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Abstract 

The UK was considered to be one of Sweden’s best friends and allies in the European 

Union. When the UK decided to leave in 2016, Sweden was forced to reconsider their 

strategy for maximising its influence in the union. In 2020 Sweden’s strategy to join the 

frugal four seemed to become more permanent. The frugal four is a group of nations 

including, Denmark, The Netherlands, Austria and Sweden. They all share the opinion 

that economic recovery in the EU is important, but want to spend less money while 

achieving it.  

 

In this thesis Albert O Hirschman’s theory, Exit, Voice and Loyalty is used to classify 

and explain Sweden’s policy positions during the negotiations for recovery following 

the economic crises caused by the global pandemic, and to shine more light on 

Sweden’s foreign policy in the EU. 

 

. 

 

Nyckelord: EU, Albert O Hirschman, The frugal four, Swedish foreign policy, Covid.  

 

Antal ord: 9976 (Exklusive abstract, referenser och innehållsförteckning).  
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1 Introduktion 

 

 

Året är 2016 och Storbritannien chockar världen med att i en folkomröstning 

rösta för att lämna den Europeiska Unionen. Efter många års politisk turbulens 

lämnar de till sist i januari 2020. Detta skapar ett nytt läge inom EU eftersom 

Storbritannien, i egenskap av sin storlek, har stort inflytande vid 

förhandlingsbordet inom unionen. I ett land är man extra bekymrad eftersom att 

man precis blivit av med en av sina närmaste partners. Det landet är Sverige som i 

många år haft snarlika ståndpunkter i sakfrågor som Storbritannien i det interna 

förhandlandet inom EU. Det EU som finns kvar post-Brexit är därför ett nytt läge 

för Sverige sett ur en strategisk synpunkt. Hur ska man maximera sitt inflytande 

nu när Storbritannien lämnat?  Hur ska man positionera sig för att få sin vilja 

igenom?  En väg Sverige valt är att gå med i en grupp länder som kallar sig den 

frugala fyran. Den består av: Sverige, Nederländerna, Österrike och Danmark.  

 

I den här uppsatsen tänker jag titta närmare på Sveriges position i 

förhandlingarna om det ekonomiska stödpaket, som var ett av EUs svar på 

covidkrisen 2020, som ett exempel på svensk EU-politik efter Brexit. 

Inledningsvis kommer jag beskriva Sveriges relation till EU, och hur 

Storbritannien varit en viktig partner vid förhandlingsbordet för Sverige. Vidare 

kommer jag beskriva svensk EU-politik under Covid19-pandemin och hur den 

frugala fyran positionerat sig gentemot de andra länderna under förhandlingarna 

om ett ekonomiskt stödpaket för unionen.   
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2  Bakgrund 

2.1 Sveriges relation till Storbritannien och EU  

Sverige har en komplicerad relation till EU som har beskrivits på flera olika 

sätt av en rad forskare, journalister och politiker. Journalisten Ylva Nilsson 

beskriver svensk EU-politik med ordet kanske. Vilket hon också något 

humoristiskt använder i sin bok med titeln: “Så förs Svensk EU-politik med ett 

tvärsäkert: Kanske” från 2018.  

I artikeln ”Swexit, voice and loyalty: Sweden’s EU strategy after Brexit” 

beskriver forskaren Björn Fägersten Sveriges historiska relation till EU och hur ett 

medlemskap i dåvarande ECC skulle kunna tänkas hota den svenska 

neutralitetspolitiken och hur denna inställning, till det vi idag kallar EU, var 

dominerade efter andra världskriget (Fägersten 2018: 80-81). Vidare i sin text 

pekar Fägersten ut ett tydligt exempel på de svenska medborgarnas ambivalenta 

inställning till medlemskapet i unionen, nämligen de olika resultaten i de två 

folkomröstningar kring EU som genomförts hittills i Sverige. EG-medlemskapet 

(nuvarande EU) som föll ut till Ja-sidans favör 1994, och EMU-omröstningen 

2003 där Nej-sidan vann med en tydlig majoritet (Ibid.).  

En förklaring till varför Storbritanniens utträde ur unionen är relevant för 

Sveriges val av strategi för inflytande över EUs politik framöver går bland annat 

att finna i Sveriges röstningsmönster i ministerrådet. Markus Johansson 

argumenterar i sin text Sweden’s best friends in the Council of the EU för att 

Storbritannien varit en av Sveriges viktigaste allierade inom ministerrådet, baserat 

på regeringarnas respektive röstningsmönster och vilka länder som uppger att de 

ser Sverige som en koalitionspartner. Där framgår det tydligt att Sverige har sina 

närmaste allierade i Danmark, Finland och Storbritannien (Johansson 2018: 71ff).   
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Anledningen till att jag särskilt väljer att beskriva Sveriges positionering inom 

EU i ljuset efter Storbritanniens utträde är av flera skäl: dels gör Storbritanniens 

storlek landet till en mycket relevant spelare när det kommer till inflytande i 

unionen och dels kommer det faktum att de nu lämnat tvinga Sverige att tänka om 

i sitt alliansskapande. Sverige tvingas nu söka efter nya samarbetspartners för att 

få gehör för sina åsikter inom EU.  

Fägersten beskriver Sveriges relation till Storbritannien i EU och varför den är 

så viktig i flera olika punkter. 1) Det finns historiska kopplingar mellan länderna i 

form av nära samarbete kring handel som började så tidigt som 1654. 2) Det finns 

nästan över 100 000 svenskar som bor i Storbritannien. 3) Författaren nämner 

också att statsministrarna Fredrik Reinfeldt och Göran Persson båda har pekat ut 

sina Brittiska motsvarigheter, David Cameron och Tony Blair, som särskilt viktiga 

i sina internationella kontakter (Fägersten 2018:82).  

Fägersten pekar på en intressant sak i sin text, som gav mig inspiration till att 

skriva den här uppsatsen, nämligen att Sverige och Storbritannien var överens om 

själva essensen av EU-samarbetet. Båda delade en naturlig skepticism till 

överstatlighet, båda stod utanför Euron och båda var motståndare till tankarna på 

ett närmare militärt samarbete (Fägersten 2018:83). Detta menar jag är ett 

argument för varför Brexit blir ett nytt läge för Sverige, och kommer tvinga 

regeringen att byta taktik för inflytande över politiken. Det stora medlemslandet 

som var överens om själva grundprinciperna för EU-samarbetet, och som var en 

viktig samarbetspartner för Sverige, är nu borta. Detta är argument till varför 

Sveriges positionerande i EU är intressant att skriva uppsats om och varför det är 

ett viktigt ämne för ytterligare forskning. Jag vill vara med att kasta ljus kring 

ämnet: hur påverkar Brexit Sveriges möjligheter till inflytande i EU? 
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2.1.1 Frugala fyran och stödpaketet  

 

Under våren 2020 kastades EU och resten av världen in i en djup kris efter 

sviterna av Covid19-viruset och dess spridning över världen. Detta har till dags 

datum lett till en stor hälsokris, över 692 446 dödsfall i EU-området (ECDC 2021) 

och en global ekonomisk kris.  

Unionens svar på den ekonomiska delen av krisen var bland annat ett stort 

krispaket som förhandlades fram under våren, och beslutades om på EU-

toppmötet i juli 2020.  Detta krispaket skiljde sig från tidigare ekonomiska 

stimulanser på ett viktigt område: finansieringen. Paketet skulle delvis, precis som 

tidigare, finansieras av medlemsstaternas medlemsavgifter.  Det nya var däremot 

att EU för första gången gick fram med ett förslag innehållandes att låna upp egna 

pengar med medlemsstaternas skattebetalare som garant för lånen. Detta var 

Sverige skeptiskt gentemot. Dessutom skulle dessa lånade pengar delas ut 

mestadels som bidrag istället för lån, också detta motsatte sig Sverige. Det gjorde 

också tre andra länder: Nederländerna, Österrike och Danmark. Tillsammans 

startade de en grupp som backade upp varandra i förhandlingarna och döpte sig 

själva till frugala fyran (Financial Times 2020).  
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3 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och kategorisera Sveriges strategi 

för inflytande inom EU-samarbetet efter Storbritanniens utträde ur EU utifrån 

Albert O Hirschmans teori, Exit, Voice and Loyalty. En viktig avgränsning av den 

breda formuleringen strategi inom EU är att utgå från Sveriges medlemskap i den 

frugala fyran, och de ställningstaganden det medlemskapet ledde till för Sverige 

under förhandlingarna av det ekonomiska stödpaketet som togs fram efter sviterna 

av covid19-pandemin i juli 2020. Teorin kommer att appliceras på 

transkriberingar från EU-nämndens sammanträden, som är den folkvalda instans 

där Sveriges EU-politik beslutas, med hjälp av en klassificerande textanalys.  

 

Frågeställningarna som kommer tillämpas i denna uppsats är:  

 

1) Hur kan vi kategorisera och förklara Sveriges ställningstaganden under 

stödpaketsförhandlingarna i juli 2020 utifrån Albert O Hirschmans teori om Exit 

och Voice?   

