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                                                      Abstract  

The focus of this study was to examine what euroskepticism stands for and what it is. 

Euroskepticism has been a marginal phenomenon under some long time but in the later years 

the definition of euroskepticism has become a mainstream definition. This definition has 

become in a longer extent a way to describe the dissatisfaction of the EU´s problems and 

crisis by the citizens of the European nation’s states.  

The studies approach point was to understand how Brexit went down, and what were the 

consequences that made this referendum a vote for the discontent of the elites in Brussels by 

the common man in United Kingdom. And if so, were the consequences something that could 

apply to euroskepticism, were the incitements of eurosceptic origin. When the study cleared 

this chapter about the timeline of Brexit then the study aimed for the consequences Brexit 

could have on euroscepticism and if euroscepticism would grow because of Brexit. This could 

only be explained by which deal UK would get from the European union.  

The results of the study demonstrate that in the end Brexit and the referendum was infused by 

the discontent of the lower classes in the community and by a notion that expressed itself in a 

way that was eurosceptic. The results demonstrated moreover that the eurosceptic as a 

definition has been a way to show the establishment that the losers of globalisations are there 

and their voices are going to get heard, and the voices are getting heard now through 

eurosceptic incitements and euroscepticism has become a banner of the common people.  
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1. Inledning och Ämnesval  

Problembild 

Utfallet av den engelska folkomröstningen angående medlemskap i Europaunionen 

förlamade hela Europeiska unionen. England som hade en anormal synvinkel på 

Europaunionen genom att de kände starkt för att EU inte gjorde sitt jobb. 

Folkomröstningen är en konsekvens utav en anti-immigration idé som växer sig starkt 

inom EU samt en förhoppning på att ta tillbaka sitt eget lands egna lagstiftande organ och 

ta över sina egna gränser och kontrollera landet utifrån sina nationella organ. I takt med att 

detta växte och euroskepticismen som verkar sprida ut sig utöver hela Europa. Vi ser hur 

allt fler nationella partier är fientligt inställda till EU och detta har funnits innan men nu 

växer det även sig starkare på grund av Brexit. De som ställde sig bakom Brexit och 

röstade för att lämna var de som hade kortare gymnasial utbildning samt de som var 

fattigare och den äldre befolkningen. Denna stora grupp av individer var dem som uttalade 

sig om problem och faror med invandringen och konceptet om multikultiralismen. Detta 

har visat sig vara en stor utmaning för den politiska arenan runtom EU (Hobolt, 2016). 

Allt fler nationella partier är emot EU samt EU:s handlingskraft man menar att EU har 

tagit för mycket makt via de olika kompetenserna som EU har. EU har vissa tendenser där 

EU är överstatligt. Integrationsprocessen som EU har och som är i ständig utveckling har 

resulterat i det största överstatliga samarbetet som vi har idag i världen. Dessa samarbeten 

mellan EU och dess medlemsstater hanterar problemen som uppstår tillsammans. Dessa 

problematiska situationer kan vara allt från att främja freden, människornas välfärd till 

unionens värden. EU som ett styrande organ kan fatta beslut inom tre olika politiska 

områden. Beslutsfattandets omfattning skiljer sig åt inom de olika kompetensområdena. 

Detta bestämdes i Lissabonfördraget vilket klargjorde i vilken omfattning EU skulle vara 

delaktig inom de olika kompetenserna. Dessa kompetenser består av: exklusiv kompetens, 

delad kompetens samt stödjande och samordnade befogenheter (Tallberg, 2016). 

Syfte 

Syftet med arbetet är att se hur Brexit kom till och ifall euroskepticismen har varit ett 

bidragande faktor till folkomröstningen. Arbetet skall också inrikta sig på hur 

euroskepticismen utmålar sig som och vad det är. Sedan blir det intressanta även och rikta 

sig in på hur Brexit kan påverka Euroskepticismen och beroende vilket ”deal” dem får av 

EU kan vi se på vilket sätt det påverkar Euroskepticismen. 
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1.2 Bakgrund  

Under denna rubriken kommer det skrivas om hur EU:s institutioner arbetar och vilken 

makt dem har. Detta är viktigt på grund av att vi försöker förstå euroskepticismen utifrån 

hur Brexit kommer att påverka euroskepticismen när det är klart den 29 mars 2019. Detta 

på grund av att de nationella partierna som är fientligt vinklade mot EU verkar ha ett 

problem med hur EU styrs och EU:s handlingskraft och för att förstå det måste vi först 

förstå hur EU:s institutioner arbetar och vad de olika kompetensområdena innebär.  

Exklusiva kompetensen som den heter innebär att det finns ett ensamt politiskt område där 

enbart EU har rätt till att fatta beslut om där institutionerna ansvarar för att utföra vissa 

uppgifter för att uppnå vissa mål. Detta ansvarsområdet innebär att EU tar hand om 

tullunionen, monetära politiken, fiskepolitiken och handelspolitiken. Detta samarbete 

inom EU kan ses som en gemenskap, konstruerad för den inre marknaden med fri 

rörlighet för tjänster, kapital, varor samt människor. EU har också avskaffat tullar och 

andra handelshinder för att underlätta för den fria rörligheten. Grundtanken är den att med 

en gemensam tullunion så har man gemensamma tullavgifter och importkvoter mot resten 

av världen (Tallberg, 2016). 

