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Executive summary 

The starting point for this analysis is that there is no ’business as usual’ when 

considering the consequences of the Brexit referendum: there is either the question 

’if Brexit?’ or the question ’if-not Brexit?’ because there is no turning around or 

comfortable retreat to established positions. Starting with an analysis of the British 

debate this ‘policy-brief paper’ looks at the consequences of the Brexit referendum 

for transatlantic security relations and in particular the consequences for Sweden. 

The most important arguments are, in brief: (1) That the value conflict inherent in 

the British debate, essentially between Eurosceptic nationalism and pro-EU 

integrationism, is mirrored in several European nations and remains a challenge to 

the EU; (2) that while Britain remains a European power regardless of the outcome 

of the referendum, the British geo-political outlook is differs from that of other 

European nations and will have to be taken into account when considering 

transatlantic security relations; (3) that NATO is likely to be even more important if 

Britain leaves the EU but that a strengthening of NATO’s European pillar is likely 

regardless of the outcome of the referendum, among other things because of US 

demands on European nations to improve their military capacity; (4) that Sweden 

in the case of Brexit is likely to lose influence over the development of European 

security cooperation in general but might nevertheless be able to gain in influence 

mainly as a result of Sweden’s geo-strategic position. 
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Transatlantisk säkerhet (Forskning för regeringens 

behov) 

Under 2016 har Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap i uppdrag att 

leverera rapporter i tre delprojekt till Försvarsdepartementet inom ramen för 

”Transatlantisk säkerhet”, som i sin tur ingår i Forskning för regeringens behov 

FORBE). Denna skrift utgör en delmängd av rapporteringen inom delprojekt 2 

tillägnat den europeiska dimensionen av den transatlantiska länken. Under våren 

valde vi att erbjuda Försvarsdepartementet att färdigställa denna skrift ett par 

veckor innan folkomröstningen i Storbritannien den 23:e juni, för att lyfta fram 

sannolika återverkningar av de två alternativa utfallen av omröstningen för svenskt 

vidkommande med avseende på säkerhets- och försvarspolitik. Vi kommer att följa 

upp med ytterligare en kort skrift (alternativt föreläsning/seminarium) efter det att 

omröstningen ägt rum och vi kan börja bedöma konsekvenserna mera i detalj.   

Stockholm den 4:e juni 2016 

Kjell Engelbrekt 

Professor i statsvetenskap, Försvarshögskolan,  

Projektledare ”Transatlantisk säkerhet” 

  



 
 

Inledning 

Den 23 juni folkomröstar Storbritannien om fortsatt medlemskap i Europeiska 

Unionen (EU). Oavsett utgången av folkomröstningen uppstår en ny situation 

eftersom Storbritannien inte kommer att vara kvar i EU under nuvarande villkor. 

Följaktligen är det inte fråga om business as usual. Det innebär i sin tur att en 

analys av folkomröstningens säkerhetspolitiska betydelse inte bara gäller frågan 

”Om Brexit?” utan även frågan ”Om inte Brexit?”.  De säkerhetspolitiska 

konsekvenserna för relationerna mellan främst EU:s medlemsstater och 

förutsättningarna för transatlantisk säkerhet står här i fokus. 

Den här rapporten lyfter fram tre aspekter av Brexit-frågan: Först den 

identitetspolitiska konfliktlinje som ligger bakom omröstningen i Storbritannien 

och som samtidigt har en säkerhetspolitisk dimension inte bara i Storbritannien 

utan även i andra EU-länder; därefter de geostrategiska och geoekonomiska 

dimensionerna av Brexit som har implikationer på såväl internationell handel som 

för transatlantisk säkerhet; och slutligen den allianspolitiska frågan om hur 

utgången av folkomröstningen påverkar relationerna mellan EU och Nato. Utifrån 

dessa tre områden skisseras sedan några möjliga utvecklingslinjer med fokus på 

transatlantisk säkerhet, och avslutningsvis konsekvenser för Sverige. 

 

Den brittiska debatten är den naturliga utgångspunkten och tydliggör 

alternativen 

Den brittiska debatten visar inte bara det val britterna ställts inför utan även de 

alternativ omvärlden har att förhålla sig till. Även om vi i Sverige gör vår egen 

analys är det till samma två alternativ vi har att förhålla oss. 