 

2) Hur kan vi förklara Sveriges ställningstaganden under 

stödpaketsförhandlingarna i juli 2020 med hjälp av Albert O Hirschmans teori om 

mekanismen Loyalty?   

 

 

Upplägget i den här uppsatsen är att först kategorisera Sveriges 

ställningstaganden utifrån Hirschmans teori om missnöjesyttringar som antingen 

ett exempel på exit eller voice. Därefter söks förklaringar till varför, också detta 

utifrån Hirschmans teori, om först exit och voice, sedan loyalty. När det är gjort så 

kommer slutsatsen besvara frågeställningarna. I slutdiskussionen kommer jag med 
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stöd i mina resultat återknyta till diskussionen om Sveriges positionerande inom 

EU efter Brexit.  

 

3.1 Tidigare forskning 

I början av detta avsnitt kommer jag beskriva hur forskarna Björn Fägersten och Juliet 

Lodge använt sig av Hirschmans teori för att beskriva staters relation till EU. Vidare 

kommer jag beskriva annan forskning på området inflytande i EU efter Brexit, och hur 

min uppsats förhåller sig till denna, i avsnittet inom- och utomvetenskaplig relevans.  

 

3.1.1 Forskning på området svenskt inflytande i EU 

Författaren Björn Fägersten skriver i sin text Swexit, Voice and Loyalty om 

Sveriges relation till EU efter Brexit utifrån Hirschmans teori. Han tar två 

exempel där Sverige och Storbritannien innan Brexit har haft snarlika, och 

avvikande uppfattningar om förslag inom EU. Sverige har valt två olika strategier 

för att uttrycka sitt missnöje mot de här politiska förslagen. Det första exemplet 

gäller det europeiska militära säkerhetssamarbetet, CSDP, där både Sverige och 

Storbritannien varit negativa till ett fördjupat samarbete. Det uppstod en oro bland 

övriga EU-länder att Sverige skulle överta Storbritanniens roll som protesterare 

mot ökad integration och samarbete inom CSDP. I det fallet gick Sverige till slut 

med på, om än oentusiastiskt, de skrivningar som de övriga länderna kommit 

överens om (Fägersten: 2018:87ff). 

Det andra exemplet handlar om relationen mellan eurogruppen och de 

länderna som står utanför valutan. Där har Sverige tidigare dragit nytta av 

Storbritannien som, i egenskap av sin storlek, kunnat slå vakt och stoppat förslag 

som riskerat att diskriminera de länder som står utanför eurogruppen (Fägersten 

2018:89:f). Här menar Fägersten att det är troligare att Sverige kommer uttrycka 

sitt missnöje tydligare. I slutet av sin text pekar Fägersten på ett särskilt intressant 
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område där han, mot bakgrund av sina exempel, förutspår att Sverige antagligen 

kommer protestera mer högljutt. Det förslaget är utformningen av EUs budget. 

 I den här uppsatsen kommer jag undersöka, med hjälp av Hirschmans teori, 

om Björn Fägersten får rätt i sina misstankar och om Hirschmans teori kan hjälpa 

till att förklara de eventuella protesterna från svensk sida.  

 

3.1.2 Exempel på fallstudie inom snarlikt område  

Hirschmans teori har också använts för att beskriva olika staters medlemskap i 

olika delar av den Europeiska unionen. Till exempel Storbritanniens medlemskap 

i dåvarande EEC på 1970-talet av Juliet Lodge. Hon fokuserar på avvägningarna 

mellan chans till inflytande i användandet av strategierna voice och exit (Lodge 

1975). Den här uppsatsen använder sig av Hirschmans teori på ett liknande sätt 

som Lodge använder teorin i sitt arbete. Fallet står i centrum och Hirschmans teori 

används för att kasta ljus på ljust det fallet. Min uppsats skiljer sig mot Lodges 

forskning på flera punkter. 1) Jag ämnar placera svenskt agerande 2) Att en 

medlemsstat skulle kunna tänkas lämna unionen var 1975 närmast otänkbart och 

Brexit har visat att det är möjligt. 3) Tiden, att nu undersöka om Hirschmans teori 

fortfarande kan hjälpa till att förklara staters agerande i EU 2020, menar jag är 

argument till varför min uppsats kan anses vara relevant.   

 

3.1.3 Forskning på EU post-Brexit 

 

Det har bedrivits mycket forskning på EU post-Brexit med en rad olika 

inriktningar, exempelvis hur det kommer påverka EUs utrikespolitik att 

Storbritannien lämnar. Mitt intresseområde är mer fokuserat på dynamiken 

länderna emellan och hur det påverkar maktbalansen inom EU. Här finns givetvis 

problematiken att Brexit nyligen genomförts och att delar av Storbritannien, 

närmare bestämt Nordirland, fortfarande är kvar i delar av samarbetet. Detta 
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medför att det finns få fall att titta på där konsekvenserna av Brexit blir riktigt 

tydliga. En som har bedrivit forskning på det området är Fransesco Briganti.  

Författaren Fransesco Briganti skriver i sin text: ”Post Brexit politics of the 

EU: multiple players in multliple cores?” om Italiens inflytande i EU efter Brexit. 

Briganti intresserar sig för hur Italien positionerar sig inom samarbetet efter att 

Storbritannien lämnat. Briganti beskriver i sin text hur det, efter att ett så stort 

land lämnat unionen, uppstod en chans för ökat inflytande för Italien. Detta 

exemplifieras bland annat med ett toppmöte, där Italien var initiativtagare, som 

hölls strax efter Brexit mellan Frankrike, Tyskland och Italien.  Briganti beskriver 

vidare att många analytiker hävdat att det tyskfranska samarbetet nu behövde 

Italien som det tredje stora landet i EU som allierad för att kunna hålla ihop resten 

av unionen (Briganti 2017:28f).  

Denna uppsats kan anses vara relevant eftersom den, precis som Briganti, 

ämnar undersöka ett lands försök att positionera sig inom EU efter Brexit. 

Skillnaden mot Brigantis text är dels teorin. Hirschmans teori används i min 

uppsats för att försöka förklara ett lands agerande. Det är också en skillnad i 

själva fallet som sådant eftersom fokus ligger på olika länder. Italien, som ett av 

EUs större länder, har en annorlunda förhandlingsposition än Sverige som är 

mindre. Det är inte bara det som skiljer fallen åt, utan också det faktum att Sverige 

valt att ingå i en förhandlingspakt, nämligen den frugala fyran.  

 

3.1.4 Inom- och utomvetenskaplig relevans 

Jag menar att min uppsats har utomvetenskaplig relevans då den försöker 

beskriva svensk strategi för inflytande inom EU och hur den kan ha kommit att 

påverkas av Brexit. EU påverkar Sverige och de svenska väljarnas vardag i hög 

grad, och om Sveriges inflytande kan komma att förändras på grund av att 

maktbalansen inom unionen skiftar, menar jag att det finns goda 

demokratiargument utifrån svenska väljares synpunkt till att detta bör synliggöras 

och beskrivas.  

Jag menar att min uppsats har inomvetenskaplig relevans då den ämnar 

studera svensk EU-politik efter Brexit och titta på ett specifikt fall. Det är svårt att 
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hitta studier som gjort något liknande eftersom Brexit, trots att folkomröstningen 

genomfördes 2016, lämnat unionen nyligen. Det är också svårt att hitta studier 

som intresserat sig för just exemplet svensk EU-politik efter Brexit och som 

samtidigt intresserat sig för just strategier för hur Sverige ska bibehålla eller öka 

sitt inflytande. Fägersten är undantaget. Han har dock ofta haft en annan design i 

sina artiklar och inte pekat på ett specifikt fall lika tydligt som jag ämnar göra i 

denna uppsats. Den här uppsatsen kan också anses vara relevant eftersom en 

förhållandevis gammal teori används och samtidigt då undersöker hur applicerbar 

den är på ett fall idag.  
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4 Teori 

I det här avsnittet kommer jag redogöra för Albert O Hirschmans teori Exit, Voice and 

Loyalty. Albert O Hirschmans teori om missnöje vid medlemskap i organisationer och 

hur den kan yttra sig har tre huvudsakliga begrepp. Två kategorier: Exit och Voice, och 

en förklaringsmekanism: loyalty. De kommer skrivas på svenska i nedanstående text 

enligt egen översättning. Exit = lämna, Voice = protest, Loyalty = lojalitet.  

 

 

 

 

4.1 Introduktion till teorin 

Björn Fägersten sammanfattar Hirschmans teori såhär: En medlem som är 

missnöjd med en organisation denna tillhör har enligt Hirschman valet mellan 

lämna-alternativet, det vill säga att lämna organisationen eller protest-alternativet, 

protestera eller på olika andra sätt försöka förändra inifrån. Vilken strategi 

medlemmen väljer beror på en rad olika saker, mer om detta senare, men det beror 

i hög grad på det Hirschman kallar för lojalitet. Det är graden av band 

medlemmen har till organisationen (Fägersten 2018:87). Värt att notera är också 

att lämna naturligtvis kan vara att inte gå med, trots att man övervägt det. EMU-

omröstningen 2003 i Sverige är ett bra exempel som Fägersten anser vara ett slags 

lämna trots att man rent tekniskt aldrig gick ur något, Sverige gick istället inte 

med i den monetära unionens tredje steg (Ibid). 