Den exklusiva kompetensen innebär även att EU som ”stat” har sin egen rätt att lagstifta 

samt skriva diverse olika avtal med länder eller företag utanför EU. Europa Unionens 

exklusiva kompetens innebär utöver detta även att endast Europeiska centralbanken har 

ansvaret kring euron som är EU:s gemensamma valuta. Denna ensamrätt är till för att det 

krävs en gemensam styrning för att kunna påverka alla medlemsstater. Detta i sin följd 

kan ses problematiskt då medlemsstaternas nationella lagstiftning skulle få ett litet 

utrymme som då kan innebära problem (Tallberg, 2016).  

Den delade kompetensen går ut på att EU medlemsstaterna antar bindande rättsakter inom 

en del områden. Inom dessa politikområden är det anpassbart med gemensamma insatser 

t.ex. inom den inremarknaden, socialpolitik, sammanhållningspolitik, jordbruks och 

fiskepolitik, miljöpolitik, konsumentpolitik, transportpolitik, transeuropeiska nätverk, 

energipolitik, rättsliga och inrikes frågor och folkhälsofrågor. Inom vissa specifika 

områden har medlemsstaterna rätt att ta beslut om EU inte har gjort det. 

Subsidiaritetsprincipen innebär att beslut ska fattas på lägsta administrativa nivå vilket är 

vägledande när antingen EU eller medlemsstaten fattar beslut. När frågor kan regleras av 
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medlemsstaten på central, regional och lokal nivå förbjuds unionen att ingripa (Tallberg 

2016, 55). 

Vid omröstningar inom europeiska unionens råd så använder man kvalificerad majoritet 

vid de flesta omröstningar. Reglerna runt detta finns lagfästa i unionens konvention. 

Kvalificerad majoritet kräver att minns 55 procent av rådsmedlemmarna som ska 

tillsammans omfatta minst 65 procent utav unionens befolkning. Med detta i åtanke 

betyder det att 16 av de 27 länderna måste stödja förslaget för att propositioner skall gå 

igenom. De negativa påföljderna av detta är att de länder som är emot förslaget av olika 

anledningar måste gå med även om det påverkar dem negativt eller är emot deras vilja. 

Under 1980-talet så antogs propositioner via enhetlig konsensus, nu antas propositioner 

via kvalificerad majoritet. Detta berör nästan 80 procent av lagstiftningsbesluten. 

Incitamenten till denna övergång var på grund av att man var tvungen och göra EU mer 

handelskraftigt. Detta kan leda till att vissa riktlinjer inte kan följas av alla länder av 

diverse olika anledningar, möjligen att alla länder inte har resurser att följa dessa beslut 

(Tallberg, 2016). 

EU-rätten är en rättsordning som unionen grundar sig på, det är en ny ordning där 

medlemsstater har inskränkt sina suveräna rättigheter och som även deras medborgare 

lyder under. Detta är dock enbart inom vissa befogenhetsområden. Dessa är regler samt 

lagar där medlemsstaterna måste förhålla sig till för att ingå i EU (Tallberg, 2016). 

EU-domstolen som namnet säger ser till att de övriga staterna följer EU-lagarna, dessa ska 

användas på samma sätt i alla EU-länder genom att följa EU-rätten. EU-domstolen har 

även andra roller där den dömer tvister mellan institutioner och medlemsstater, mellan 

företag, mellan olika länder och enskilda individer. Motsätter man sig dessa lagar som 

medlemsstat så bryter man mot lojalitetsprincipen. Utfallet av detta kan vara att 

medlemsstaterna som har kränkt lagarna kan få vite från EU-domstolen (Tallberg, 2016).  

Den starkaste institutionen och den institutionen som har ensamrätt att lägga fram 

lagförslag inom nästan alla befogenheter är EU-kommissionen. Nya lagstiftningsakter 

samt existerande lagstiftningsakter korrigeras utan medgivandet från konstitutionen. Detta 

är inget brott då genom att va medlemsland så har staterna överlåtit en så kallad 

övervakningsmakt till EU-kommissionen. På detta vis kan kommissionen övervaka så att 

lagar inte bryts. Vid fall då lagarna kränks så kan kommissionen inleda ett ärande som 

EU-domstolen leder vidare (Tallberg, 2016). 
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Ministerrådet som det kallas som egentligen är Europeiska unionens råd arbetar 

tillsammans med EU parlamentet, dessa två lagstiftar om lagförslagen. Den enda 

folkvalda institutionen som är folkvald är parlamentet. Därför anser vissa EU kritiker att 

EU inte är tillräckligt demokratiskt (Tallberg, 2016). 

      1.3 Teori & nyckelbegrepp 

Euroscepticism  

EU beskrivs ofta genom att det finns en kris. Den senaste tiden så har kommentarer som 

dessa varit en förenkling av denna skildring. Kärnan i EU som ett politiskt projekt har 

under flera år nu utmanats. Det som har utmanat EU har varit uppgången av 

euroskepticismen. En enkel förklaring av vad euroskepticismen innebär är den att en 

person som är euroskeptisk är en person som är emot den ökande makten som europeiska 

unionen börjar få. Likaså som det har varit en skildring om en kris som EU befinner sig i 

så har även forskning runt euroskepticismen ökat dramatiskt sedan den första artikeln som 

utgavs 1998. Så i takt med denna skildring så kan vi även se att forskare har hoppat på 

detta och försökt förklara vad euroskepticismen innebär (Taggart, P, & Szczerbiak, A, 

2018). 

