm] också ett krav 

på att man avstår från en viss handling” (Björklund 2009, s. 29). Miljöpartiet underströk att 

unionen skulle fortsätta som ett samarbete mellan länder, snarare än att utvecklas till en stor 

federal stat. Stefan Löfven höll med om att fördragsändringar eller mer överstatlighet vore fel 

strategi post-brexit, och menade att EU måste arbeta för att tillgodose medborgarnas förvänt-

ningar. 

      Regeringen framhöll att relationen till Storbritannien ska vara god även i framtiden, men 

uttryckte oro över den inrikespolitiska situationen i landet. Enligt statsministerns verklighets-

beskrivning hade lämna-sidan agerat oansvarigt och försatt Storbritannien i en farlig situation. 

Finansministern förklarade att utträdet ur EU måste få konsekvenser för britterna, i synnerhet 

vad gäller tillgången till den inre marknaden. Statsministern talade om brexit som en väckar-

klocka och hävdade att mer fokus på sysselsättning var en nödvändighet, vilket anses vara en 

handlingsnorm. Socialdemokraterna och Miljöpartiet ansåg att EU borde ta ett större ansvar för 

miljön, migrationen och säkerheten, och Åsa Romson efterfrågade en aktivare utrikespolitik 

från EU:s sida. 

      Under två av sammanträdena som hölls i EU-nämnden före folkomröstningen i juni 2016 

tog Vänsterpartiet upp frågan om ett EES-avtal med Storbritannien, som partiet menade var 

centralt i det fall landet valde att lämna unionen. Enligt Jonas Sjöstedts verklighetsbeskrivning 

har Storbritannien varit en viktig handelspartner till Sverige, och Jens Holm betonade att ett 

EES-avtal skulle garantera möjligheten till studentutbyten och miljösamarbete även i fortsätt-

ningen. Regeringen avvisade Vänsterpartiets handlingsnorm genom att deklarera att den inte 

var beredd att driva på för ett EES-avtal med Storbritannien. Holm respekterade att det brittiska 
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folket gavs möjlighet att bestämma huruvida deras land skulle vara kvar i EU eller inte, vilket 

ses som en värdering, samtidigt som han i likhet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade 

invändningar angående vissa av Camerons krav inför förhandlingarna om villkoren för det brit-

tiska EU-medlemskapet. 

      Vänsterpartiet talade om en historisk möjlighet efter folkomröstningen, och partiets hand-

lingsnorm bedöms innebära att ett socialt protokoll borde föras in i EU:s fördrag, i syfte att 

garantera lika lön och villkor för lika arbete på den gemensamma europeiska arbetsmarknaden. 

Holm var noga med att påpeka att den föreslagna förändringen inte handlade om någon makt-

förskjutning från medlemsländerna till unionen. Ståndpunkten tolkas som att Vänsterpartiets 

värdering var att EU inte borde utvecklas i riktning mot en federal stat. Statsministern svarade 

att det inte var möjligt att föra in ett socialt protokoll, eftersom han ansåg det orimligt att pro-

pagera för fördragsändringar efter britternas beslut att lämna EU. Enligt Vänsterpartiets verk-

lighetsbeskrivning fick den brittiska lämna-sidan en majoritet av rösterna på grund av ett stort 

folkligt missnöje med EU:s politik, och de stora sociala klyftorna i Europa, som enligt partiet 

hade åtstramningspolitik, avregleringar och privatiseringar som bakomliggande orsaker. 

      Två handlingsnormer som Vänsterpartiet uttryckte efter folkomröstningen var att inte 

straffa Storbritannien för omröstningens utfall, och att Sveriges goda relationer till Storbritan-

nien skulle värnas. Den röd-gröna regeringen uttryckte en värdering när den höll med om att 

relationen mellan länderna var viktig också efter brexit, men samtidigt betonades att utträdet av 

nödvändighet måste få konsekvenser för Storbritannien. Vänsterpartiet rekommenderade även 

en mer offensiv diplomati från Sveriges sida, för att återupprätta ett nära samarbete med Stor-

britannien så snart som möjligt. Statsministern, som inte delade denna åsikt, menade att det var 

lämpligare att invänta britternas agerande. 

 

4.2 Brexit: en politiserad fråga? 

Den slutsats som dras utifrån kartläggningen av Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Mil-

jöpartiets värderingar, beskrivningar och handlingsnormer är att brexit var en icke-politiserad 

fråga för den svenska parlamentariska vänstern, från december 2015 till februari 2017. Eftersom 

Vänsterpartiet inte tog ställning för vare sig lämna eller stanna kvar-sidan uppstod ingen tydlig 

konfliktlinje gentemot Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som båda motsatte sig ett brittiskt 

utträde. Därför är det inte möjligt att klassificera brexit som en politiserad fråga inom vänstern. 