 Ytterligare en sak värt att notera i Fägerstens text är att man inte bör betrakta 

hela EU som en enhet som man antingen förhåller sig till genom att protestera 

eller lämna. Då hade denna uppsats slutsats varit tämligen förutsägbar eftersom 

Sverige inte har gått ur EU eller valt att ställa sig utanför covidstödpaketet. Utan 



 

 11 

att man istället kan betrakta olika beslut som skilda händelser där ett land kan 

använda olika strategier och inta olika positioner. Till exempel: En EU-budget, ett 

försvarssamarbete etc.  

 

4.2 Exit  

 

Vid en första anblick kan lämna-alternativet ses som en rätt binär och 

lättavgjord historia. Antingen är man med eller så är man det inte. Det är till 

exempel svårt att vara lite med i den Europeiska monetära unionens tredje steg, 

antingen så har landet Euro som valuta eller så har landet det inte. Så behöver det 

inte alltid vara, det beror på sammanhanget teorin används i.   

 

Albert O. Hirschman definierar begreppet lämna i sin bok Exit, Voice and 

Loyalty från början utifrån en ekonomisk kontext. Han utgår utifrån ett företags 

ledning och när den tvingas agera för förändring på grund av att tillräckligt många 

kunder slutat konsumera en viss produkt eller med andra ord: lämnat företaget. 

Lämna-strategin definieras alltså här av att man slutar köpa en viss produkt eller 

att man lämnar organisationen. Detta leder senare till, om tillräckligt många väljer 

den här strategin, att företagsledningen tvingas undersöka vad det kan bero på och 

agera för att förändra sin produkt så att folk slutar lämna, alternativt kommer 

tillbaka (Hirschman 1970:4).  

I den ekonomiska kontexten kan det bli väldigt tydligt. Att sluta köpa en 

produkt och istället köpa det konkurrerande företagets produkt som kanske det 

tydligaste exemplet. I den samhälleliga kontexten kan lämna ibland vara mer 

svårtolkat. Hirschman nämner här staten eller familjen som två exempel där det är 

svårt att tänka sig att det finns ett regelrätt lämna-alternativ på samma sätt 

(Hirschman 1970:33). Tänk dig att jag skulle lämna min familj, visst kan jag sluta 

dyka upp på julafton och på mina kusiners födelsedagar men genetiskt är min 

pappa alltid min pappa. Ett annat exempel där ett regelrätt lämna-alternativ inte 

finns på samma sätt är när priset för det alternativet är för högt med exempelvis 
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döden eller andra riktigt kraftiga sanktioner som det högsta priset en medlem kan 

tvingas betala vid ett lämnande. Exempel på sådana sammanhang kan vara ett 

kriminellt gäng, ett politiskt parti i en totalitär stat eller en maffia (Hirschman 

1970:96).    

Ett tredje exempel där lämna-alternativet är mindre binärt är sett ur en 

samhällelig kontext, där aktören visserligen har lämnat själva organisationen men 

det är svårt att lämna utfallet från den organisationen. (Hirschman 1970:33f). 

 Ett sådant exempel kan vara om du röstade för en Brexit, Storbritannien har 

visserligen lämnat EU men kommer inte kunna lämna den politiska kontext, 

Europa eller världsscenen där EU fortsatt kommer vara en viktig aktör. Om 

Sverige till exempel väljer att inte gå med i covidstödpaketet utan skulle inta 

ståndpunkten att det enbart bör gälla länderna som har Euron som valuta, hade det 

kunnat ses som ett agerande i linje med Hirschmans lämnaalternativ, trots att 

Sverige i det exemplet varit kvar i EU.    

 

4.3 Voice 

Om exempelvis en kund, medlem eller nation uttrycker något som helst 

missnöje för att åstadkomma förändring klassas det istället för ett lämna-alternativ 

som ett protest-alternativ. Protesterna kan se väldigt olika ut: det kan vara 

namninsamling som lämnas till ledningen, det kan vara marscher eller andra 

aktioner för att påverka den allmänna opinionen som i sin tur kan användas som 

ett påtryckningsmedel mot ledningen. Definitionen är bred men har alla det 

gemensamt att medlemmen stannar inom organisationen men försöker ändra 

något inom den (Hirschman 1970:30).  

Det är ganska enkelt att tänka sig att lämna-alternativet kan användas för 

mycket. Om alla kunder över en natt slutar köpa en produkt kommer företaget att 

kollapsa och inte ha resurser att kunna rätta till de brister som kunderna uttrycker 

missnöje mot genom att lämna. Protestalternativet kan också överanvändas men 

på ett lite annorlunda sätt. Om vi inom organisationen lyckas skapa press på 

ledningen så att den får upp ögonen för någonting vi inte gillar måste vi sedan 



 

 13 

backa undan och låta den fatta beslut så att problemet kan åtgärdas. Det finns en 

risk att, om vi fortsätter elda på, att ledningen kommer sluta bedriva verksamhet 

som vanligt och istället hela tiden behöva hantera våra protester. Flera statsvetare 

har pekat på att, tvärtemot vad som spontant kan kännas rimligt, att om alla 

väljare är på tårna och använder hela sitt politiska kapital exakt hela tiden riskerar 

den politiska förändringen att bli lamslagen. Det finns faktiskt demokratiska 

fördelar med en blandning av apati och protestvilja hos väljarna av exakt den 

anledningen, enligt statsvetarna Hirschman refererar till. Elda på politikerna så de 

blir varse om din ilska, och sedan backa undan för att låta dem ta fram förslag och 

implementera dessa (Hirschman 1970:31ff).  

Hirschman poängterar att man inte bör se protest som underordnat lämna-

alternativet utan att de snarare påverkar varandra. Lämna alternativet övervägs i 

relation till hur effektivt en medlem bedömer protestalternativet.  Om en medlem 

använder sig av protesten som verktyg och den upplever det som lyckat kan 

protestalternativet anses fördröja ett lämnande. Detta gör att protesten oftast sker i 

början av en process och lämnandet blir en slags sista utväg, detta beror också på 

att när du väl lämnat kan du inte protestera och har därför förlorat ett av dina två 

verktyg till inflytande, medan så länge du är kvar i organisationen har du alltid 

kvar alternativet att lämna (Hirschman 1970:37).  

Andra överväganden som ligger till grund för valet mellan lämna- och 

protestalternativet är en bedömning av hur effektiv man bedömer att en protest 

kommer vara och hur attraktivt alternativet att gå ur är, och hur villig man är att 

vara osäker på om protesten kommer att lyckas eller inte. (Hirschman 1970: 38). 

Ett tredje övervägande är också medlemmarnas tidigare erfarenheter av 

proteststrategin och hur mycket den kostade dem då (1970: 43).   

 

4.4 Loyalty 

För att förstå varför en medlem väljer att stanna och protestera snarare än att 

lämna behöver vi också titta på medlemmens band till organisationen eller 

produkten, det kallar Hirschman för graden av lojalitet (Hirschman 1970:78). En 
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av anledningarna till att denna mekanism är viktig att beakta är att vid hög grad av 

lojalitet kan den medlem som annars är mest benägen att lämna, stanna kvar 

längre och försöka förändra inifrån (Hirschman 1970:79). Paradoxalt nog är 

lojalitet mest funktionellt när den framstår som mest irrationell, i bemärkelsen att 

det finns fullgoda alternativ som är snarlika den organisation vi är lojala mot 

(Hirschman 1970:81). Ett exempel hade kunnat vara om det fanns ett snarlikt 

samarbete som EU men Sverige valde att vara med i just EU och använde sig av 

argument som historia, kulturella likheter och emotionella band till organisationen 

för att motivera sitt medlemskap.  

Lojaliteten är tätt sammankopplad med att det finns något sorts lämna-

alternativ. Det är svårt att vara lojal med en organisation det inte går att lämna. 

Hota om att lämna är något lojalister gör, en medlem som tänker stanna kvar så 

länge det går och använda hotet om att lämna som ett protest-alternativ är i hög 

grad emotionellt bunden till organisationen. Jämför med en låg grad av lojalitet, 

då hotar man inte med att lämna, då lämnar man istället (Hirschman 1970:82f). 

Detta kan beskrivas i en slags tidslinje där ju mer oense medlemmen och 

organisationen är desto mer högljudda kommer protesterna att vara och bli fler. 

Det kommer sedan en punkt där medlemmar med låg grad av lojalitet lämnar, 

medan lojalisterna stannar och då istället ökar sin grad av protester. Vidare på 

tidslinjen kommer sedan hotet om att lämna och till sist att man lämnar. 

(Hirschman 1970: 88).  