Inte nog med att det finns en drivande euroscepticism inom nationella partier och 

befolkningens verklighetsuppfattande så har även EU haft stora utmaningar den senaste 

tiden. Den ekonomiska krisen som världen hade 2008 på grund av USA:s bostadsmarknad 

som ledde till en europeisk kris från 2010 och framåt, detta hade stor verkan på många 

stater. Sedan hade EU en till utmaning 2015 då vi hade en stor våg av flyktingar som kom 

från mellanöstern och framförallt Syrien. Detta ledde då till en kollaps av EU:s 

migrationspolicy som ledde till att euroskepticismen ökade och slutade med att vi fick en 

Brexit (Taggart & Szczerbiak, 2018).  

Euroskepticismen som definition verkar vara ett direkt motsatsord för europeisk 

integration det vekar vara ett förakt mot integrationsprocessen inom en nations politiska 

arena och partipolitiska arena. Det som euroskepticismen verkar vara emot verkar vara 

ekonomin samt kulturen inom Europa men inom Europeiska unionen specifikt. 

Styrelseskicket verkar vara problemet (Taggart, 1998).  

Man skulle kunna beskriva det som en skepticism mot unionen i det hela. Detta kan delas 

upp inom tre kategorier. Dessa kategorier är då vill säga människor som är emot EU för 
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att de är emot europeiska integrationsprocessen i helhet. Sedan finns den andra kategorin 

som för dem som inte är emot integrationsprocessen av sig själv utan skepticismen 

involverar mer eller mindre ifall EU är rimlig för en bred diametrala frågor.  För frågor så 

som industri, ekonomi samt kultur och nu på senare tid för immigrationsfrågan. Sedan 

finns den tredje kategorin där man är emot EU för att man känner att unionen är 

exkluderande för vissa politiska grupper samt socioekonomiska grupper eller på grund av 

geografiska sammanhang (Taggart & Szczerbiak, 2018).  

Trots allt definitionen av euroscepticism är inte något nu då Taggart (1998) skrev om detta 

problem så verkar det vara samma linje författaren fortsätter på med den nya forskningen 

som skrevs 2018 tillsammans med Szczerbiak. Det förutsätter att författarna inte anser att 

något har förändrats utan de ser problemet med samma vinkel som förr och kommer fram 

till resultaten som är tillförlitliga. Dock så anser man att styrkan i Euroskepticismen 

härstammar ur populistiska partier eller populistiska styrelseformer som är rötterna till att 

Euroscepticism växer (Taggart & Szczerbiak, 2018).  

Euroskepticismen som fenomen verkar vara kopplat till den allt mer växande populistiska 

politiken inom Europa samt inom vardagliga nationella partier. I det stora hela så innebär 

Euroscepticism ett missnöje och motstånd mot Europeiska unionen och europeiska 

integrationsprocessen. Det är en stor komplex samling av uppfattningar över hela EU och 

verkar skilja sig från land till land, verkar även vara influerad av kriser inom Europa som 

kontinent men även inom Europeiska unionen. I stora penseldrag så är man missnöjd med 

hur kriserna har hanterats och bakslaget det har medfört (Taggart & Szczerbiak, 2018).   

1.4 Frågeställning  

Mina frågeställningar kommer bestå av en huvudfråga och tre delfrågor. Detta gör jag för 

att på bästa sätt kunna svara på mitt syfte då det blir lättare att besvara frågorna samt att 

det blir även lättare för läsaren att hänga med i uppsatsen, det kommer vara tydligt 

angående vilka frågor som besvaras och hur slutsatsen byggs fram. Dessa frågor är 

aktuella för att kunna besvara uppsatsens syfte och som anses vara värd att undersöka.  

Huvudfråga:  

- Vad definierar Euroskepticismen? 

Delfrågor:  

- Hur uppstod Brexit? 
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- Fanns det Euroskeptiska särdrag som ledde till Brexit? 

- På vilket sätt kan Brexit påverka Euroskepticismen?  

1.5 Metodisk tillvägagångsätt 

A) Uppläggning  

Upplägget och designen till arbetet kommer att utgå från jämförelser mellan olika diverse 

länder. Då erbjuds det ett gott alternativ till att studera politiska likheter samt skillnader. 

Utifrån de jämförelser som uppenbarar sig under arbetets gång så kommer upplägget ge 

möjlighet till och greppa de politiska fenomen som skall undersökas. Detta kommer även 

sedermera ge möjlighet till att se hur de politiska fenomenen förhåller sig till. Det 

politiska fenomen i en uppsats som detta är euroskepticismen men även hur den förhåller 

sig till de olika fenomenen som Brexit och vad kan dessa två säga oss om framtiden och 

vilka förutsättningar det finns för vilken ”Deal” Storbritannien får. Den jämförande 

metoden är en bärande komponent till metoden. Komparativa studier är ett sätt för oss 

individer för vår förståelse av politiken (Denk, 2011). Det som kännetecknar den 

komparativa studierna är just det om att det finns så kallade likheter samt skillnader 

mellan länder som är viktiga att studera för förståelsen av politik. Detsamma gäller när det 

kommer till diverse olika politiska fenomen, begrepp eller teorier. Varför passar den 

komparativ liknande metoden? Komparativa metoden erbjuder nämligen ett perfekt sätt 

att studera politiska fenomen utifrån olika syften. Det ger tämligen ett utmärk chans för att 

förstå sig på uppbyggnaden, orsakerna samt betydelsen med det politiska fenomenet man 

vill undersöka. Utifrån ett övergripande syftesformulering så preciseras syftet och 

avgränsas under arbetets gång. Detta ger den komparativa metoden en stark bas för att ta 

sig igenom arbetet, även neutralitetsfrågan får en stark bas då man tar och jämför de olika 

antaganden och datan för att få fram en slutsats (Denk, 2011).  