Socialdemokraternas och Miljöpartiets ståndpunkter kan beskrivas som konsekventa, när det 
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kommer till den grundläggande värderingen om huruvida Storbritannien borde lämna eller 

stanna kvar i EU, medan Vänsterpartiet helt undvek att välja sida. 

      Vissa mindre skillnader identifierades mellan regeringen och Vänsterpartiet, och eventuellt 

mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet, angående deras syn på brexits konsekvenser. 

Vänsterpartiet menade att brexit innebar en historisk möjlighet att föra in ett socialt protokoll i 

unionens fördrag, vilket statsministern motsatte sig, eftersom den röd-gröna regeringen hellre 

fokuserade på ambitionen om en social pelare och avvisade förslaget om fördragsändring. Det 

rådde även oenighet mellan Vänsterpartiet och regeringen om lämpligheten i att driva på för ett 

EES-avtal med Storbritannien efter landets utträde ur EU, samtidigt som Vänsterpartiet faktiskt 

uttryckte respekt för att Storbritannien folkomröstade om sitt medlemskap. Den röd-gröna re-

geringen uttalade inga ståndpunkter som tydligt visar vad den tyckte om att premiärminister 

Cameron utlyste en folkomröstning, men det ses som sannolikt att Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet var mer skeptiska till beslutet än Vänsterpartiet. 

      EU-nämndens ordförande under år 2015, Miljöpartiets Carl Schlyter, hade möjligtvis en 

annan syn på den europeiska integrationen än sin egen partiledning och Socialdemokraterna. 

Den 16 december 2015 menade han att EU inte fick utvecklas till en federal stat, ett 

”Storeuropa”, medan utrikesministern i januari 2016 talade om behovet av ett starkare EU. Ef-

tersom Wallström inte uttryckligen efterfrågade mer överstatlighet är åsikterna inte nödvän-

digtvis oförenliga, men en rimlig tolkning är att Schlyter var mer negativ till den europeiska 

integrationen än utrikesministern. Schlyter menade vidare att flera av Storbritanniens reform-

krav vore bra för Sveriges del, men det antas att han ville se Storbritannien kvar i ett reformerat 

EU, och därför dras slutsatsen att Schlyter sannolikt inte var oense med regeringen angående 

brexit. Sammanfattningsvis bedöms de skillnader som fanns mellan de tre partierna, kring den 

brittiska folkomröstningen, vara för små för att det ska vara möjligt att tala om brexit som en 

politiserad fråga. Partierna var oense om vissa av folkomröstningens konsekvenser, men de stod 

inte på var sin sida av en uttalad konfliktlinje. 

      Mycket tyder på att Vänsterpartiet försökte formulera en egen politik som ett alternativ till 

regeringens, inte minst deras förslag om det sociala protokollet och ett EES-avtal med Storbri-

tannien, men det är som sagt frågor som rör konsekvenserna av brexit, snarare än själva hän-

delsen i sig. Partiet efterfrågade överlag mer långtgående reformer av EU post-brexit än rege-

ringen; faktum är att Socialdemokraterna och Miljöpartiet först och främst talade om att mer 

överstatlighet var uteslutet efter den brittiska folkomröstningen, snarare än att efterfråga för-

ändringar av unionens funktioner. Det är tänkbart att Vänsterpartiets bild av brexit som en hi-

storisk möjlighet till progressiva reformer, vilken kan ställas mot statsministerns syn på brexit 
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som en väckarklocka och en insikt om att EU måste börja leverera, framförallt i fråga om job-

ben, vittnar om den ideologiska spänningen mellan partierna. Vänsterpartiet, som ideologiskt 

står till vänster om den röd-gröna regeringen, ville se radikalare reformer av EU än Socialde-

mokraterna och Miljöpartiet, och kritiserade EU:s politik i hårdare ordalag. Partiets politik kan 

ses som ett uttryck för dess position relativt långt ut på den ideologiska skalans vänsterkant, 

men också som en effekt av den formuleringsfrihet som följer av att inte ingå i regeringen. 

      Kanske berodde Vänsterpartiets ovilja att politisera brexit som fråga (genom att förespråka 

eller välkomna ett brittiskt utträde) på att partiet inte ville hamna på samma sida som Sverige-

demokraterna i EU-debatten. Sverigedemokraterna var det enda av riksdagspartierna som ut-

tryckte glädje över folkomröstningens resultat, under de sammanträden i riksdagen som stude-

ras här. Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade samma uppfattning som de borgerliga parti-

erna om vilken sida som borde gått segrande ur folkomröstningen, och om hänsyn tas till samt-

liga riksdagspartiers ståndpunkter kan brexit uppfattas som en politiserad fråga i den svenska 

riksdagen. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och 

Kristdemokraterna ville att Storbritannien skulle stanna kvar i EU, medan Sverigedemokraterna 

tyckte att landet borde säga upp sitt medlemskap. Johnny Skalin från Sverigedemokraterna 

sammanfattade sitt partis ståndpunkter den 28 juni 2016: 