Den brittiska debatten inför folkröstningen har varit omfattande. Regeringen 

Cameron har hanterat frågan om Storbritanniens relation till EU i två steg från 

2013, först i form av en förhandling med EU och därefter en folkomröstning om 

landets relation till EU. I det andra steget i processen är insatserna högre och 

konsekvenserna mer svårberäkneliga.1 En undersökning vi gjort av brittisk press 

visar att de viktigaste argumenten i den brittiska debatten gällt främst två 

områden: ekonomi och säkerhet. Just säkerhetsfrågorna har med tiden blivit allt 

viktigare och finns på båda sidorna i debatten. Debatten i sin helhet speglar en 

värdekonflikt som tydliggörs vid en sammanställning av den tematik som ofta 

återkommer i inläggen (se figur 1).  De slutsatser som kan dras av 

sammanställningen är att stanna kvar-sidan huvudsakligen använder sig av 

ekonomiska argument och pekar på de möjligheter ett fortsatt EU-medlemskap kan 

komma att innebära för Storbritanniens ekonomi och Europas säkerhet under det 

att lämna-sidan hänvisar till politiska argument och till nationell säkerhet och 

oberoende, t.ex. genom mer reglerad migration och gränskontroller.2 



 
 

 

Figur 1.  Positioner i brittisk debatt återspeglade i media 
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_________________________________________________________ 

Contra-argument Förtryck  Risker 

  Elitstyre  Ekonomisk limbo 

    Isolering 

_________________________________________________________ 

 

Faktum är att den euroskeptiska brittiska positionen under lång tid, redan i 

samband med folkomröstningen om medlemskapet i EG 1975, till stora delar varit 

identitetspolitisk och betonat suveränitet och oberoende. Denna hållning har också 

präglat Storbritanniens EU-politik: genom att motverka centralisering av makt till 

Bryssel och genom att agera med motivet att så långt möjligt gynna brittiska 

intressen. Den brittiska debatten inför omröstningen 2016 är på så vis en 

fortsättning på redan kända huvudlinjer.  

Vid ett utträde ur EU kommer utanförskapet skapa nya förutsättningar för brittisk 

politik. Åtminstone under en tid efter Brexit kan vi räkna med ett instabilt 

Storbritannien upptaget med interna problem liksom osäkerhet i omvärlden om 

vilken politik landet kommer att följa i framtiden. Ett utslag i omröstningen som 

innebär att Storbritannien lämnar EU är naturligtvis ett gigantiskt politiskt 

misslyckande för Cameron och något som får effekter på längre sikt i brittisk 

politik. På liknande sätt kommer ledare inom EU att vara upptagna av 

förhandlingar som följer av Brexit. Flera bedömare fruktar att Brexit kommer att 

uppta mycket tid och energi inom EU. Får vi sedan en kedjereaktion där också 

andra nationer vill lämna eller omförhandla sina relationer till EU förblir EU 

upptaget med frågor om inre splittring och motsättningar. Det är värt att notera att 

en sådan effekt även kan bli fallet om britterna stannar kvar, eftersom andra länder 



 
 

kan vilja ha undantag på samma sätt som britterna har fått. Sannolikt blir 

effekterna för EU i det fallet mindre allvarliga.  

Polariseringen i den brittiska debatten inför folkomröstningen den 23:e juni 

återspeglas även i andra europeiska länder. Förespråkare för fortsatt integration 

lyfter fram möjligheter och främst ekonomiska argument under det att 

motståndarna, som blir allt fler i många europeiska länder, pekar på oberoende, 

nationell säkerhet, politisk kultur, migration och terrorism. Retoriken för nej-sidan 

i Storbritannien är identitetspolitisk med stärkande av nationell identitet som en 

huvudsak.  Liknande ståndpunkter ser vi i Frankrike, Polen och Ungern, och även i 

Tyskland, Österrike, Danmark och Sverige.  