Arbetet kommer utgöra sig ifrån en beskrivande studie, med det menas att det är en studie 

där man förklarar ett politiskt fenomen i ett land eller flera länder. Dock så betyder det 

inte att alla politiska fenomen kommer att beskrivas lika, det kan skilja från beskrivning 

till beskrivning och det är beroende på syftet. Den beskrivande delen i arbete kommer att 

utgöra den delen då man tar fram informationen som man är ute efter. Detta måste 

beskrivas så precis som möjligt går för att få fram informationen neutralt utan att lägga 

vikt på andra variabler. En beskrivande studie är deskriptiv och det ger inget nytt då man 

endast beskriver informationen som har tillhandahållits. Även om en beskrivande studie 
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egentligen inte är en komparativ analys så är den beskrivande studien viktig eftersom den 

ger ett viktigt underlag för komparativa analyser vid en senare tidpunkt (Denk, 2011).  

Arbetet kommer även att utgå ifrån en förklarande studie då den beskrivande studien ger 

en arbetet en utmärk chans för att kunna göra en komparativ analys av arbetet då den 

beskrivande syftet ger ett stort underlag för en komparativ analys. Den förklarande 

studiens kännetecken är den att den har ett mer avancerat syfte än den deskriptiva studien.  

Om den deskriptiva studien syftar till att beskriva ett politiskt fenomen så syftar den 

förklarande studien till att kartlägga fenomenet. Den förklarade studien syftar även till att 

förklara varför situationen ser ut som den gör. Skillnaden mellan den beskrivande studien 

och den förklarande är den att den beskrivande studien nöjer sig med att dela in fenomenet 

i olika antaganden. Medan den förklarande studien fortsätter ställa frågor. Tillexempel om 

vi vet att euroskepticismen är en drivande kraft till Brexit så kommer den beskrivande 

studien konstatera det medan den förklarande studien kommer att fråga varför det finns 

det (Denk, 2011).  

B) Material  

Materialet som skall användas i detta arbetet kommer att vara i form av akademiska 

artiklar och diverse kurslitteratur. De akademiska artiklarna som skall användas till arbetet 

har tillhandahållits genom Linköpings Universitets online databaser. Den huvudsakliga 

databasen som kommer att användas är Scopus. Det som är bra med denna anfallsvinkel är 

att Linköpings Universitet har olika områden för det man vill söka efter. Så i detta arbetets 

fall så finns det en spalt som heter statsvetenskap som underlättar materialinsamlingen. 

Sedermera så underlättas arbetet även med att det finns en sökfunktion där nyckelord som 

Euroscepticism och Brexit kan användas för att hitta relevanta och akademiska artiklar 

från olika forskare. Studiens källor är alltså sekundärkällor i form av akademiska artiklar. 

De vetenskapliga artiklarna som kommer att beröras är tagna ur olika tidsperioder i syfte 

om att höja trovärdigheten i den höga mån som det möjligt går. Tidsperioden när det 

kommer till Euroscepticism kommer att vara mellan 2015–2018 med ett undantag på en 

källa om Euroscepticism som är från 1998. De akademiska källorna mellan 2015 och 2018 

är valda utifrån att Euroskepticismen har växt sig starkare under de senaste åren och även 

intresset om ämnet hos forskare har växt sig starkare. Artikeln från 1998 är en vägledning 

genom att man kan se hur argumenten har utvecklats tills de nutida artiklarna. 

Kvalitetskontrollen som görs på akademiska artiklar är även den en nyckel till att ha 
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trovärdiga och tillförlitliga källor därför har Scopus använts då artiklarna är 

referensgranskade.  

Källkritik 

Eyefortransport: Eft eller Eyefortransport som det även kallas är ett ledande globalt 

företag och tidning. De arbetar med affärsverksamheter och logistik på C-level, C nivån 

innebär att det är ett företag som riktar in sig på yrken som chefer och VD:s med mera.  

Eyefortransport valdes ut som källa eftersom den riktar sig in på företagande. Källan som 

användes refererade till en föreläsning av James Hookham som är vice verkställande 

direktör för den engelska frakt och transportföreningen. Därför anser jag att källan är 

relevant till min sista delfråga eftersom den handlar om de ekonomiska konsekvenserna 

beroende på vilket avtal Storbritannien får. Källans legitimitet utgår ifrån att James 

Hookham är välinformerad om konsekvenserna eftersom transporten kan komma bli ett 

stort problem vid ett hard eller no-deal scenario. Därför anser jag att källans relevans är 

trovärdig då individer vid den positionen är väl informerade om konsekvenserna beroende 

på vilket utfall avtalen får.  