 

Jag noterar att samtliga partier, kanske inte Vänsterpartiet, har beklagat att Storbritannien har valt 

att lämna Europeiska unionen. Det gör inte vi. Vi gratulerar Storbritannien för ett klokt beslut. Det 

kommer nu att gå från 183 självständiga länder till 184. Ju fler självständiga demokratier det blir i 

världen desto bättre. Storbritannien är ett ypperligt exempel på demokrati där folket har fått möjlig-

het att säga vad det tycker om en så stor sak som Europeiska unionen. (EU-nämndens uppteckning 

2015/16:51, anf. 7) 

 

Med andra ord fanns det en konfliktlinje mellan Sverigedemokraterna och de övriga riksdags-

partierna, med undantag för Vänsterpartiet. Det förefaller sannolikt att en av anledningarna till 

att Vänsterpartiet undvek att ta ställning var att partiet inte ville förknippas med Sverigedemo-

kraterna, ett parti hemmahörande på den ideologiska högerkanten. En rimlig tolkning är att 

Vänsterpartiets partiledning därför valde att formulera ståndpunkter som inte stod i uppenbar 

konflikt med regeringens, och som inte heller sammanföll med Sverigedemokraternas åsikter, 

men som likväl utgjorde en oberoende och till stora delar EU-kritisk linje. 
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4.3 Vilka partimål prioriterades? 

 

4.3.1 Programförverkligande 

Socialdemokraterna ger uttryck för en mycket positiv inställning till det svenska EU-medlem-

skapet, i det partiprogram som var aktuellt under tidsperioden december 2015 till februari 2017: 

 

Sverige är medlem av Europeiska unionen av goda skäl: EU är en sammanhållande kraft för fred 

och politisk demokrati på den kontinent, som under förra århundradet föröddes av krig och plågades 

av politiska diktaturer. Samarbete inom unionen kan ge bättre förutsättningar för medlemsstaterna 

att möta framtidens politiska och ekonomiska utmaningar. EU kan bli en starkare global aktör för 

utveckling och mänskliga rättigheter. (Socialdemokraterna 2013, s. 27) 

 

Eftersom Socialdemokraterna försvarar det svenska EU-medlemskapet i sitt partiprogram, och 

konsekvent menade att Storbritannien inte borde lämna unionen, under den studerade tidspe-

rioden, dras slutsatsen att programförverkligande som mål kan ha påverkat partiets agerande på 

den parlamentariska arenan. Partiet formulerade med andra ord ståndpunkter som stämde väl 

överens med de värden som återges i partiprogrammet. Flera av de idéer och åsikter som Soci-

aldemokraterna presenterade under sammanträdena i EU-nämnden, och under de utrikespoli-

tiska debatterna, har stöd i partiprogrammet från år 2013, till exempel visionerna om ett socialt 

Europa. En union med ett tydligare fokus på bland annat social rättvisa, fackliga rättigheter och 

sysselsättning efterfrågas. I partiprogrammet framgår att Socialdemokraterna vill att EU ska 

fortsätta som ett samarbete mellan medlemsstaterna, snarare än att utvecklas i riktning mot en 

federal stat; en ståndpunkt som kan jämföras med den värdering statsministern uttryckte efter 

den brittiska folkomröstningen i juni 2016, nämligen att mer överstatlighet för närvarande var 

uteslutet. 

      Vänsterpartiets aktuella partiprogram under tidsperioden ifråga antogs i februari 2004, men 

reviderades senast i maj 2016, ungefär en månad före den brittiska folkomröstningen. En tidi-

gare reviderad version kunde inte hittas trots sökningar i relevanta databaser, vilket måste sägas 

vara beklagligt. Det hade varit av intresse att undersöka huruvida partiets inställning till EU 

ändrades inför folkomröstningen. I det reviderade partiprogrammet från maj 2016 förekommer 

flera mycket EU-kritiska ståndpunkter, inklusive en tydlig värdering enligt vilken ett svenskt 

utträde ur unionen anses önskvärt: 
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Vi respekterar resultatet i folkomröstningen 1994 men har inte skäl att ändra vår principiella stånd-

punkt. Sedan dess har unionens negativa inslag förstärkts drastiskt, något som aldrig underställts en 

folkomröstning i Sverige. Vänsterpartiet verkar därför för att Sverige ska lämna EU. Vår EU-kritiska 

position gör det än viktigare att verka för vänsterpolitik i Europa och för EU:s demokratisering, såväl 

parlamentariskt som utomparlamentariskt. Inom EU arbetar Vänsterpartiet därför för att överstatliga 

organ som EU-kommissionen, EU-domstolen och Europaparlamentet ska avskaffas eller dramatiskt 

omformas. (Vänsterpartiet 2016) 