Ett tydligt exempel på lojalister som utövar inflytande men som påverkas av 

det faktum att lämnaalternativet är begränsat återfinns i det republikanska partiet i 

USA. Hirschman återger en studie där ett par statsvetare kommit fram till att 

partiets högerflank var mycket mer angelägen att bedriva politiskt 

opinionsarbete än de medlemmar som befann sig mer i mitten. Hirschman pekar 

här på att det bör kunna förklaras med att högerflanken hos republikanerna i ett 

tvåpartisystem knappt har någonstans att ta vägen. Mitten-republikaner kan alltid 

rösta på demokraterna och har därför ett alternativ till sitt nuvarande parti. 

Medlemmar till höger vet att antingen påverkar de republikanerna med all kraft de 

har eller så får de inte den politik de önskar sig (Hirschman 1970:71f).  

Ett annat exempel hade kunnat vara en medlemsstat som önskar sig ett helt 

annat EU, men som på grund av bristen på alternativa organisationer och att priset 



 

 15 

för att lämna EU är högt för de flesta medlemsstater, istället blir extra aktivt i de 

interna diskussionerna.  

 

4.5 Sammanfattning teori 

Lämna: En aktör lämnar en organisation, delar av en organisation, eller väljer att stå 

utanför efter övervägande om att gå med.   

 

Protest: En aktör är kvar i en organisation men uttrycker sitt missnöje mer eller mindre 

högljutt. En aktör avgör sitt agerande baserat på 1) hur effektiv den tror protesten 

kommer vara, det vill säga hur stor förändring aktören lyckas åstadkomma med sitt 

agerande och hur attraktivt lämna-alternativet är. 2) Vad protesten får för konsekvenser 

för aktören, exempelvis om ledningen i organisationen medlemmen verkar inom svarar 

med att straffa aktören. Slutligen övervägs också 3) vad aktören har för tidigare 

erfarenheter av protester och vad för straff aktören fick då, respektive vinster i form 

förändring av till exempel beslut organisationen fattar.   

 

Lojalitet: Graden av lojalitet är en mekanism som kan förklara vilken strategi en aktör 

väljer. Lojalitet handlar om aktörens band till organisationen. En mer lojal aktör är i 

regel mer benägen att stanna kvar längre och protestera mer. Så en protest är i sig ett 

tecken på lojalitet, en mer illojal aktör hade lämnat istället för att protestera. En ökad 

proteststyrka kan tolkas som ett tecken på att man står närmare att lämna än tidigare om 

man inte får till den förändring man önskar. 
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5 Metod 

5.1 Operationalisering 

Den här uppsatsen utgår ifrån två frågeställningar. I den första ämnar jag att 

först försöka kategorisera Sveriges politiska ställningstaganden som ett exempel 

på antingen lämna eller protest utifrån Hirschmans teori om strategier vid 

missnöje. Detta kräver att det definieras vad som anses vara det som Sverige 

potentiellt skulle kunna lämna. Analysen kommer genomföras utifrån att 

kategorisera Sveriges politiska ställningstaganden i relation till två organisationer: 

EU och Covidstödpaketet. Vidare eftersöks argument för att kategorisera Sveriges 

ställningstaganden som antingen ett exempel på lämna eller protest.  

I den första frågeställningen återfinns också ordet förklara. Efter att 

kategoriseringen är gjord, förändras analysdelen till att istället analysera, med stöd 

av Hirschmans teori, vad för förklaringar det kan finnas till Sveriges 

ställningstaganden utifrån kriterierna för antingen en lämna- eller proteststrategi. 

Den andra frågeställningen rör mekanismen lojalitet som Hirschman menar 

kan hjälpa oss att förstå varför en medlem, i det här fallet en stat som medlem i 

EU, agerar som den gör. Först ämnar jag i uppsatsen slå fast hur lojal Sverige kan 

anses vara med EU och Covidstödpaketet, utifrån mekanismen redogjort för i 

teoriavsnittet. Graden av lojalitet kan hjälpa oss att förstå varför en aktör agerar 

som den gör i relation till en organisation och bör därför kunna hjälpa till att 

förklara Sveriges ställningstaganden, enligt Hirschmans teori. 

 

Sammanfattningsvis kommer analysdelen bestå av tre delar:  

 

A) Kategorisering av Sveriges ställningstaganden som antingen lämna eller 

protest. 
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B) Utifrån Hirschmans teori om strategier vid missnöje i organisationer söka 

förklaringar till varför Sveriges ställningstaganden är ett exempel på antingen 

lämna eller protest.  

 

C) Utifrån Hirschmans teori om mekanismen lojalitet försöka förklara Sveriges 

ställningstaganden.  

 

 

I resultatdelen ämnar jag besvara frågeställningarna utifrån det jag kommit 

fram till i min analys. I slutsatsdelen kommer jag sedan reflektera över mina 

resultat och återknyta till uppsatsens syfte, nämligen att försöka beskriva svensk 

EU-politik efter Brexit.  

 

I analysdelens andra del kommer jag använda mig av en tabell. I resultatdelen 

kommer jag redogöra för om kriterierna i rutfältet är uppfyllda.   

 

 

 Går det i 

materialet 

finna stöd för 

att…  

Går det i 

materialet 

finna stöd för 

att… 

Går det i 

materialet 

finna stöd för 

att… 

  

      

Lämna Aktören 

lämnar 

organisationen 

Aktören 

lämnar delar 

av 

organisationen 

Väljer att stå 

utanför 

organisationen 

efter 

överväganden 

om att gå med? 

  

Protest Aktören 

bedömer 

protesten som 

effektiv. 

Aktören 

överväger vad 

för 

konsekvenser 

Aktören 

beskriver sina 

tidigare 

erfarenheter av 
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en protest kan 

få för aktören.  

att protestera 

inom 

organisationen.  

Lojalitet  Att aktören 

protesterar.  

Att aktören 

själv, eller att 

ledningen för 

organisationen, 

bedömer 

protesten som 

stark 

alternativt 

starkare än 

tidigare 

protester. 

Att aktören 

beskriver sin 

lojalitet med 

organisationen. 

  

 

 

 

Hirschmans teorier kommer genom en klassificerande textanalys att appliceras 

på dokument från riksdagens EU-nämnd. Dokumenten är transkriberingar från 

sammanträden i EU-nämnden där statsministern och EU-ministern deltagit. Dessa 

möten hölls under förberedelserna av, och under själva, EU-toppmötet där EUs 

regeringschefer fattade beslut om långtidsbudgeten och om det ekonomiska 

stödpaketet efter Covid-19s påverkan på EU-ländernas ekonomier.  

 

5.2 Om fallstudier 

I den här uppsatsen kommer en Diciplined-configurative typ av fallstudie 

användas. Målet med en sådan studie är att kasta ljus på ett specifikt fall. Harry 

Eckstein skriver i sin bok Case Study and political theory in political science om 

olika typer av fallstudier. Dels delar han upp dem i större huvudkategorier och 

sedan i mindre underkategorier. Den disciplinerade-konfigurativa studien 
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kategoriseras som en heuristic study. Målet är då inte att samla så många fall som 

möjligt för att sedan kunna jämföra dem, målet är inte heller att kunna pröva 

teorin utan som Eckstein skriver så erkänner istället den disciplinerade-

konfigurativa studien att teorier finns och att de kan sägas beskriva verkligheten. 

Den här typen av forskningsdesign försöker istället kasta ljus och förklara ett 

särskilt intressant fall som i sin tur förhoppningsvis kan leda till intressanta 

slutsatser (Eckstein: 2000:138).  

Den här uppsatsen kan anses vara ett exempel på en disciplinerat-konfigurativ 

studie och en teorikonsumerande studie eftersom upplägget är att fokusera på ett 

tydligt avgränsat fall och att i analysen kommer det inte göras en jämförelse med 

något annat fall. Uppsatsens forskningsdesign är att använda sig av en teori för att 

kasta ljus på ett intressant fall som i förlängningen, och med eventuella vidare 

studier, kan peka på slutsatser som i sin tur kan säga något generellt om Sveriges 

politik och påverkansarbete inom EU efter Brexit. I den här uppsatsen är teorin 

viktig eftersom den till exempel är en del av frågeställningen. Teorin används 

också för att försöka förklara svensk EU-politik och kan därför anses vara en 

teorikonsumerande studie.  

 

 

5.3 Textanalys  

I boken metodpraktikan skriver författarna Peter Esiasson, Mikael Gilljam, 

Henrik Oscarsson och Lena Wängerud om kvalitativ textanalys och hur den 

skiljer sig från den kvantitativa. De skriver bland annat att, när någon använder 

sig av kvalitativ snarare än kvantitativ textanalys erkänner uppsatsskribenten att 

vissa passager i texten anses viktigare än andra (Esiasson m.fl. 2012:210). De 

beskriver vidare det mest centrala i hur man ska gå tillväga i en textanalys och 

skriver då att det handlar om att ställa frågor till texten och se om man själv eller 

texten kan besvara dessa frågor (ibid). Författarna går vidare och beskriver två 

stycken huvudkategorier inom textanalysen. Den systematiserande eller den 

kritiskt granskande textanalysen. Vilken huvudkategori forskaren sällar sig till 
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avgörs av valet av frågor och studiens syfte (Esiasson m.fl.: 2012: 211). 