      C) Avgränsning  

Arbetet har utförts på en period mellan åtta till tio veckor. De första två veckorna 

användes bara till att granska och leta efter källor samt strukturera arbetet på en mer 

utvecklad version av en så kallad ”mind map”. Detta gjordes för att kunna skapa en röd 

tråd så tidigt som möjligt. För att studien skall kunna vara genomförbar så var arbete 

tvungen att utformas tidigt och vara helt täckande och avgränsat. Avgränsningen är gjord 

på det sätt att endast tillåta utrymme för bara de frågor och delfrågor som skall besvaras. 

Avgränsningen har delats upp på fyra delar för att kunna sikta sig in på bara det ämnet 

som skall besvaras. Därför var studien präglad av en huvudfråga samt tre delfrågor. Detta 

konserverar idéen om att bara lösa frågorna som har lagts upp. Bara en huvudfråga kan 

leda till att man besvarar den men i sökningen på svaret så kan man hamna utanför den 

röda tråden man har satt upp. Därför i arbetets fall så håller delfrågorna arbetet i rätt linje.  

Huvudfrågan lyder: Vad definierar euroskepticismen? Avgränsningen här är gjord på vad 

definierar euroskepticismen, då skall arbetet bara förstå sig på vad termen euroscepticism 

innebär. Avgränsningen här är gjord på termen på grund av att euroskepticism inte 

tenderar att vara den samma från land till land då euroskepticism i Ungern skiljer sig från 
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euroskepticismen I Frankrike. Arbetets mål är inte att definiera vad termen innebär för de 

olika länderna eftersom socialism i Sverige inte är densamma som socialism i något annat 

land. Utan här ska vi endast undersöka vad termen vill säga oss och vad den innebär som 

en universell term.  

Första delfrågan lyder: Hur uppstod Brexit samt finns det euroskeptiska särdrag som 

skyndade på processen? Här sker avgränsningen endast på hur Brexit uppstod. När arbetet 

tar sig an uppgiften att kartlägga hur Brexit uppstod så uppstår det även identifierbara 

särdrag för hur det skedde. Förstår man termen euroskepticism då kan man även 

identifiera om det finns euroskeptiska särdrag som skyndade på processen.  

Andra delfrågan lyder: Fanns det euroskeptiska särdrag som ledde till Brexit? Denna 

delfråga går ihop med första delfrågan om hur Brexit uppstod. Efter att studien har löst 

hur Brexit uppstod då uppstår även möjligheten för att identifiera ifall det finns 

euroskeptiska särdrag som ledde till att Storbritanniens folkomröstning. Avgränsningen 

här görs endast på ifall det fanns euroskeptiska särdrag som ledde till Brexit.  

Tredje delfrågan lyder: På vilket sätt kan Brexit påverka Euroskepticismen? Här sker 

avgränsningen på vilket sätt Brexit kan påverka euroskepticismen. Detta blir lösbart 

endast när arbetet har förstått sig på hur Brexit uppstod och vilka euroskeptiska särdrag 

det var som skyndade på processen samt vad termen Euroscepticism betyder. När man 

förstår hur Brexit uppstod i delfråga två så får man även nyckeln till att besvara den andra 

delfrågan. Det är ifall och hur Brexit kommer att påverka euroskepticismen.  

D) Forskningsteknik.  

Till forskningsarbetet har jag tänkt att använda mig utav kvalitativ textanalys, då det 

passar bäst till att lösa mina delfrågor samt huvudfrågan. Den kvalitativa textanalysen 

karaktäriserar sig genom att man försöker genom att läsa forskningsarbeten samt andra 

olika texter för att försöka ta fram det väsentliga innehållet ur texten. Detta sker genom att 

man som författare läser igenom textens delar, helhet samt vilken kontext texten ingår i. 

Detta gör man för att kunna förstå texten och för att kunna se mellan raderna vilka 

argument som lyfts fram och för att sedan göra en egen bedömning av vad informationen 

försöker meddela utåt. Det finns även fler skäl för mig som författare att använda 

kvalitativ textanalys och det är på grund av att inom kvalitativ textanalys och det är att 

som författaren så försöker man förstå helheten i texten, det centrala som forskare som 

man är ute efter att fånga in, antas vara något annat än summan av delarna. Det vill säga 
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att vissa delar eller passager av texten väger tyngre än andra delar som tas upp. Ett annat 

närliggande skäl för att kvalitativa analysen just har valts i detta är den att det eftersökta 

resultatet som man söker efter oftast finns under ytan och kan endast tas fram genom att 

man på har en intensiv läsning av texten (Esaiasson et al, 2017). Detta är oerhört viktigt i 

denna uppsatsen om euroskepticism då Euroskepticism är ett begrepp som förklara vad 

det innebär att vara euroskeptisk. Men i forskningens fall så försöker vi förstå oss på vad 

euroskepticism innebär och vad det definieras som. När vi har förstått det då kan vi även 

uttala oss om euroskepticismen har varit en bidragande faktor till Brexit. När vi har 

förstått detta då kan vi även möjligen förutspå på vilket sätt slutskedet av Brexit kan 

påverka euroskepticismen och vad som kommer hända med Euroskepticismen som en 

allmän konventionell idé och ifall begreppet kommer dö ut eller ifall den kommer bara 

växa sig starkare. Därför har den övergripande huvudfråga ställts. För att förstå 

huvudfrågan samt för att komma till lösningen av forskningsproblemet så söker man 

lösning med hjälp av den kvalitativa textanalysen, för att kunna göra detta så är det bra att 

ha en eller fler preciserande delfrågor som skall ställas till textmaterialet. Konsekvenserna 

av de preciserande delfrågorna utgör då även lösningen på forskningsproblemet som man 

försöker lösa (Esaiasson et al, 2017).  