Oavsett om Storbritannien lämnar EU eller inte är det alltså sannolikt att den 

närmsta tiden kommer att medföra en fortsatt debatt om relationen mellan EU och 

medlemsnationerna. Den debatten blir rimligen mer intensiv och påtaglig om 

Storbritannien lämnar. En sådan situation gynnar inte EU som utrikespolitisk och 

säkerhetspolitisk aktör och utgör påfrestningar på EU överhuvudtaget. Mot 

bakgrund av oförmågan att hantera flyktingsituationen signalerar EU bilden av en 

union där staterna när de utsätts för utmaningar på det politiska området sluter sig 

inom sina skal istället för att samarbeta. På lite längre sikt är effekterna på EU av 

Brexit svårare att förutse.  Men det är uppenbart att den väg EU utvecklas på får 

stor betydelse för säkerhetspolitiken. 

 

Sammanfattande bedömning av den brittiska debatten: Den brittiska debatten 

om Brexit speglar en motsättning mellan Europeisk integrationspolitik och 

nationell identitetspolitik, en motsättning som präglar flera europeiska länder, i 

en del fall understödda av nationella regeringar och parlament. Vare sig Brexit 

kommer tillstånd eller inte kommer framtiden för EU att präglas av interna 

förhandlingar och motsättningar mellan stater, och i flera medlemsstater 

kommer EU att ifrågasättas.  EU:s interna sammanhållning prövas.  Detta 

förvärras om Storbritannien lämnar Unionen.  Detta är viktiga förutsättningar 

för säkerhets- och försvarspolitiken under de närmaste åren, och den 

euroskeptiska nationalismen kommer fortsättningsvis att spela en roll i 

europeiska nationer oavsett utgången av folkomröstningen. 

 

Geostrategiska och geoekonomiska aspekter 

Den identitetspolitiska linjen i den brittiska debatten handlar om vad 

Storbritannien ska vara och i vilken relation Storbritannien bör stå till EU. Samma 

debatt men mer otydlig, fragmenterad och planlös förs även i andra länder, men för 

de flesta andra medlemsländer finns inte något alternativ till en orientering mot 



 
 

Europa. Det nordiska samarbetet förefaller alltför svagt för att utgöra ett tydligt 

alternativ till EU även om ett Brexit möjligen kan stärka en nordisk-brittisk 

position. Att länder i östra Europa skulle välja att vända sig till Ryssland är trots en 

del inviter mindre sannolikt, och Medelhavsregionen är alltför konfliktfylld och 

heterogen för att framstå som ett alternativ. Men i Storbritannien lever andra 

alternativ grundande i föreställningar om det brittiska samväldet och relationen till 

USA. Detta gör att den brittiska debatten antar andra såväl geoekonomiska som 

geostrategiska dimensioner än vad som är fallet i övriga EU.   

I ekonomiska frågor i allmänhet och i handelspolitiken i synnerhet kombinerar den 

brittiska positionen ofta en stark ekonomisk liberal övertygelse med stor öppenhet 

gentemot globala marknader, och utifrån denna position kritiseras EU för att vara 

för reglerat och byråkratiserat. Storbritannien kommer sannolikt att försöka 

påverka EU i en mer marknadsliberal och öppen riktning vare sig man är medlem 

eller inte. Ett exempel är de pågående förhandlingarna om TTIP (Transatlantic 

Trade and Investment Partnership) där Storbritannien är drivande i processen och 

där EU utan Storbritannien blir en svagare men ändå nödvändig motpart till USA. 

Bedömare menar att TTIP kan bli svårare att acceptera för den amerikanska 

kongressen om inte Storbritannien ingår i EU, men eftersom TTIP även inkluderar 

andra nationer kan givetvis Storbritannien ingå som separat part. Frågan som 

britterna ställer sig är vilken institutionell roll Storbritannien kan komma att få i 

vad som huvudsakligen är en relation mellan EU och USA.3  Även den så 

betydelsefulla brittiska finanssektorn påverkas sannolikt av Brexit som en följd av 

den osäkerhet som ett utträde åtminstone kortsiktigt för med sig. 

Förespråkare för att Storbritannien ska stanna i EU driver argumentationslinjen att 

fortsatt brittiskt medlemskap både gynnar brittiska och europeiska intressen.  