Sammanfattningsvis kan sägas att de systematiserande textanalysernas frågor vill 

klargöra och lyfta fram innehållet medan de kritiskt granskande textanalysernas 

frågor vill gå längre och exempelvis ifrågasätta texten utifrån en norm eller till 

och med undersöka vad som inte finns utskrivet i texten (Esiassion m.fl.: 

2012:211f).  

Författarna går sedan vidare och beskriver det som kommer att vara mest 

relevant för den här uppsatsen nämligen en klassificerande textanalys. Den 

klassificerande textanalysen ämnar placera innehållet i texten under en 

sammanfattande rubrik (Esiasson m.fl. 2012:211).  

I den här uppsatsen fall handlar det om att kategorisera Sveriges position 

utifrån Hirschmans teori om inflytande vid missnöje i organisationer.  

Rubriken som använts för att söka svar på uppsatsens första frågeställning är: 

Vad finns det för stöd att detta är att betrakta som ett exempel på lämna-strategin 

respektive protest-strategin? 

Den övergripande rubriken för den andra frågeställningen är: Vilka exempel 

på lojalitet utifrån Hirschmans teori kan vi utläsa från den här texten.  

Metoden kommer, tillsammans med tabellen i avsnittet operationalisering, 

hjälpa till att strukturera innehållet i analysen. Eftersom Hirschmans teori i sig 

består av ett antal kategorier tyckte jag det var klokt att använda en typ av 

textanalys vars fokus också är att kategorisera. På så sätt får jag hjälp att 

strukturera materialet under rubriker och kan bocka av mot tabellen. På så vis kan 

jag slå fast om svenskt agerande i EU är exempel på det Hirschman beskriver i sin 

bok.  

 

5.4 Material  

 

Det primära materialet i denna uppsats kommer bestå av offentligt tryck från 

EU-nämnden. Uppteckningar från EU-nämnden är intressanta och relevanta då 

regeringen måste ha stöd för sitt agerande i EU-nämnden. Därför kan 
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transkriberingar från diskussionerna i nämnden, anföranden från fackministrar, 

ledamöter från oppositionen och statsministern anses avspegla Sveriges EU-

politik då regeringen inte får föra någon annan politik än den som bestämts i EU-

nämnden. Det vill säga att, de beslut som finns beskrivna i dokumenten är de facto 

Sveriges EU-politik (Riksdagen 2020). 

 

5.5 Urval 

På EU-nämndens hemsida finns det en stor mängd dokument. Urvalet jag gjort 

är kopplat till uppsatsens syfte om att kasta ljus på Sveriges EU-politik efter 

Brexit genom exemplet covidstödpaketet. I och med Covid19-pandemin blev 

budgetförhandlingarna inom EU förändrade på grund av att ett stödpaket för att 

stimulera ekonomin genom krisen blev nödvändigt. Då båda dessa förhandlingar 

handlar om att använda monetära medel på olika sätt passar båda processerna för 

min uppsats. Jag har däremot landat i att primärt fokusera på stödpaketet snarare 

än budgeten eftersom det går att påstå att stödpaketet är ännu mer relevant då den 

till skillnad från budgeten, som primärt är en kvantitativ konflikt om hur stor 

budgeten ska vara och prioriteringar inom den, är mer en kvalitativ konflikt som 

också handlar om vad man ska ha unionen till. Detta eftersom Sverige och den 

frugala fyran kan i diskussionerna om stödpaketet anses ha en mycket mer perifer 

uppfattning än i själva budgetdiskussionerna eftersom de inledningsvis motsatte 

sig att EU skulle låna upp egna pengar och dela ut dessa som bidrag till 

medlemsstaterna. Båda besluten togs dock på EU-toppmötet i juli och urvalet 

kommer därför att utgå utifrån EU-nämndens uppteckningar inför de förberedande 

mötena inför, och under det toppmötet.  

Ett annat urvalskriterium jag förhållit mig till i mina exempel i analysdelen är 

att jag primärt valt citat från statsministern och EU-ministern då dessa är de 

ministrar som primärt är inblandade från politiskt håll när budgeten ska behandlas. 

Det kan också anses vara extra relevant att titta på statsministerns ord då han är 

den person som representerat Sverige och som varit med i rummet under de 

förhandlingar som ägde rum på EU-toppmötet i juli 2020.  
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6 Analys 

I den här delen av uppsatsen ska materialet analyseras utifrån Hirschmans teori med 

hjälp av en klassificerande textanalys. Analysdelen kommer att bestå av tre 

delar.  Uppsatsen två frågeställningar är: Hur kan vi kategorisera och förklara Sveriges 

ställningstaganden under stödpaketsförhandlingarna i juli 2020 utifrån Albert O 

Hirschmans teori om Exit och Voice? och Hur kan vi förklara Sveriges 

ställningstaganden under stödpaketsförhandlingarna i juli 2020 med hjälp av Albert O 

Hirschmans teori om mekanismen loyalty? Del A kommer att fokusera på ordet 

kategorisera i den första frågeställningen. Del B och C kommer att fokusera på att söka 

förklaringar utifrån teorin. Till hjälp tar vi de frågorna som redogjorts för i 

metodavsnittet och som kommer upprepas i respektive analysdel. Efter de tre 

analysdelarna görs en kortare sammanfattning.  

 

6.1 A 

I den här delen ska vi försöka kategorisera Sveriges ställningstaganden utifrån 

Hirschmans teori om lämna eller protest. Jag kommer att arbeta med frågan: Vad finns 

det för stöd att detta är att betrakta som ett exempel på lämna-strategin respektive 

protest-strategin i relation till Covidstödpaketet? på dokumentet Uppteckningar från 

EU-nämndens sammanträde torsdagen den 16.e juli. Och dokumentet Uppteckningar 

från EU-nämndens sammanträde 12.e juni. 
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6.1.1 Exempel som ger stöd att kategorisera svensk strategi som 

protest 

 

I Statsministerns redogörelse från förhandlingarna inom EU på EU-nämndens 

sammanträde finns flera intressanta passager som ger stöd för proteststrategin. På 

sida två från uppteckningarna 16e juli säger statsministern följande:  

 

“Ett återhämtningspaket behövs, men det förslag som Charles Michel nu lagt 

på bordet är för omfattande, och jag anser inte att vi kan acceptera det så som det 

ser ut nu. Till att börja är volymen för stor. Förslaget ligger kvar på totalt 750 

miljarder euro, och fördelningen mellan lån och bidrag är densamma som i 

kommissionens förslag.”  (Stefan Löfvén Riksdagen 2020).  

 

Statsministern ger här uttryck för något som vid en första anblick nästan skulle 

kunna ses som ett uttryck för en lämnastrategi. ’Vi kan inte acceptera det’ kan 

tolkas som ett väldigt skarpt uttalande och hade kunnat betraktas som ett slags röd 

linje om de inte vore för meningen “så som det ser ut nu”.  Det uttalandet vittnar 

snarare om en slags protest och bör då istället ses som en indikator på en protest-

strategi. Ytterligare tecken på att det är just protest snarare än en förberedelse för 

att lämna är de allra första orden: “ett återhämtningspaket behövs” statsministern 

är med andra ord överens med de andra ländernas ledare om att ett stödpaket 

behövs, men som de övriga orden i citatet indikerar, är missnöjd med 

utformningen av själva paketet.  

 

”Sett till helheten är budgetförslaget inte bra nog för att kunna accepteras. 

Regeringen kommer att fortsätta agera för att hålla volymen nere, säkra ordentliga 

rabatter och på så sätt värna den svenska EU-avgiften.” (Stefan Löfven Riksdagen 

2020).  

 

Här kan vi se att statsministern nästan rakt ut beskriver en slags proteststrategi. 

Det framgår tydligt att man är fast besluten att driva sin linje. Dels ger 

statsministern uttryck för att ”budgetförslaget inte är bra nog för att kunna 

accepteras” vilket bör ses som ett tydligt tecken på att regeringen inte är nöjd efter 
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förhandlingarna.  Vidare säger han att ”regeringen kommer fortsatt agera för att 

hålla volymen nere” vilket indikerar att han är beredd att fortsatt protestera för att 

få Sveriges vilja igenom eftersom han säger just ”fortsätta agera”.  

 

”Därför håller jag med Charles Michel om att det är hög tid att komma 

överens om budgeten och återhämtningspaketet. Vi måste kunna gå vidare och 

fokusera på andra viktiga frågor. Men en överenskommelse måste naturligtvis 

vara acceptabel för alla medlemsstater, och för att nå dit krävs det ändringar i det 

som nu ligger på bordet. Jag kommer vid mötet att fortsätta driva på för våra 

svenska prioriteringar. Vi är dessutom inte på något sätt isolerade i de här 

förhandlingarna, utan vi samarbetar nära med Danmark, Österrike och 

Nederländerna”. ( Stefan Löfven Riksdagen 2020).  