Dock så finns det även problem med den kvalitativa textanalysen. Det är att man förlitar 

sig på den mänskliga kommunikationen i texterna och mellan individer samt aktörer. Om 

var och en av oss individer skulle tolka världen på ett helt individuellt samt unikt sätt så 

skulle kommunikationen vara omöjlig mellan aktörer och diverse olika individer. Vi 

människor kan kommunicera med varandra när vi delar samma begreppsvärld och därmed 

tolkar vi världen på samma sätt eftersom begreppen är lika och definieras lika och då har 

vi även en konsensus om hur vi tolkar världen, det vill säga att kommunikationen mellan 

individerna eller aktörerna är möjlig. Begreppsvärlden måste då förmedlas genom en 

gemensam språkvärld så att idéer och begrepp korreleras med specifika ord, ljud eller 

visuella bilder. Detta kan vi se för den som har flyttat mellan språkliga eller kulturella 

kontexter. Att det kan bli kommunikationsproblem tills språket har anammats och de 

sociala koderna. Därför kan det en kvalitativ textanalys leda till att man kanske inte 

uppfattar texten lika bra som en engelskman gör då materialet är främst på engelska. 

Alltså som författare som är medveten om detta så måste man vara noga när man tar in 

informationen så att man förstår allt som förmedlas så att det inte uppstår fel senare i 

arbetet (Esaiasson et al, 2017).  
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E) Validitet & Reliabilitet  

Arbetet angående euroskepticism har krävt en stor och omfattande insamling av data. 

Denna data karaktäriserar sig i form av bland annat litteratur men även vetenskapliga 

referensgranskade artiklar samt olika elektroniska källor. Denna information har därefter 

behandlats systematiskt och genomgående. Detta på grund av att arbetets ansats är ur en 

kvalitativ synvinkel. Detta gör att man måste välja det material och källor som har valts 

med hög trovärdighet då den kvalitativa ansatsen begär en läsning och tolkning samt 

jämförandet av materialet. Det viktigaste samt utgångspunkten i en forskningsuppsats är 

att samma resultat skall kunna uppnås vid ett annat tillfälle, med samma material samt 

forskningsteknik och design det vill säga. Uppnås samma resultat så kan man säga att den 

övergippande resultats validiteten stämmer. Dock så finns det alltid ett problem inom den 

empiriska statsvetenskapen och det är att det är även upp till forskarens tolkning av 

materialet (Teorell & Svensson, 2016).  

Validitet och reliabilitet är viktiga termer i ett forskningsarbete för det är mätinstrument 

som man mäter validiteten och reliabiliteten på forskningen. Validitet är frånvaro av 

systematiska mätfel, medan reliabiliteten innebär frånvaro av osystematiska mätfel. 

Frånvaro av systematiska mätfel är då god validitet och frånvaro av osystematiska mätfel 

är god reliabilitet. Validiteten och reliabiliteten är tunga komponenter till att tänka på vid 

vetenskapliga undersökningar som denna. Det begärs av forskaren att det finns god 

begreppsvaliditets som tillsammans med hög reliabilitet för att kunna nå en legitim 

resultatvaliditet. Eftersom avsaknaden av systematiska samt osystematiska fel betyder i 

det stora hela att vi mäter det vi påstår mäta. För att motarbeta validitetsproblemet så får 

man inte hamna i sidospår utan man undersöker bara det man har som ändamål att 

undersöka. Detta lyckas man genom att man har klara ramar och strikta linjer samt en 

stark avgränsning redan från arbetets gång (Esaiasson et al, 2017). 

För att nå den höga reliabiliteten som skall nås i arbetet så är det viktigt att undvika slump 

samt slarvfel i så god mån det bara går. Eftersom detta kan ge upphov till en bristande 

reliabilitet under själva faktainsamlingen. Samt att för läsarna så kan grammatiska fel leda 

till en tanke om bristande reliabilitet men validitet också. Det är därför det läggs stor vikt 

på noggrannheten i bearbetningen av materialet. Reliabiliteten kan endas styrkas i en 

studie ifall utförandet av studien upprepas. Antigen genom andra forskare eller av samma 

forskare och samma resultat uppnås (Teorell & Svensson, 2016).  
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Reliabilitetsproblem skall försökas undvikas i så stor utsträckning som det bara går. Detta 

går och göra genom att man har tydliga kriterier för hur man har tolkat materialet eller 

förklarat under metoden hur man skall gå tillväga i studien. Sedermera behöver man även 

ha tydliga samt klara frågeformuleringar. Detta på grund av att för forskaren så är det 

tydligt och tolka svaren medan en annan individs verklighetsuppfattning inte är densamma 

som forskarens. Tydlighet och klara grammatiska meningar minskar risken för 

reliabilitetsproblem. Uppsatsens hermeneutiska karaktär kan försvåra processen för en god 

reliabilitet. Uppsatser där man jämför och tolkar har en svag punkt för reliabiliteten, då 

materialet kan tolkas på ett annat sätt även om man går tillväga på samma sätt (Teorell & 

Svensson, 2016).  