President Obama betonade vid sitt besök i London i slutet av april inte bara de nära 

banden mellan USA och Storbritannien utan också Storbritanniens betydelse för 

EU. En stark brittisk röst inom EU säkerställer enligt Obama att unionen förblir 

stark, öppen och utåtriktad, och inte minst, att den just bidrar till att upprätthålla 

den transatlantiska länken i Europeisk politik.4  Så betonar Obama på en gång hur 

viktig Storbritanniens roll i EU är för USA och hur starkt ett EU med 

Storbritannien blir i världen som samarbetspartner till USA.  I en tid av oro i 

världen behöver USA, Storbritannien och EU hålla samman påpekas det från 

Washington. Naturligtvis kan ett sådant partnerskap åstadkommas även om 

Storbritannien befinner sig utanför EU men förutsättningarna blir andra och 

sannolikt sämre. 

För Storbritanniens del förs olika alternativ fram för landets framtida orientering 

efter ett Brexit. Ett alternativ är att eftersträva en s.k. ”norsk” lösning som skulle 

säkra Storbritanniens suveränitet men samtidigt skapa ett beroende av EU. Ett 

annat alternativ är ett slags nytt brittiskt samvälde där Storbritannien spelar en 

ledande roll bland andra liberala engelskspråkiga länder och så att säga frigör sig 



 
 

gradvis från övriga Europa.5 Men geografiskt och geopolitiskt befinner sig England, 

Skottland, Wales och Nordirland ofrånkomligen i Europa. Skottlands förhållande 

till övriga Storbritannien är kritiskt eftersom Skottland inte vill lämna EU. Vid 

Brexit blir såväl ekonomiska frågor som det faktum att flera militära baser finns i 

Skottland en svår fråga att hantera. Geoekonomiskt och geostrategiskt är det därför 

svårt att för närvarande se något annat realistiskt alternativ än att Storbritannien 

kvarstår som en central europeisk makt, antingen inom eller utanför EU. 

Samarbetet inom EG och EU har under drygt 40 år satt sina spår i den brittiska 

ekonomin och i det brittiska samhället. Men ett utträde kommer att öka 

osäkerheten om hur Storbritanniens relation till övriga Europa i framtiden ska 

gestalta sig och därmed skapa oro på finansmarknaden, i relation till internationell 

handel, samt i förlängningen påverka förutsättningarna för transatlantisk säkerhet. 

 

Sammanfattande bedömning av de geostrategiska och geoekonomiska 

aspekterna: I motsats till situationen i de flesta europeiska nationer är 

Storbritanniens geopolitiska position omdiskuterad. Å ena sidan finns det de som 

menar att Storbritannien måste verka genom EU, att landet blir starkare i EU 

och bättre påverkar omvärlden i liberal och demokratisk riktning som medlem i 

EU än utanför. Å andra sidan lever idéer om stark suveränitet och en orientering 

mot ett liberalt engelskspråkigt samvälde kvar i det brittiska medvetandet. 

Riktningarna är tydliga i den brittiska debatten men är båda formulerade i 

relation till Europa, antingen som en brittisk-europeisk position eller som en 

brittisk anti-europeisk position. Detta visar att Europa är närvarande i brittiskt 

geostrategiskt och geoekonomiskt tänkande och att det formuleras i relation till 

Europa. Storbritannien förblir således inom den europeiska sfären.    

 

Allianspolitiken: Nato och den transatlantiska länken 

När David Cameron 2013 tog initiativ till omförhandling och folkomröstning om 

Storbritanniens relation till EU gjorde han det i ett helt annat säkerhetspolitiskt 

sammanhang än det som vi nu befinner oss i. Framförallt gäller det Rysslands roll i 

europeisk säkerhetspolitik efter annekteringen av Krim, politiken gentemot 

Ukraina och det överhuvudtaget mer spända säkerhetsläget i Europa, samt 

Rysslands centrala roll i kriget i Syrien. Vad som såg ut som relativt stabila 

säkerhetspolitiska förutsättningar 2013 är betydligt kärvare 2016. Den 

säkerhetspolitiska aspekten av Brexit är helt klart mer betydelsefull idag än 

tidigare. Nu när folkomröstningen närmar sig gör många bedömningen att 

Storbritannien bör stanna kvar i EU med hänsyn till säkerheten i Europa – en 

ståndpunkt som inte artikulerades 2013. 