 

I det här stycket är proteststrategin tydlig. Återigen svär Stefan Löfvén sin 

lojalitet med projektet EU och den ekonomiska återhämtningen, till och med 

understryker att de ”måste kunna gå vidare” och fokusera på andra frågor. Han 

inleder med att säga att han vill komma överens, något som inte hade behövts om 

han varit redo att argumentera för ett lämnande. Samtidigt som han rustar 

ledamöterna i nämnden inför ett tufft läge och en tuff förhandling. Han pekar 

också på att ”jag kommer fortsatt driva på för våra svenska prioriteringar”. Orden 

”fortsätta driva på” kan här ses som en tydlig indikator på att han på nästa möte är 

redo att fortsätta protestera, dels eftersom citatet indikerar att de har andra 

prioriteringar som behöver ges uttryck för, och dels att han är redo att fortsätta 

driva dem. Han understryker också att det finns andra länder som delar Sveriges 

uppfattning.  

 

 

6.1.2 Exempel som ger stöd att kategorisera svensk strategi som 

lämna 

När jag genomför analysen av texterna med sökandet efter argument för att 

kategorisera Sveriges ställningstaganden som lämna finner jag väldigt få. Det 
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enda som egentligen kan ses som ett regelrätt exempel på en lämna-strategi är en 

SD-ledamots uttalande. 

 

”Det är ett skifte i EU, och vi är väldigt oroade. Fonden är missriktad. Den 

fokuserar inte på länder som har drabbats värst av corona. Det här handlar mer om 

att EU ska bli en biståndsbank och finansiera andra länders välfärd. Ska man ha 

en återhämtningsfond tycker vi att det är euroländernas sak att ha den. Det är vår 

övertygelse. Där står vi.“ (Charlotte Quensel Riksdagen 2020). 

 

Det enda tydliga argumentet för att kunna klassificera Sveriges 

ställningstagande som ett faktiskt lämnade ur Hirschmans synvinkel är ett av SDs 

ställningstaganden i EU-nämnden. Detta beror på citatet ”att det är euroländernas 

sak att ha den”. Det vill säga att SD anser att Sverige bör ställas utanför en 

återhämningsfond/stödpaket eftersom vi inte ingår i Eurosamarbetet. Övrig 

argumentation som ”fonden är missriktad” handlar mer om stödpaketets 

utformning och upplägg. Det som gör att det bör betraktas som ett exempel på ett 

lämna-ställningstagande är just det senare fokuset på euroländernas roll och att det 

är deras sak. Viktigt för den här uppsatsens syfte är dock att poängtera att detta 

citat inte kan betraktas som Sveriges EU-politik då SD inte har majoritet för den 

här uppfattningen i nämnden. Citatet valdes för transparensens skull utifrån 

metoden. Det finns exempel på lämnaargument i dokumenten men är ändå inte 

svensk EU-politik.    

 

”Sammanfattningsvis är förslaget mycket likt det paket som kommissionen 

presenterade i slutet av maj. Och jag kan konstatera att man inte har tagit 

nödvändiga steg för att möta våra och likasinnades krav.” (Stefan Löfvén 

Riksdagen 2020).  

 

Här skulle man kunna argumentera för att Stefan Löfvén egentligen bäddar för 

att lämna. Han delar inte den uppfattning som ligger bakom de tankar som mynnat 

ut i det här förslaget. Vidare beskriver han också hur han är missnöjd med 

förhandlingsprocessen i och med att han säger ”att man inte tagit nödvändiga 

steg”. Det skulle kunna ses som ett slags argumentation för att lämna, men 

eftersom det inte sägs explicit går det inte att använda som exempel.  
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Sammanfattning analysdel: A) Endast Sverigedemokraternas ledamöter 

uttrycker åsikten att Sverige bör stå utanför covidstödpaketet. Sverige protesterar, 

obstruerar och förhandlar hårt men stannar faktiskt kvar och det ges tydligt uttryck 

för, och argumenteras för, ovan. Det går att finna stöd för att kategorisera Sveriges 

strategi som ett exempel på en protest utifrån Hirschmans teori. 

 

 

6.2 B 

I den här delen eftersöks förklaringar till Sveriges strategi utifrån Hirschmans teori om 

protestalternativet.  

 

I teoridelen beskrivs tre överväganden till varför en aktör väljer 

protestalternativet framför lämna alternativet. 1: Hur effektiv aktören bedömer 

protesten. 2. Hur attraktiv lämnaalternativet är, ställt i relation till hur effektiv 

aktören bedömer protesten. 3. Tidigare erfarenheter av protesten. I kommande 

avsnitt i uppsatsen eftersöks dessa överväganden aktivt. Slutligen sammanfattas 

och jämförs om något av kriterierna kan ha funnits mer i uppteckningarna än de 

andra. Frågan som kommer använda i min klassificerande textanalys är: Vad finns 

det för stöd att detta är att betrakta som ett exempel på kriterie 1. Detta upprepas 

sen med kriterierna 2 och 3.   

 

“Skrivningarna om att minst 30 procent av budgeten ska främja klimatarbetet 

är bra. Det är en ökad ambition från de 25 procent som tidigare förslagits.” (Stefan 

Löfven Riksdagen 2020). 

 

Här kan vi finna stöd för Hirschmans förklaringskriterie 1. Sverige ger här 

uttryck för att protesten varit effektiv. Löfvén säger här att det skett en förändring 

mot tidigare. Stöd för det påståendet finns eftersom statsministern säger ”en ökad 

ambition” och ”som tidigare föreslagits” och ”är bra”. Med andra ord så har det 
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skett en förändring och statsministern ger uttryck för att han är nöjd med den. 

Detta är då ett exempel på att Sverige med goda grunder kan säga att förslaget 

ändrats och att statsministern tycker att förändringarna går åt rätt håll.  Mot 

bakgrund av det så går det att påstå att Sverige anser protesten vara effektiv.  

 

”Utöver arbetet med att hantera pandemin och dess efterverkningar står 

Europa och EU inför flera stora utmaningar. Vi behöver en så bra framtida 

relation med Storbritannien som möjligt, en fungerande migrations- och 

asylpolitik och en förbättrad konkurrenskraft samtidigt som vi hanterar 

klimatförändringarna, bara för att nämna några exempel. Därför håller jag med 

Charles Michel om att det är hög tid att komma överens om budgeten och 

återhämtningspaketet. Vi måste kunna gå vidare och fokusera på andra viktiga 

frågor.” (Stefan Löfvén Riksdagen 2020).  

 

Här går det att finna stöd för att Sverige överväger vad för konsekvenser 

protesten får eftersom han dels säger att ”vi behöver en så bra framtida relation 

med…” och ”hög tid att komma överens”. Statsministern pekar här på att trots att 

återhämtningspaketet är viktigt så finns det andra viktiga frågor unionen behöver 

hantera. Det kan tolkas som ett resonemang kring hur Sveriges ställningstaganden 

skulle kunna fördröja att komma överens och påverka unionens förmåga att 

hantera andra pressande frågor. Detta kan då ses som ett exempel på 

förklaringkriterie 2.  

 

“Tvärtom gör det faktum att vi har samarbetet med de tre andra länderna att vi 

är en förhandlingspart som ingen kommer runt i det här läget. Hade vi varit 

ensamma hade det varit betydligt svårare att stå upp för de principer som vi tycker 

är viktiga. Men nu är vi fyra nettobetalare som de andra naturligtvis måste ta 

hänsyn till. Kan vi driva vår linje på ett sätt som gör att slutresultatet blir mer 

nöjaktigt för vår del är det väldigt bra” (Hans Dahlgren Riksdagen 2020). 

  

Här finns ytterligare argument för att bedöma protesten som effektiv. Hans 

Dahlgren beskriver hur den frugala fyran ”är en förhandlingspart som ingen 

kommer runt i det här läget, hade vi varit ensamma hade det varit betydligt 

svårare”. Hans Dahlgren slår här fast att Sveriges ställningstagande att vara med i 
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den frugala fyran är effektivt eftersom man gemensamt blir en för stor enhet de 

andra länderna inte kommer runt och kontrasterar det sedan mot hur det varit om 

Sverige ensamt drivit kraven. Detta kan klassas som ett tydligt exempel på att 

Sverige anser sitt ställningstagande som effektivt.  

 

”Men en överenskommelse måste naturligtvis vara acceptabel för alla 

medlemsstater, och för att nå dit krävs det ändringar i det som nu ligger på bordet. 

Jag kommer vid mötet att fortsätta driva på för våra svenska prioriteringar. Vi är 

dessutom inte på något sätt isolerade i de här förhandlingarna, utan vi samarbetar 

nära med Danmark, Österrike och Nederländerna”. (Stefan Löfven Riksdagen 

2020).  

 

Här kan vi hitta stöd för att Sverige överväger protesten i relation till vad för 

konsekvenser det kan komma att få om än något svagare än det tidigare exempel. 