 

Vänsterpartiets handlingsnormer kan sägas vara delvis motsägelsefulla: partiet propagerar för 

ett svenskt utträde ur EU, samtidigt som det vill arbeta för en demokratisering och reformering 

av unionen. Eftersom Vänsterpartiet vill att Sverige ska lämna EU borde partiet rimligtvis väl-

komnat brexit och uttryckt glädje över folkomröstningens utfall, om programförverkligandet 

prioriterades, men så var som bekant inte fallet. Av detta följer att Vänsterpartiet antagligen 

inte prioriterade programförverkligandet på bekostnad av de övriga målen. Flera av de stånd-

punkter som presenterades av partiet i EU-nämnden var visserligen till stor del EU-kritiska till 

sin karaktär, och hade vidare stöd i partiprogrammet, och det indikerar möjligtvis att program-

förverkligandet ändå spelade viss roll för partiets agerande. I de analyserade protokollen fram-

går det att Vänsterpartiet ville se omfattande reformer av EU under den studerade tidsperioden; 

en åsikt som har stöd i partiets program. Slutsatsen som dras är att programförverkligande som 

mål kan ha påverkat Vänsterpartiets agerande, om än i begränsad utsträckning. 

      Miljöpartiet beskriver sig självt som EU-kritiskt i sitt partiprogram, som antogs år 2013, 

men istället för att lämna unionen vill partiet reformera den: 

 

Utifrån vår decentralistiska grundsyn är vi ett EU-kritiskt parti och därför arbetar vi för att förändra 

unionen. Miljöpartiet de gröna motsätter sig en utveckling mot en europeisk federation. Vi stöder 

tanken att EU ska utvecklas till ett mer flexibelt samarbete där varje medlemsland inom rimliga 

gränser kan välja vilka delar de vill delta i… Centralstyrning ska minska och de enskilda ländernas 

frihet öka. (Miljöpartiet de gröna 2013, s. 34) 

 

Den kritik av EU som presenteras i Miljöpartiets partiprogram framstår som förvånansvärt 

skarp, jämfört med de åsikter som partiet uttalade i EU-nämnden och under de utrikespolitiska 

debatterna, men ett svenskt utträde förespråkas inte. Eftersom Miljöpartiet vill att Sverige ska 

vara kvar i ett reformerat EU, och motsatte sig det brittiska utträdet lika konsekvent som Soci-

aldemokraterna, kan programförverkligande som mål ha påverkat dess handlande på den parla-

mentariska arenan, i viss utsträckning. Värderingen att EU inte får utvecklas i en federalistisk 

riktning känns igen från Schlyters anförande i EU-nämnden den 16 december 2015. Samtidigt 

är det troligt att Miljöpartiet tonade ner sin kritik av unionen i syfte att ligga nära Socialdemo-

kraternas politik, vilket i sådana fall innebär att programförverkligandet inte var partiets främsta 
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mål. Det ska också noteras att Miljöpartiet inte utesluter överstatlighet när det kommer till frå-

gor som miljöskydd och värnandet av mänskliga rättigheter, och partiet menar att ”EU [är] ett 

viktigt forum för detta i vår del av världen” (Miljöpartiet 2013, s. 33). Det kan möjligen vara 

vad som avsågs från Miljöpartiets sida när den röd-gröna regeringen efterfrågade ett starkare 

EU, i februari 2016. 

 

4.3.2 Röstmaximering 

I SOM-institutets senaste forskarantologi, som bygger på 2015 års nationella SOM-undersök-

ning, redovisas stödet till EU hos olika samhällsgrupper i Sverige. En av bakgrundsvariablerna 

är partisympati, vilket innebär att det är möjligt att se vad de väljare som uttryckte stöd för 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet år 2015 tyckte om unionen. Frågan som 

ställdes var: ”allmänt sätt, vilken är din inställning till EU?” (Berg och Bové 2016, s. 233). 

Svarsalternativen var ”mycket positiv”, ”ganska positiv”, ”varken eller”, ”ganska negativ”, 

”mycket negativ” och ”ingen åsikt”. Av de som skulle röstat på Socialdemokraterna hade fler 

en positiv (34 procent) än negativ (27 procent) syn på EU, och bland Miljöpartiets sympatisörer 

var 51 procent positivt inställda till unionen, jämfört med 20 procent som var negativt inställda. 