 
 

Anhängarna av fortsatt brittiskt EU-medlemskap menar att en negativ effekt av 

Brexit blir att Storbritanniens säkerhetspolitiska omgivning till stora delar formas 

av EU utan att Storbritannien har någon möjlighet att kontrollera utvecklingen 

eller påverka den. Storbritannien kan i så fall inte räkna med att dra nytta av EU:s 

gemensamma säkerhets- och försvarspolitik för att stärka europeiska kapaciteter 

och på så sätt stärka Nato. Man kan inte heller räkna med stöd av EU:s viktigaste 

verktyg i form av olika program för bland annat grannrelationer och statsbyggande; 

dessa ligger även utanför Natos område liksom en del av den civila delen av EU:s 

säkerhets- och försvarspolitik som bland annat har drivits av Tyskland.  

Men effekterna av Brexit för europeisk säkerhetspolitik är inte entydiga. Utan 

Storbritannien kan Europa som helhet komma att försvagas i relation till andra 

makter. En sannolik utveckling är att betydelsen av Nato stärks i och med att 

Storbritannien lämnar EU, något som i så fall kommer att tydliggöras vid 

toppmötet i Warszawa i början på juli. Det skulle i så fall innebära att EU 

ytterligare försvagas som säkerhetspolitisk aktör. Men Brexit kan förstås även ge 

nya politiska möjligheter för EU att utveckla den gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken när inte Storbritanniens mer restriktiva hållning bromsar. EU:s 

ledare planerar ett toppmöte utan brittisk medverkan den 28 och 29 juni. Tanken 

är att utveckla samarbetet bland annat på det säkerhetspolitiska området mellan 

EU-nationerna även utan Storbritannien.6  För de övriga medlemsländerna i EU är 

det viktigt att signalera politisk beslutsamhet och vilja att gå vidare med unionen 

inte minst för att hantera euroskeptiska rörelser i olika EU-länder. Men drivs 

frågan för hårt ökar den snarast motståndet mot EU och bidrar till konflikt istället. 

Även om det nog främst handlar om att signalera samhörighet och beslutsamhet är 

balansen och uppgiftsfördelningen mellan EU och Nato i händelse av ett Brexit 

ändå oklar, åtminstone på kort sikt, vilket naturligtvis inte främjar en tydlig och 

tillförlitlig europeisk säkerhetsordning. Det stärker däremot behovet av en tydlig 

transatlantisk länk i säkerhetspolitiken.  

En tredje möjlig konsekvens av Brexit är att samarbetet mellan Storbritannien, 

Frankrike och Tyskland fördjupas och utvecklas ytterligare med någon form av 

arbetsdelning mellan nationerna och att således Natos europeiska pelare blir mer 

solid. Bakgrunden till det skulle bland annat vara behovet av att upprätthålla 

säkerhetsordningen och förebygga de eventuellt mer ansträngda relationerna 

mellan Nato och EU som kan befaras vid ett brittiskt utträde. En sådan utveckling 

skulle paradoxalt nog även kunna innebära att kapaciteten för att upprätthålla 

europeisk säkerhet på sikt stärks utan att alla stater behöver bära kostnaderna, vare 

sig politiskt eller ekonomiskt. Ett samlat ledarskap med tydlig uppgiftsfördelning 

befriar EU från behov av samordning i känsliga frågor och utgör möjligen en mer 

effektiv och exekutiv ledning av europeisk säkerhetspolitik. Arrangemanget gör det 

möjligt för Storbritannien att även fortsatt dra nytta av nära förbindelser med EU 



 
 

och säkerställer ett brittiskt inflytande över europeiska säkerhetsfrågor, något som 

även gynnar förtroendefulla relationer till USA.  