Stefan Löfven understryker att Sverige inte står ensamt eftersom han säger att ”vi 

är inte på något sätt isolerade”. Det skulle kunna tolkas som att Sverige resonerat 

kring risken av att vara just isolerad eftersom han väljer att lyfta att ”vi inte på 

något sätt är isolerade”.  

 

”Jag vill vara tydlig med att det är en framgångsrik metod att vi fortsätter att 

hålla ihop the frugal four” (Jessica Roswall Riksdagen 2020).  

 

 

Här blir det tydligt att Moderaterna stöttar regeringens förhandlingslinje och 

bedömer den som effektiv, eftersom Jessica Roswall säger det rakt ut. Mot 

bakgrund av ovanstående stycke kan vi alltså konstatera att det finns brett stöd i 

Sveriges riksdag för Sveriges förhandlingsstrategi.  

 

”Jag noterade en avvikande mening från Sverigedemokraterna. Jag ska bara 

kommentera en sak som sas i det inlägget, nämligen förslaget om att man skulle 

låta euroländerna ta hand om det här. Detta är inte en kris i Europa som bara 

drabbar euroländerna. Den drabbar oss också. Vi säljer 70 procent av allt vi 

exporterar runt om i världen till EU:s medlemsstater, och den allra största delen 

till länder som har euron som valuta. Vi är i högsta grad beroende av att det blir en 
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ekonomisk återhämtning även i de länderna. Det bör vi bidra till på bästa sätt, och 

vi har, tycker jag, en klok uppfattning om hur man ska organisera statsstöd” (Hans 

Dahlgren Riksdagen 2020).  

 

Sveriges ställningstaganden ställs här i relation till ett annat potentiellt 

ställningstagande. Hans Dahlgren poängterar här att Sverige har en ”klok 

uppfattning” om hur statsstöd ska organiseras och han säger rakt ut att stödpaketet 

behövs och att han tycker att Sveriges ståndpunkt är bra och klok. Det går också 

att finna stöd för att Sverige ställer sina ställningstaganden i relation till hur 

oattraktivt lämna-alternativet hade varit. Det i sig är ett argument till varför man 

tycker protesten är värd besväret.  

 

”Jag tycker att det är ett mycket starkt samarbete, och detta har betydelse här. 

Det var nog många som inledningsvis tänkte att när Tyskland och Frankrike väl 

har bestämt sig och kommit överens är det nog så det kommer att bli, men jag tror 

att flera har blivit överraskade över det starka samarbete vi har och ser att det inte 

bara är att köra på och att det kommer att behövas förhandlingar och 

kompromisser från alla håll” (Stefan Löfvén Riksdagen 2020).  

 

Här finner vi ytterligare stöd för att Sverige bedömer protesten som effektiv. 

Statsministern pekar på att flera av de andra länderna blev förvånande att det gick 

att göra såhär, det vill säga han indikerar att den frugala fyran har skapat sig själva 

ett förhandlingsutrymme värt att räkna med eftersom han säger ”behövas 

förhandlingar och kompromisser från alla håll”.  Han indikerar också att det via 

strategin har skett en förändring i utgångsläge eftersom han pekar på att många 

trodde att ”när Tyskland och Frankrike väl har bestämt sig och kommit överens 

blir det nog så”. Frugala fyran lyckas alltså skapa ett nytt förhandlingsläge trots att 

EUs två största stater redan satt ner foten, ett tydligt bevis på att strategin ger ett 

annat resultat än utgångsläget. Att den bedöms som effektiv hittar vi också en 

indikator på i citatet ”det är ett mycket starkt samarbete, och detta har betydelse 

här”.  

 

Sammanfattning: Det går att hitta stöd för två av Hirschmans tre 

förklaringsmodeller till varför en aktör väljer att använda sig av protestalternativet 
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när denne vill förändra en organisation. Starkast stöd finner vi för att Sverige 

bedömer protesten som effektiv. Hans Dahlgren och Stefan Löfvén beskriver vid 

ett flertal tillfällen förhandlingsstrategin som effektiv då den genererat ett nytt 

förhandlingsläge med till exempel höjning av klimatandelen i budgeten.  

 

6.3 C 

I den här delen eftersöks förklaringar till den svenska strategin utifrån Hirschmans 

lojalitetsmekanism. Följande frågeställning har applicerats på materialet från EU-

nämnden: “Vilka exempel på lojalitet utifrån Hirschmans teori kan vi utläsa från den 

här texten”. 

 

”Vi behöver en så bra framtida relation med Storbritannien som möjligt, en 

fungerande migrations- och asylpolitik och en förbättrad konkurrenskraft 

samtidigt som vi hanterar klimatförändringarna, bara för att nämna några 

exempel. Därför håller jag med Charles Michel om att det är hög tid att komma 

överens om budgeten och återhämtningspaketet. Vi måste kunna gå vidare och 

fokusera på andra viktiga frågor.”  (Stefan Löfvén Riksdagen 2020).  

 

Ovanstående citat ger stöd för att Sverige ger uttryck för lojalitet genom att 

Stefan Löfven beskriver att han tycker att det finns ett värde i att komma överens. 

Han säger, ”där håller jag med Charles Michele” och fortsätter i samma mening 

och beskriver att det ”är hög tid att komma överens” och vill genom att komma 

överens “gå vidare och fokusera på andra viktiga frågor”. Det här ett tecken på 

den lojalitetsmekanism Hirschman beskriver, nämligen att organisationen i sig har 

en form av värde för aktören eftersom Stefan Löfvén här ger uttryck för något 

som kan tolkas som oro inför unionens effektivitet. Han beskriver också att det 

finnas annat han vill fokusera på och uttrycker lojalitet med covidstödpaketet 

eftersom han säger att det är dags att komma överens.  
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”Det är sant att solidaritet behövs. Det är inte så att regeringen sätter klackarna 

i backen och inte vill göra någonting. Dels har vi redan ingått en 

överenskommelse om ett stort paket på 540 miljarder euro, dels säger vi att vi är 

beredda att göra mer. Däremot att låna pengar för att de sedan ska delas ut eller 

låna pengar som ska läggas in i budgetsystemet för att täcka utgifter i budgeten 

tycker vi inte är en bra idé. Det är där gränsen går. Vi är helt överens om att det 

behöver göras något speciellt i denna situation, men det finns gränser.” (Stefan 

Löfvén Riksdagen 2020).   

 

I ovanstående stycke återfinns ytterligare tecken på den svenska lojaliteten 

med återhämtningsfonden. Det är inte en fråga om huruvida vi ska hoppa av eller 

om vi ska stå utanför. Sverige är helt enkelt missnöjt med själva innehållet och 

försöker därför ändra på det. Statsministern säger till exempel ”… dels säger vi att 

vi är beredda att göra mer” och ”behöver göras något speciellt” som är tydliga 

exempel på att Sverige erkänner situationens allvar och vill nå en 

överenskommelse. Stycket kan också ses som ett tecken på lojalitet eftersom 

statsministern inledningsvis beskriver motsatsen, det vill säga ett slags lämna-

alternativ ”det är inte så att regeringen sätter klackarna i backen…” och hur det 

inte är regeringens linje.  

  

”Om Sverige gynnas eller inte gynnas av de länder som får mest kan man 

alltid diskutera, men vi menar att ingen, inte heller Sverige, tjänar på att en stor 

ekonomi går omkull eller att EU helt plötsligt inte fungerar tillräckligt bra. Då 

skadas den inre marknaden, och då skadas också Sverige.” (Stefan Löfvén 

Riksdagen 2020).  

 

Här återfinns argument för att kunna beskriva Sveriges lojalitet i följande ordval. 

”… ingen, inte heller Sverige tjänar på ” och “att EU helt plötsligt inte fungerar 

tillräckligt bra”. Återigen beskriver statsministern vad som skulle kunna hända om 

Sverige inte var lojalt med covidstödpaketet och hur dåligt det skulle kunna vara. 

Detta går att se som ett tecken på lojalitet eftersom Stefan Löfvén varnar för hur 

lämnaalternativet skulle kunna påverka Sverige.  
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“Jag vill understryka vikten av att regeringen samarbetar med den grupp av 

länder som vi har ett gott samarbete med, nämligen the frugal four. Inom EU har 

vi tyvärr sett en hel del slitningar under pandemin, och tyvärr har dessa kanske 

ökat. För Sveriges del är det viktigt att hålla ihop EU eftersom det, precis som 

statsministern sa, är mycket som står på spel” (Jessica Roswall Riksdagen 2020). 

 

Detta citat är ett tydligt argument för att svensk politik kan klassas som ett 

exempel på lojalt agerande eftersom Jessica Roswall rakt ut säger ”För Sveriges 

del är det viktigt att hålla ihop EU.” Det är ett tecken på att den svenska lojaliteten 

är väl förankrad i Sveriges riksdag då Jessica Roswall representerar Moderaterna 

som inte ingår i regeringen.  

 

”Jag tror att vi i stort sett är överens. Vi vill alla värna EU-samarbetet, men det 

finns linjer här. Våra gemensamma röda linjer är att hålla nere MFF:en och se till 

att rabatterna är tillräckligt stora.” (Stefan Löfven Riksdagen 2020).  