Bland dem som gav sitt stöd till Vänsterpartiet var en majoritet (53 procent) EU-kritisk, medan 

29 procent var positiva till EU. I alla tre grupper utgjorde de som svarade ”mycket positiv” en 

väldigt liten minoritet (3 till 4 procent) (Berg & Bové 2016, s. 233). Det är alltså uppenbart att 

Vänsterpartiet är det parti vars potentiella väljare var mest negativa till det svenska EU-med-

lemskapet, medan fler av Socialdemokraternas och Miljöpartiets potentiella väljare var EU-

positiva än EU-kritiska. 

      För att kunna besvara frågan om huruvida röstmaximering prioriterades av de tre partierna, 

under den studerade tidsperioden, är det nödvändigt att även undersöka svenskarnas inställning 

till EU år 2014, i syfte att identifiera eventuella förändringsmönster. År 2014 var 33 procent av 

Socialdemokraternas sympatisörer, 17 procent av Vänsterpartiets och 44 procent av Miljöpar-

tiets positiva till EU (Berg & Vernersdotter 2015, s. 206). Alla tre partiers sympatisörer hade 

alltså blivit mer EU-positiva år 2015, jämfört med året innan.  Ökningen var intressant nog 

störst bland de som stod närmast Vänsterpartiet (en ökning på hela 12 procentenheter), vilket 

kan sägas vara förvånande. 

      Eftersom Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade fler sympatisörer som var positivt än 

negativt inställda till det svenska EU-medlemskapet, och en majoritet av Vänsterpartiets sym-

patisörer hade en negativ uppfattning om EU (trots den relativt stora ökningen av EU-positiva 
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väljare längst ut på vänsterkanten), är en rimlig slutsats att samtliga partier prioriterade röst-

maximering i viss utsträckning, även om de två regeringspartiernas politik uppfattas som ett 

mer uppenbart exempel på röstmaximering än Vänsterpartiets. Socialdemokraterna och Miljö-

partiet, som hade en i grunden EU-positiv väljarbas, menade under hela den studerade tidspe-

rioden att det önskvärda vore att Storbritannien stannade kvar i unionen. Det indikerar att hän-

syn till väljarna faktiskt spelade roll för de två partiernas agerande på den parlamentariska are-

nan. Om Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade uttryckte glädje över folkomröstningens 

resultat, eller åtminstone menat att brexit inte nödvändigtvis var av ondo, hade de riskerat att 

stöta sig med sina potentiella väljare. 

      På samma sätt hade Vänsterpartiet riskerat att förlora sina EU-kritiska väljare om partiet 

hade tagit ställning för stanna kvar-sidan, vilket i och för sig är ett osannolikt scenario med 

tanke på de värderingar som uttrycks i partiets program. Det ska även påpekas att det finns få 

alternativ för vänsterväljare som anser att Vänsterpartiet inte är tillräckligt EU-kritiskt; de skulle 

antagligen behöva söka sig till den utomparlamentariska vänstern. Kanske kan Vänsterpartiets 

ovilja att ta ställning, inför och efter den brittiska folkomröstningen, snararare förklaras som ett 

försök att inte stöta bort EU-positiva vänsterväljare, genom att inte sluta upp bakom lämna-

sidan; en tolkning som har stöd i den statistik från SOM-institutet som visar att allt fler av 

partiets sympatisörer stöder EU. Det anses dock mer troligt att hänsyn till de EU-kritiska sym-

patisörerna påverkade Vänsterpartiets handlande, eftersom de utgjorde en större grupp. En al-

ternativ strategi för Vänsterpartiets del hade varit att locka över EU-kritiska väljare från Soci-

aldemokraterna och Miljöpartiet, genom att ta ställning för lämna-sidan. Sammanfattningsvis 

ses det som troligt att röstmaximering som mål påverkade samtliga partiers agerande. 

 

4.3.3 Maximering av parlamentariskt inflytande 

Socialdemokraternas och Miljöpartiets agerande på den parlamentariska arenan, under tidspe-

rioden december 2015 till februari 2017, indikerar att partierna försökte maximera sitt parla-

mentariska inflytande genom att stärka förutsättningarna för den röd-gröna koalitionsrege-

ringen. Deras ståndpunkter var i allt väsentligt förenliga, vilket tyder på enighet och en vilja att 

fortsätta regera tillsammans efter riksdagsvalet år 2018. Både Socialdemokraterna och Miljö-

partiet menade som bekant att de inte ville se en brexit, och deras värderingar, verklighetsbe-

skrivningar och handlingsnormer kan beskrivas som kompatibla, i nästan samtliga fall. Undan-

taget är möjligtvis Miljöpartiets Carl Schlyter som uttryckte en mer negativ syn på den europe-

iska integrationen än regeringen i övrigt. Partiernas handlande anses alltså visa att de försökte 
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undvika att skapa sprickor i koalitionssamarbetet, genom att harmonisera sina yttranden angå-

ende brexit, och därför dras slutsatsen att röstmaximering definitivt var ett mål som prioritera-

des. 