En händelseutveckling i den riktningen är realistisk vare sig Storbritannien lämnar 

EU eller inte, men efter ett Brexit blir sådana bilaterala kanaler viktigare och 

möjligheten att bygga en säkerhetsordning med ett fåtal stater tydligare när inte 

längre EU är ett gemensamt forum för dessa frågor. Även på den globala nivån kan 

vi se en liknande tendens, det vill säga att stormakterna väljer att agera utan en 

tydlig institutionell inramning, t.ex. när det gäller insatser i Syrien och Irak. Ett 

annat exempel på detta är fördelningen av icke-permanenta medlemmar i FN:s 

säkerhetsråd (E10) där rådets nuvarande sammansättning återspeglar 

organisationer som G20 och G7.7 

Av betydelse för allianspolitiken är givetvis USA:s hållning till EU och Europa i 

stort. Clinton är rimligen mer benägen att bidra till den europeiska 

säkerhetsordningen än Trump. Å andra sidan kan en mindre europavänlig 

president mycket väl bidra till att tvinga fram ett större mått av sammanhållning i 

Europa.8 I vilket fall som helst kommer USA sannolikt att fortsätta sina 

påtryckningar för att de europeiska allierade ska öka sina försvarsutgifter och 

förstärka sin militära kapacitet. En sådan utveckling kan tvingas fram som en följd 

av USA:s politik och mot bakgrund av politisk splittring inom EU alldeles oavsett 

utgången av den brittiska folkomröstningen. 

 

Sammanfattande bedömning av allianspolitiken: Den säkerhetspolitiska aspekten 

av Brexit som 2013 föreföll mindre viktig har idag blivit helt central i 

diskussionen. Hur ett Brexit påverkar den europeiska säkerhetsordningen är inte 

helt tydligt. Å ena sidan kan EU:s ansträngningar att utveckla en gemensam 

säkerhets- och försvarspolitik lättare förverkligas. Å andra sidan kan ett Brexit 

innebära att NATO blir starkare på EU:s bekostnad. En möjlig slutsats är att 

oberoende av Brexit är en realistisk utveckling att de större makterna 

(Storbritannien, Tyskland och Frankrike) tillsammans med USA kommer att 

spela en allt viktigare roll och bära ett större politiskt och ekonomiskt ansvar för 

den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken än tidigare. 

 

Utvecklingslinjer 

Utgångspunkten för denna sammanfattande analys har varit att belysa de två 

alternativen: ”Om Brexit?” och ”Om inte Brexit?” Bedömare har skissat på tre olika 

scenarier för hur EU kan komma att utvecklas i framtiden – de ser ut ungefär så 

här:9   



 
 

 Fördjupning - EU:s integration fördjupas i och med att Storbritannien 

lämnar EU.   

 Omförhandling - EU:s integration avstannar och samarbetet omförhandlas 

partiellt men håller samman. 

 Splittring - EU splittras ytterligare för att kanske en dag upphöra helt. 

De tre alternativen är emellertid inte jämförbara. Det tredje alternativet – en 

splittring som leder till att EU upphör – är inte realistisk på kort eller mellanlång 

sikt utan följer snarast av det andra alternativet som en långsiktig eventuell 

konsekvens. Av de tre alternativen som diskuteras är det alltså bara två som är 

realistiska i närtid. Egentligen handlar det på kort och mellanlång sikt om 

förutsättningar för samarbetet mellan nationerna, om fortsatt fördjupning av 

integrationen eller omförhandling av delar av samarbetet.      

”Om inte Brexit” kan leda till flera alternativ. Ett är en möjlig konsolidering av EU, 

ett annat att flera länder försöker förhandla till sig liknande undantag. 

Storbritannien har rykte om sig att fullfölja internationella åtaganden och 

implementera överenskommelser. Det mest sannolika är nog att Storbritannien i så 

fall kommer att värna EU men samtidigt, som tidigare, vara den starkaste 

medlemsnationen som motverkar fortsatt överstatlighet och centralisering. Om 

Storbritannien stannar kvar underlättas flera pågående processer, bland annat 

TTIP, och euroskeptiska krafter inom EU kan med Storbritannien i en ledande 

ställning ändå ha en bundsförvant liksom stater som eftersträvar en lösare union 

och mindre av federalism. Men den politiska kraften i olika nationella rörelser får 

inte underskattas och kan även om Storbritannien stannar kvar leda till att EU 

tvingas acceptera omförhandlingar eller hantera direkt EU-fientliga regimer. 

Alternativet till fortsatt integration är ett så kallat ”multi-speed Europe” där 

fördjupning möjligen sker på vissa områden men inte på andra. En del av den 

brittiska debatten handlar om migration och särskilt arbetskraftsinvandring från 

östra Europa. Oavsett utgången av omröstningen kan mycket väl konsekvensen bli 

en omförhandling av de delar av Schengen som gäller den fria rörligheten för 

personer. På det allianspolitiska området innebär fortsatt brittiskt medlemskap 

sannolikt att vägen mot gemensamma institutioner bromsas och att Nato:s 

europeiska pelare stärks. 