1.6 Disposition  

Inledningsvis börjar uppsatsen med problembilden, syfte och bakgrunden. Problembilden 

är skriven för att försöka fånga in läsarens intresse och så att de snabbt förstår vad 

uppsatsen handlar om, samt att uppsatsen har en bakgrund där jag tar upp hur EU fungerar 

genom de olika institutionernas arbete. Detta för att vi ska förstå hur makten utövas i EU 

och varför människor kan i så fall vara euroskeptiska. Sedan går arbetet in på Teori och 

nyckelbegrepp men också frågeställningarna. Därefter är det metodiskt tillvägagångsätt 

under punkt 1.5. Sedermera under punkt 2, 3 och 4 så har vi informationen som jag fick 

fram under arbetet och det är även informationen som var till för besvarandet av 

delfrågorna. Under punkt 5 har vi delfrågornas besvarande, huvudfrågans besvarande samt 

vidare forskning.  

2. Hur uppstod Brexit? 

2.1 The Brexit vote: a divided nation, a divided continent. 

 Resultatet av den brittiska folkomröstningen angående EU medlemskap skickade 

chockvågor genom hela Europa. Britannien har varit en utstickare när det kommer till att 

vara euroskeptisk, den euroskeptiska synen har alltid varit där när det kommer till 

Britanniens utrikes politik gentemot EU. Den anti-etablissemangets uppfattning som finns 

samt anti-immigration incitamenten som utvecklade folkomröstningen växer sig nu 

starkare över Europa. Genom att analyser kampanjen innan folkomröstningen och datan så 

kan man se att det finns en klyfta mellan vinnarna samt förlorarna av globaliseringen. 

Detta var den drivande nyckeln till ett engelskt utträde ur EU eller en Brexit. Denna 

uppfattning om att ett utträde ur EU hade varit bättre var en allmän uppfattning hos dem 
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som hade kortare utbildningsperiod samt den äldre generationen och bland den fattiga 

gruppen människor. Denna uppfattning fick också med den gruppen individer som 

utryckte att det fanns faror med immigrationen som var i sin höjd samt att det fanns faror 

med multikultiralismen som kom med immigrationen. Den engelska folkomröstningen 

utgör nu en tuff utmaning för det politiska etablissemanget inom Europa samt inom EU 

(Hobolt, 2016 & Alabrese, E, Becker, S. m.fl. 2019). 

Den engelska folkomröstningen kom upp som ett alternativ efter årtionden av inre 

splittringar inom det engelska konservativa partiet angående frågan om den europeiska 

integrationsprocessen. För att göra den euroskeptiska delen av partiet nöjda och för att 

undvika en väljarflykt till populistiska högerpartiet UKIP, bestämde det engelska 

konservativa partiet i deras partipolitik att de skulle finnas en möjlighet för en 

folkomröstning angående medlemskapet inom EU innan slutet av 2017. Efter att den så 

kallade konservativa partiet i England vann en majoritet under maj 2015 så gick Cameron 

som den dåvarande premiärministern ut med ett löfte om att förhandla om en 

folkomröstning med EU. Cameron lovade att vinna medgivande från Bryssel angående 

möjligheten för en folkomröstning. Under februari 2016 så slutförde han ett avtal med 27 

andra europeiska ledare och satte juni månad som datum för folkomröstningen angående 

ett europeiskt medlemskap. Avtalet inkluderade möjligheten för att begränsa emigranters 

arbetes förmåner, en fördragsändring så Storbritannien inte behövde vara bunden av EU, 

samt möjligheten för England att skydda sina intressen samt företagens intressen. 

Tillkännagivandet av avtalet ledde till en ökning av väljare som stod för ett utfall där 

Storbritannien skulle lämna EU och på så sätt få tillbaka makten (Hobolt, 2016).  

Under folkomröstningen och innan så fanns det två officiella kampanjorganisationer. 

”Britain Stronger in Europe” och ”Vote Leave”. Det fanns även andra organisationer i 

synnerhet på den sida som stödde sidan för att lämna. Dessa organisationer var 

“Leave.EU” och “Grassroots Out” med klara anti-immigrationella samt anti-

etablissemanget synpunkter. Redan från början av kampanjen och innan så var linjerna av 

de två sidorna redan dragna. Slaget mellan dessa två sidor målades upp som att de vore 

ekonomin emot immigrationen. Riktlinjerna var klara, rösta att stanna för att komma 

undan den ekonomiska risken som finns med Brexit eller rösta lämna för att få tillbaka 

kontroll över Storbritanniens gränser, samt landets lagstiftning och en mer begränsad 

invandringspolitik (Hobolt, 2016).  
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Kampanjernas retorik var i stort sätt väldigt negativ i sina agendor. Dem som hade 

kampanjen för att stanna fokuserade på hotet med en ekonomisk katastrof. Medan de som 

hade kampanjen för att lämna siktade sig in på människor rädslor angående den 

invandring som pågått. Den sidan som stod för att stanna kvar hade förhoppningar om att 

den ekonomiska instabiliteten associerad med Brexit skulle i slutändan övertyga väljare att 

välja och stanna kvar. Detta var på grund av att det fanns en stor konsensus bland experter 

att Brexit utfallet skulle ha en negativ konsekvens för ekonomin för Storbritannien. Till 

skillnad från den sidan som satsade på att övertyga för och välja och stanna så ville 

kampanjen för att lämna visa att detta är en unik möjlighet för England att ta tillbaka 

kontrollen från EU när det kommer till sina egna gränser samt lagar. Mediaanalysen av 

kampanjen visar att båda sidor var framgångsrika vid att få igenom deras agendor. Detta 

kan man se, då ekonomin kontra immigrationen dominerade nyhetsbevakningen under 

tiden. De tre första veckorna av kampanjen så var de ekonomiska frågorna täckta mer av 

nyheterna än immigrationsfrågorna för att vara till fördel för att stanna kvar sidan. Det 

uppstod en växling dock från ekonomifrågor till immigrationsfrågor i de senare veckorna 

av kampanjen vilket kan ha varit till fördel av att ”Leave” kampanjen (Hobolt, 2016).  