      Det är tydligt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet knappast försökte närma sig Väns-

terpartiets linje, vilket de kunde gjort, om avsikten hade varit att bjuda in Vänsterpartiet till en 

trepartikoalition efter nästa riksdagsval. Faktum är att den röd-gröna regeringens ståndpunkter 

låg betydligt närmare de borgerliga partiernas än Vänsterpartiets, ifråga om den grundläggande 

värderingen om huruvida Storbritannien borde lämna EU eller inte. Statsministern klargjorde 

till exempel att han delade samtliga av de åsikter som Moderaternas Maria Plass framförde den 

18 december 2015, angående fördelarna med att ha kvar Storbritannien som medlem i unionen, 

men det betyder naturligtvis inte att Socialdemokraterna hade för avsikt att bjuda in Modera-

terna till en koalitionsregering; ett sådant scenario framstår som föga troligt. Eftersom de bor-

gerliga partiernas ståndpunkter inte studeras i detalj är det inte möjligt att uttala sig om huruvida 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet försökte närma sig något av dem, i syfte att bilda en väns-

ter-mitten-koalition, eller, mindre troligt, en vänster-höger-koalition. 

      Vänsterpartiet prioriterade förmodligen inte maximerandet av parlamentariskt inflytande på 

bekostnad av de övriga målen, eftersom partiet inte slöt upp bakom regeringens inställning till 

brexit. Om det viktigaste målet hade varit att närma sig Socialdemokraternas och Miljöpartiets 

linje, för att öka chanserna att bli inbjuden till en socialdemokratiskt ledd koalitionsregering 

efter valet år 2018, borde Vänsterpartiet tagit ställning för den brittiska stanna kvar-sidan. Så 

var inte fallet, vilket tyder på att Vänsterpartiets partiledning ansåg att andra mål, som program-

förverkligande och röstmaximering, var viktigare än maximerandet av parlamentariskt infly-

tande. På samma gång kan valet att inte stödja lämna-sidan ses som ett försök att inte helt alie-

nera sig från den övriga parlamentariska vänstern. Genom att avstå från att politisera brexit, för 

att återkomma till det begreppet, och inte skapa en konfliktlinje gentemot regeringen, kunde 

Vänsterpartiet driva en egen politik utan att för den sakens skull helt omöjliggöra ett koalitions-

samarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i framtiden. Om det var avsikten kanske 

maximerandet av parlamentariskt inflytande ändå påverkade Vänsterpartiets agerande, i någon 

mån. 
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5. Slutsatser 

 

Resultatet av den genomförda analysen av Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpar-

tiets ståndpunkter angående brexit ger en god bild av den svenska parlamentariska vänsterns 

syn på händelsen och dess förväntade konsekvenser, tack vare den kategorisering och samman-

fattning (se 4.1.11 Sammanfattning av ståndpunkterna) som utfördes. Svaret på den övergri-

pande forskningsfrågan är att Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade en mycket negativ syn 

på brexit, under hela den studerade tidsperioden, medan Vänsterpartiet inte uttryckte någon 

värdering om huruvida ett brittiskt utträde ur EU var glädjande eller inte. Socialdemokraterna 

och Miljöpartiet menade att folkomröstningens resultat innebar att EU behövde bli bättre på att 

leva upp till medborgarnas önskemål, samtidigt som de poängterade att brexit omöjliggör mer 

överstatlighet inom överskådlig framtid. Enligt Vänsterpartiet utgjorde det brittiska utträdet en 

historisk möjlighet att ändra unionens fördrag och föra in ett socialt protokoll, i syfte att bland 

annat garantera lika lön och villkor för lika arbete inom unionen. Inget av partierna, inte ens det 

EU-kritiska Vänsterpartiet, talade om en svensk motsvarighet till den brittiska folkomröst-

ningen som ett önskvärt scenario efter brexit. 

      Analysen har visat att brexit inte var en politiserad fråga för den svenska parlamentariska 

vänstern. Den oenighet som kunde identifieras mellan de tre partierna rörde konsekvenserna av 

brexit, snarare än den grundläggande frågan om huruvida Storbritanniens kommande utträde är 

beklagligt eller önskvärt, och därför är det inte möjligt att tala om en konfliktlinje mellan Soci-

aldemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Svaret på den andra forskningsfrågan är alltså 

att brexit var en icke-politiserad fråga för vänstern, men kanske är det mer korrekt att hävda att 

frågan inte var politiserad inom vänstern, med tanke på att en konfliktlinje fanns mellan Soci-

aldemokraterna, Miljöpartiet och samtliga borgerliga partier å ena sidan, och Sverigedemokra-

terna å den andra. Enligt det sättet att se på saken var frågan politiserad för alla partier i den 

svenska riksdagen utom Vänsterpartiet, som ensamt valde att inte ta ställning för vare sig den 

brittiska lämna eller stanna kvar-sidan. 