”Om Brexit” innebär en helt annan och förändrad situation på många områden. Det 

innebär först och främst att en medlemsnation – och till på köpet en av de större – 

för första gången lämnar EU.  Det lämnar de övriga medlemsnationerna inför valet 

att värna Unionen eller att tillåta att den splittras ytterligare. Förutom oro initialt 

både i Storbritannien och i EU överhuvudtaget innebär Brexit utmaningar på lite 

längre sikt. Euroskeptiska och nationalistiska partier har haft framgång, och krav 

på omförhandling av delar av det gemensamma regelverket kan komma att uppstå i 

flera medlemsnationer. Som underlag för en säkerhetspolitisk bedömning kan man 



 
 

nog därför konstatera att ett brittiskt utträde ur EU försämrar säkerhetsläget i 

Europa.  Den här studien belyser tre dimensioner av detta: 

1. Identitetspolitiskt lyfts i och med den brittiska debatten en motsättning 

mellan, å ena sidan, försvarare av suveränitet, nationellt oberoende och, å 

andra sidan, företrädare för fortsatt integration och samarbete. Den här 

motsättningen är tydligt artikulerad i Storbritannien men finns i de flesta 

länder i Europa. Brexit riskerar ge stöd till politiska handlingar som syftar 

till att splittra EU och till fler omförhandlingar. Det gör EU svagare på kort 

och mellanlång sikt. EU kan då komma att pressas av andra makter och bli 

ifrågasatt som trovärdig och enad säkerhetspolitisk aktör. Vällovliga 

satsningar på det säkerhets- och försvarspolitiska området riskerar att 

överskuggas av inre motsättningar och momentan oro. 

2. Geostrategiskt och geoekonomiskt innebär ett brittiskt utträde antagligen en 

förändring av Storbritanniens relation till Europa, något som kan få 

följdverkningar inom den internationella ekonomin, leda till motsättningar i 

TTIP-förhandlingarna och på lite längre sikt kanske innebära en förändring 

av EU:s ekonomiska politik och handelspolitik i mindre liberal och mer 

sluten riktning. Detta kan påverka den transatlantiska länken negativt. 

3. Allianspolitiskt förefaller Nato:s europeiska pelare att stärkas på bekostnad 

av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Nato förblir trots allt 

intakt och Storbritannien förblir en viktig europeisk makt.  Att EU utan 

Storbritannien skulle utveckla den gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken är förstås ett alternativ, men det förefaller mindre 

realistiskt åtminstone på kort och mellanlång sikt. 

 

Sammanfattande bedömning av utvecklingslinjer: Oavsett utgången av Brexit 

gäller för EU:s del på kort och mellanlång sikt två huvudalternativ: fortsatt 

fördjupad integration eller ”multi-speed Europe” där det senare alternativet 

framstår som det mest sannolika.  Med Storbritannien kvar bromsas den 

fortsatta integrationen, och utan Storbritannien leder Brexit-förhandlingar och 

ev. andra omförhandlingar t.ex. angående Schengen till mindre fördjupning av 

Unionen generellt. Allianspolitiskt kommer Nato:s europeiska pelare sannolikt att 

stärkas oberoende av Brexit.  De bilaterala säkerhetspolitiska relationerna inom 

Europa och även transatlantiskt kommer i så fall att bli mer betydelsefulla vid 

sidan om institutionella relationer och sannolikt på bekostnad av det 

säkerhetspolitiska samarbetet inom EU. 

 

  



 
 

Konsekvenser för Sverige 

Sverige tillhör de länder som på olika sätt missgynnas av Brexit. Det brukar lyftas 

fram i sammanhanget att Sverige då förlorar en bundsförvant i EU och att den 

största nationen som inte delar den gemensamma valutan lämnar unionen.  Brexit 

innebär även att Sveriges bilaterala relation till Storbritannien kommer att behöva 

upprätthållas och stärkas rent allmänt.  