 

Här hittar vi uppsatsens sista exempel på argument för en hög grad av lojalitet 

till projektet som sådant. Statsministern säger rakt ut att han ämnar värna 

samarbetet inom den europeiska unionen och att man tycker att det är viktigt. ”Vi 

vill alla värna EU-samarbetet”. Han beskriver däremot också en röd linje för 

Sverige och hur dessa också är viktiga. Statsministern uttrycker inte bara lojalitet 

mot samarbetet utan också hur hans protest ser ut inom ramen för det samarbetet. 

Ett tecken på lojalitet enligt Hirschmans teori.  

 

Sammanfattningsvis går det i analysdel C finna stöd för 2 av Hirschmans tre 

delar av lojalitetsmekanismen. De är att aktören rakt ut svär sin lojalitet med 

projektet och att man protesterar. Starkast stöd finner vi för att Sverige rakt ut svär 

sin lojalitet med EU-projektet.  
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6.4 Resultat 

 

I den här delen ska jag gå igenom mina resultat utifrån analysen. Det kommer jag göra 

genom att bocka av tecken på att Hirschmans kriterier är uppfyllda utifrån tabellen 

använd ovan. Sedan kommer jag utifrån resultaten besvara uppsatsens frågeställningar.  

 

 

 Går det i 

materialet finna 

stöd för att…  

Går det i materialet 

finna stöd för att… 

Går det i 

materialet finna 

stöd för att… 

  

      

Lämna Aktören lämnar 

organisationen 

 

Nej.  

Aktören lämnar 

Delar av 

organisationen.  

 

Nej. 

Väljer att stå 

utanför 

organisationen? 

 

Nej, däremot 

lyfts förslaget att 

lämna 

covidstödpaketet 

av en SD-

ledamot i EU-

nämnden. 

  

Protest Aktören bedömer 

protesten som 

effektiv 

 

Ja. Flera gånger 

nämner 

representanter 

från Sveriges 

regering att de 

Aktören överväger 

vad för 

konsekvenser en 

protest kan få 

 

Ja, men däremot 

svagare stöd än 

effektivitetskriteriet. 

Vi kan se spår av 

Aktören 

beskriver sina 

tidigare 

erfarenheter av 

att protestera 

inom 

organisationen. 

 

Nej.  Däremot 
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sett tydliga 

förändringar i 

covidstödpaketets 

utformning.  

det i statsministerns 

resonemang att den 

frugala fyran hänger 

ihop och att de 

övriga EU-länderna 

reagerat på att det 

gick att göra så.   

hänvisningar till 

erfarenheter av 

att vara med i 

frugala fyran.  

Lojalitet  Att aktören 

protesterar? 

 

Ja.  

Att aktörens själv 

eller att ledningen 

för organisationen 

bedömer protesten 

som högljudd? 

 

Nej.  

Att aktören 

beskriver sin 

lojalitet med 

organisationen? 

 

Ja flera gånger 

och på flera sätt. 

Tydligast blir 

det när Stefan 

Löfvén säger det 

rakt ut.   

  

. 

Utifrån resultaten ovan ska jag nu besvara uppsatsens frågeställningar.  

 

Hur kan vi kategorisera och förklara Sveriges ställningstaganden under 

stödpaketsförhandlingarna i juli 2020 utifrån Albert O Hirschmans teori om Exit 

och Voice?   

Med stöd av resultaten från analysen kan Sveriges ställningstaganden 

kategoriseras som ett exempel på en protest utifrån Albert O Hirschmans teori om 

Exit och Voice eftersom det knappt gick att hitta något exempel på att klassificera 

ställningstaganden som lämna, medan det fanns flera exempel som stöttade 

protest.  

Det går att, utifrån resultaten, slå fast att Sverige väljer protestalternativet 

eftersom den bedöms som effektiv. Genom den frugala fyrans gemensamma 

ställningstaganden kan Sverige till exempel få mer inflytande trots att Frankrike 

och Tyskland redan var överens. Det går också att hitta stöd för att Sverige 

övervägt vad för konsekvenser den här protesten kan få i Stefan Löfvéns 
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resonemang om vikten av att den frugala fyran hänger ihop. Primärt är det dock 

effektivitetsargumentet som går att finna stöd för utifrån det här materialet.  

 

Hur kan vi förklara Sveriges ställningstaganden under 

stödpaketsförhandlingarna i juli 2020 med hjälp av Albert O Hirschmans teori om 

mekanismen loyalty? 

 

Det går att, utifrån resultatet, hävda att det går förklara Sveriges agerande 

utifrån Hirschmans lojalitetsmekanism. Två utav tre kriterier uppfylls. Dels hittar 

vi tydliga tecken på att Sverige protesterar vilket i sig är ett tecken på lojalitet 

enligt Hirschman, en mindre lojal aktör lämnar istället för att protestera. Dels går 

det också att vid flera tillfällen utläsa att Sverige har en hög grad av lojalitet med 

projektet då flera företrädare i EU-nämnden poängterar hur viktigt EU är för 

Sverige och hur engagerat Sverige är för att EU ska kunna gå vidare och fokusera 

på andra frågor än budget och covidstödpaketet. Vi hittar det också i företrädarnas 

beskrivning om vad som skulle hända om EU-projektet skadas.  
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7 Slutdiskussion  

Den här uppsatsens syfte har varit att försöka kasta ljus på svensk EU-politik 

efter att Storbritannien lämnat unionen. Utifrån fallet Sveriges ställningstaganden 

under förhandlingarna av EU-budget och Covidstödpaketet går det att se att 

Sverige under de förhandlingarna tagit en ytterkantsposition och protesterat 

samtidigt som man är fortsatt lojal med EU-projektet. Albert O Hirschmans teori 

har varit viktig i mitt arbete. Enligt teorin kan ett ökat protestläge vara ett tecken 

på att aktören står närmare ett lämnande än tidigare. Om det stämmer för Sveriges 

del vore intressant att se i framtiden och något jag gärna sett mer forskning på. Då 

i from av en kvalitativ jämförande studie genomförts mellan ett eller flera fall av 

svensk politik i EU för att se om protesterna ökar i styrka. Motargumentet är 

självklart att en så lojal aktör som Sverige också noga kommer bedöma den 

politiska risken med en stegrande proteststyrka. Särskilt intressant skulle det 

kunna bli om andra EU-länder eller EU-kommissionen ökade priset på Sveriges 

och den frugala fyrans ställningstaganden. Det vill säga att ekvationen om 

protesten är värt besväret eller inte, blev en annan.  

 

I analysdelen finner vi flera exempel på hur statsministern beskriver hur 

viktigt EU-samarbetet är för Sverige och hur åsikterna om att inte ha bidrag utan 

istället lån till de krisdrabbade EU-länderna är något som bara den frugala fyran 

tycker. Det går att se paralleller med Hirschmans exempel om det republikanska 

partiets högerflank. Den frugala fyrans är ensam i sina positioner och det gör att 

man istället för att ge sig, istället tar i ordentligt och protesterar. Man vet att 

antingen påverkar man aktivt och försöker förändra organisationen eller så blir 

man fast i en uppfattning man inte delar. Sverige ger också flera gånger uttryck 

för att stå utanför inte är ett alternativ, med andra ord så är lämna inget alternativ, 

man har helt enkelt ingen annanstans att ta vägen. Detta är väldigt likt exemplet i 

Hirschmans bok om högerflanken hos republikanerna i USA då det enda 

alternativet som kvarstår blir att bedriva mycket intensivt påverkansarbete. Detta 
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skulle kunna anses vara en indikator på vad som komma skall när det gäller 

svensk EU-politik. I och med att vi har en ytterkantsposition i många frågor, 

kommer vi helt enkelt ha starka incitament, enligt Hirschman, att protestera än 

mer högljutt framöver. Det hade också varit intressant att se om SD blir 

regeringsunderlag efter nästa val och om det kommer påverka Sveriges 

proteststyrka i EU, eftersom de var det enda parti som ville stå utanför 

covidstödpaketet.  

Hirschmans teori hjälpte till att få syn på och systematisera argument för att 

kunna klassa svenskt agerande som lojalt med EU och covidstödpaketet. Detta 

trots att agerandet var en slags ytterkantsposition och en högljudd protest. På så 

vis var teorin applicerbar i detta fall.  

Trots att Svexit kan tyckas långt bort går det att i resultatet av den här studien 

se att Sverige inte drar sig för att protestera när det gäller att spendera pengar, 

precis som Björn Fägersten misstänkte. Det verkar som att journalisten Ylva 

Nilssons ord om svensk EU-politik, att den bedrivs med ett tvärsäkert kanske, 

fortfarande tycks gälla. Sverige är säkert på att vi är lojala med EU samtidigt som 

vi är säkra på att vi vill protestera mot innehållet. Eller skarpare uttryckt, vi är 

säkra på att vi är lojala med något vi samtidigt tycker är dåligt.  
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