      En annan intressant slutsats är att Vänsterpartiet inte heller valde att tydligt profilera sig 

som det enda partiet på den ideologiska vänsterkanten som förespråkade en hård EU-skeptisk 

linje, i fallet brexit, trots att förutsättningarna för ett sådant handlande var goda, efter Miljöpar-

tiets svängning i EU-frågan år 2008. Vänsterpartiet gav visserligen uttryck för en i flera avse-

enden EU-kritisk linje, men visade en ovilja att se unionens kris som någonting helt och hållet 
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positivt. Om Vänsterpartiet hade valt att politisera brexit inom vänstern hade som sagt en kon-

fliktlinje uppstått gentemot Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men så skedde inte, och an-

ledningen till det framgår i analysen av partiets agerande på den parlamentariska arenan: 

      Vänsterpartiets politik tolkas som en slags balansgång mellan de tre partimålen program-

förverkligande, röstmaximering samt maximering av parlamentariskt inflytande. Programför-

verkligande prioriterades till viss del, och likaså maximering av parlamentariskt inflytande, men 

det viktigaste målet för Vänsterpartiet bedöms ha varit röstmaximering. Genom att inte ta ställ-

ning för någon av folkomröstningens sidor lyckades partiet sannolikt undvika att stöta sig med 

majoriteten av dess sympatisörer, som var EU-kritiska, samtidigt som de EU-positiva sympati-

sörerna antagligen inte skrämdes över till Socialdemokraterna eller Miljöpartiet (eller något 

annat EU-positivt parti). Svaret på den fjärde forskningsfrågan är sammanfattningsvis att alla 

tre partimål förmodligen eftersträvades, men framförallt röstmaximering. Vänsterpartiet för-

sökte alltså försiktigt navigera runt de båda viktigaste falangerna inom sin väljarbas – de som 

är negativa till EU (majoriteten) och de som har en positiv syn på unionen (en växande minori-

tet) – i syfte att inte skrämma iväg någon av dem. Partiets agerande indikerar vidare att det inte 

ville inta ståndpunkter som stod i uppenbar motsättning till Socialdemokraternas och Miljöpar-

tiets, eftersom det skulle försvåra ett framtida koalitionssamarbete, och ett sådant är Vänster-

partiets främsta verktyg för ökat parlamentariskt inflytande (partiet är, i likhet med samtliga 

riksdagspartier, för litet för att kunna förvänta sig egen majoritet). Det faktum att Vänsterparti-

ets ståndpunkter ändå var i grund och botten EU-kritiska, trots att brexit inte presenterades som 

någonting önskvärt, visar kanske att de EU-kritiska sympatisörerna sågs som viktigare än de 

EU-positiva, vilket är rimligt med tanke på att de förra är fler än de senare, men det pekar även 

på att programförverkligandet prioriterades. 

      De båda regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, anses ha eftersträvat 

samtliga partimål, men det betyder inte att deras prioriteringar var identiska. Socialdemokra-

terna, som i sitt partiprogram målar upp en mycket positiv bild av det svenska EU-medlem-

skapet, agerade på ett sätt som visar att partiet försökte förverkliga de värden som presenteras 

i partiprogrammet. Bland Socialdemokraternas sympatisörer var de som hade en positiv syn på 

EU fler än de som betraktade unionen som någonting negativt; en realitet som den socialdemo-

kratiska partiledningen troligtvis tog hänsyn till när den utformade partiets ståndpunkter kring 

brexit. Eftersom Socialdemokraterna har en EU-positiv väljarbas, och partiet slöt upp bakom 

den brittiska stanna kvar-sidan, tyder mycket på att röstmaximering ansågs vara ett viktigt stra-

tegiskt mål. Likaså maximering av parlamentariskt inflytande. Socialdemokraternas ståndpunk-

ter var överlag förenliga med de som yttrades av Miljöpartiets representanter, vilket pekar på 
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att båda partierna försökte maximera sitt parlamentariska inflytande, genom att sluta upp bakom 

samma eller liknande ståndpunkter, och på så sätt stärka regeringskoalitionens enighet och 

handlingskraft. Samtidigt ska det påpekas att Socialdemokraterna antas vara den mest tongi-

vande parten ifråga om formuleringen av regeringens linje (mer om det nedan). Socialdemo-

kraternas agerande på den parlamentariska arenan tolkas som att partiet försökte förverkliga 

samtliga partimål, och detta är alltså svaret på uppsatsens tredje forskningsfråga. Här är det 

lockande att dra en parallell till Saglies resonemang om hur partier kan tänkas förena flera mål-

sättningar, utan att nödvändigtvis prioritera en av dem på bekostnad av de övriga, men om så 

var fallet eller inte är svårt att säga i nuläget, eftersom inget riksdagsval hållits efter den stude-

rade tidsperioden. Utgången i valet år 2018 kommer att visa hur framgångsrik den socialdemo-

kratiska strategin var. 