De säkerhetspolitiska konsekvenserna av Brexit är möjligen inte lika 

revolutionerande. Brexit är trots allt ett bland flera orosmoment som präglar 

säkerhetspolitiken i Europa just nu. Visserligen kommer ett brittiskt utträde ur EU 

att störa den säkerhetspolitiska ordningen i Europa och försvaga den europeiska 

positionen gentemot omvärlden. Europas enighet ifråga om migration, handel och 

relationerna till Ryssland och Turkiet kan komma att prövas både av EU-kritiska 

grupper inom Unionen och av makter utanför. Dessutom ökar risken för större 

politisk turbulens inom EU med krav på omförhandling och medvind för 

euroskeptiska strömningar. Samtidigt kvarstår Nato som garant för europeisk 

säkerhet. 

Vid ett Brexit talar det mesta för att Natos ställning blir mer betydelsefull på 

bekostnad av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik och att Nato:s 

europeiska pelare stärks. Detta skulle försvaga Sveriges ställning eftersom 

möjligheten att påverka den europeiska säkerhetsordningens utveckling då 

försämras. Därför förutsätter ett Brexit ett fortsatt starkt svenskt engagemang i 

relation till Nato. De rutinmässiga och planerade samarbeten som redan görs inom 

ramen för Nato bör naturligtvis fullföljas och utvecklas. Sverige gynnas även av att 

aktivt söka arenor och utveckla bilaterala kontakter för att kunna påverka och driva 

svenska intressen inom säkerhets- och försvarsområdet. Den transatlantiska 

länken blir fortsatt central. Det blir även viktigt för Sverige att upprätthålla goda 

säkerhetspolitiska relationer till de nordiska länder och i förhållande till 

Storbritannien. 

Ett möjligt alternativ som diskuteras är att det europeiska säkerhets- och 

försvarspolitiska samarbetet inom EU intensifieras och fördjupas om 

Storbritannien lämnar organisationen. För Sveriges vidkommande innebär det i så 

fall politiska ställningstaganden i relation till såväl EU som Nato, särskilt om EU 

väljer att utveckla det säkerhetspolitiska och försvarspolitiska samarbetet utan 

Storbritannien.  Det alternativet kan nog bedömas som mindre sannolikt beroende 

på att Storbritannien även fortsatt kommer att vara en del av en europeisk 

säkerhetsordning, att övriga EU-länder behöver Storbritanniens militära kapacitet, 

att den transatlantiska länken och samarbetet inom Nato innebär fortsatt relation 

till Storbritannien, och att den politiska oron inom EU förstärkt av Brexit-

förhandlingarna kommer att försvåra en fortsatt integration på det 

säkerhetspolitiska området.     



 
 

Slutsatsen blir  att Natos europeiska pelare sannolikt kommer att stärkas 

oberoende av om Storbritannien lämnar EU, bland annat beroende på 

påtryckningar från USA och som en följd av det försämrade säkerhetsläget i Europa 

överhuvudtaget.  I förlängningen kan man se en möjlighet att ett fåtal makter bär 

huvuddelen av bördan för detta, både ekonomiskt och politiskt. Sveriges 

geostrategiska läge gör Sverige till en viktig samarbetspartner både bilateralt och 

inom ramen för Nato. Det kan i det läget vara politiskt möjligt för Sverige att dra 

nytta av detta starkare europeiska ansvar för säkerhetspolitiken utan att ta 

ytterligare steg mot Nato-medlemskap. Möjligen kan förutsättningarna för Sveriges 

militära och kanske också politiska inflytande komma att stärkas som en följd av 

den geostrategiska positionen. 

 

Sammanfattande bedömning av konsekvenser för Sverige: Brexit är negativt för 

Sverige på flera områden.  Säkerhetspolitiskt leder det på kort sikt till ökad oro i 

Europa. Oavsett utgången av omröstningen dras slutsatsen att Nato:s europeiska 

pelare sannolikt kommer att stärkas. Oberoende av Brexit förblir därför den 

transatlantiska länken central för Sverige men formerna för den och 

kontaktytorna kan komma att bli delvis annorlunda. Det kan i det 

sammanhanget inte uteslutas att Sveriges ställning och möjlighet att påverka 

stärks som en följd av Sveriges geostrategiska läge. 
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