      Miljöpartiets handlande påverkades av alla tre strategiska mål, men maximeringen av parla-

mentariskt inflytande bedöms ha prioriterats på bekostnad av programförverkligandet. Det ses 

som troligt att Miljöpartiet var (och är) mer beroende av Socialdemokraterna än vad Socialde-

mokraterna är av Miljöpartiet, när det kommer till koalitionssamarbetet. Miljöpartiet är ett be-

tydligt mindre parti än Socialdemokraterna, som anses vara ett statsbärande parti, och på grund 

av detta är Miljöpartiets plats i regeringen kanske inte lika given. Därför anpassade Miljöpartiet 

sannolikt sina ståndpunkter angående brexit och EU till Socialdemokraternas linje, och detta 

skedde på bekostnad av programförverkligandet. Miljöpartiets partiprogram är på många sätt 

EU-skeptiskt (även om ett svenskt utträde ur unionen inte förespråkas), vilket betyder att parti-

ledningen såg partiets plats i regeringen som viktigare än förverkligandet av de värden som 

uttrycks i partiprogrammet, eftersom ståndpunkterna som partiet yttrade under de utrikespoli-

tiska debatterna, och i EU-nämnden, inte innehöll någon skarp kritik av EU. Ändå kan pro-

gramförverkligande sägas ha eftersträvats till viss del, med tanke på att Miljöpartiet enligt sitt 

partiprogram faktiskt vill att Sverige ska behålla sitt EU-medlemskap; en åsikt som stämmer 

väl överens med det strategiska beslutet att stödja den brittiska stanna kvar-sidan. Samma beslut 

visar att röstmaximering också eftersträvades, eftersom en majoritet av Miljöpartiets sympati-

sörer var EU-positiva. Sammanfattningsvis är svaret på den femte forskningsfrågan att Miljö-

partiets handlande påverkades av samtliga partimål, även om maximeringen av parlamentariskt 

inflytande definitivt prioriterades på bekostnad av programförverkligandet, vilket betyder att 

en målkonflikt uppstod. 

      En intressant slutsats är att den svenska parlamentariska vänstern är förvånansvärt positiv 

till EU, och frågan är om Vänsterpartiet fortfarande kan sägas representera en hård EU-skeptisk 

linje. Mycket talar för att partiet inte längre gör det, framförallt beslutet att inte argumentera för 
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en brexit, och inte heller propagerade för en folkomröstning om det svenska EU-medlemskapet. 

Miljöpartiet tycks också bli allt mer positivt till EU, men det bör påpekas att partiets stora kur-

sändring angående Sveriges medlemskap skedde långt innan den tidsperiod som undersöks här 

(nämligen år 2008). Det är emellertid inte omöjligt att erfarenheterna av att sitta i regering har 

gjort partiet ännu mer EU-vänligt, vilket i sådana fall skulle vara ett exempel på den trend som 

Lightfoot talar om. Att något av partierna inom den svenska parlamentariska vänstern skulle ta 

ställning för en Swexit (alltså ett svenskt utträde ur EU) i en nära framtid ses som mycket osan-

nolikt. Det enda riksdagsparti som fortfarande driver frågan om ett svenskt utträde är Sverige-

demokraterna. Om vänstern tonar ner eller helt överger sin EU-kritik kan motståndet mot un-

ionen komma att bli ett utpräglat högerprojekt, om man bortser från den i Sverige förhållandevis 

obetydliga utomparlamentariska vänstern. 

      Brexits betydelse för den fortsatta europeiska integrationen är en fråga som denna uppsats 

snuddat vid, om än indirekt, och utan att egentligen använda det begreppet. Det är en oerhört 

viktig fråga som statsvetenskapen måste försöka besvara inom en snar framtid. Brexit är en 

historisk händelse vars konsekvenser är svåra att förutse, och därför finns det ett stort behov av 

statsvetenskapliga studier som tar sig an ämnet utifrån kontexten europeisk integration. Den här 

uppsatsen har förhoppningsvis, och återigen indirekt, i någon mån bidragit till en ökad kunskap 

om Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets syn på den brittiska folkomröst-

ningens konsekvenser för den europeiska integrationen. Framtida forskning borde även analy-

sera Sverigedemokraternas inställning till brexit, med tanke på att det partiet var det enda i den 

svenska riksdagen som välkomnade folkomröstningens utfall. De borgerliga partiernas syn på 

brexit skulle också behöva kartläggas och analyseras, kanske med hjälp av de teoretiska begrepp 

som använts i denna studie. 
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