Brexit folkomröstningen var en omröstning med högt framträdande bland befolkning med 

en lång och intensiv kampanj samt med ett högt väljarantal på 72,2 procent. Vi kan 

förvänta oss att euroskeptiska attityder har spelat roll vid folkomröstningen. Men vi måste 

även kolla vart ifrån sådana attityder uppstod. Litteraturen som finns på Euroscepticism 

uppfattar tre olika tillvägagångsätt för att förklara variationen för att stödjande av 

europeiska integrationen samt för dem som är emot integrationsprocessen. Det man kan se 

är att när den stora marknadsliberaliseringen kom via Europaunionen så uppfatta man att 

marknadsliberaliseringen är en förmån till de individerna med högre inkomst kapital, men 

även till dem som har högre utbildning och dem individerna är stödjande till en europeiska 

integrationsprocess. Dessutom finns den en allt mer växande litteratur som visar på att det 

har uppstått en spricka mellan de så kallade vinnarna samt förlorarna av globaliseringen. 

Dessa grupper har sammanhängande och distinkta attityder emot frågor som 

internationella samarbete, europeisk integration samt invandring. I grund och botten så 

kan vi se att vinnarna av globaliseringen är de unga, de som är välutbildade och 

människor inom stora städer. De anser att det finns fördelar med öppna gränser, 

immigration och internationellt samarbete. Medan de som individerna som har ”hamnat 

efter i samhället” de äldre, de som är fattigare och de som har lägre utbildning verkar vara 
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emot en sådan öppenhet som EU erbjuder.  Det finns konsekvent bevis som föreslår att 

socioekonomiska faktorer formar attityder för och emot för den europeiska 

integrationsprocessen. Ny forskning visar att utbildning har blivit en viktig avgörande 

faktor för EU och stödjandet till EU över tid. Det man kan se är att de som har kortare 

utbildning har mindre stödjande inställning till EU:s integrationsprojekt. Likadant så kan 

man se att under folkomröstningen så var de individerna med kortare utbildning mer 

benägna till att rösta för att lämna EU (Hobolt, 2016 & Alabrese, E, Becker, S. m.fl. 

2019). 

Demografin berättar en del av hur euroskepticismen påverkar men det verkar vara mer 

djuprotade problem som driver sådana attityder. Forskare har argumenterat att själva 

integrationsprocessen är inte den drivande faktorn till den negativa attityden mot EU. Utan 

att själva försöket med att få befolkningen att känna en europeisk samhörighet som 

eroderar nationella gränser och självstyrandet av de nationella staterna. Därför kommer 

människor som är bundna till deras nationalitet och deras syn på människor från andra 

kulturer som påverkar deras nationella kulturer ha attityder som inte är lika positiva mot 

den europeiska integrationsprocessen. Forskningen har visat att dem människor som har 

stark identitet som är bunden till nationen är mindre stödjandet av EU:s projekt. Det finns 

även bevis från flera forskar som menar att euroskepticism är nära besläktad till en allmän 

fiendskap mot andra kulturer. Negativa attityder mot minoriteter och invandrar har 

demonstrerat att individer som uppfattar att deras nationella identitet är uteslutande 

gentemot andra territoriella identiteter kommer vara benägna till att vara euroskeptiska 

mot andra identiteter och därför kan det ha påverkat Brexit som det gjorde (Hobolt, 2016 

& Alabrese, E, Becker, S. m.fl. 2019). 

Som vi vet enligt litteraturen på hur människor beter sig vid folkomröstningar så vet vi att 

valet man tar är inte driven av identiteter eller attityder alltid av alla gånger, utan valet kan 

vara driven utav känslor mot det politiska etablissemanget. Dock så kan vi se att attityden 

mot den politiska eliten kan ha haft en betydande roll i folkomröstningen, väljarna 

använde även folkomröstningen för att bestraffa det politiska etablissemanget som man 

var missnöjd med. Kampanjorganisationen försökte iscensätta en bild av att 

folkomröstningen var ett slag mellan den vardaglige gemene människan och den politiska 

eliten, detta tillsammans med att den goda människans slag mot den korrupta eliten 

målades upp innan folkomröstningen. Därför kan man förvänta sig att Brexit var en röst 



 
18 

driven av sådana populistiska attityder och ett allmänt missnöje med det politiska styret 

som finns (Hobolt, 2016).  

2.2 Why did the British Brexit? 

Storbritannien har aldrig varit helt bekväma inom EU, med det sagt så var befolkningen 

och den politiska eliten missnöjd med kompetenserna som EU hade i det stora hela. 

Storbritannien var närmare utgångsdörren än vad den var aktiv inom EU. Detta är vad som 

ledde till trycket för en folkomröstning. Opinionsundersökningen som skedde utav ”Pew 

Research Center” visade att missnöjet i Storbritannien var lika stor som Tyskland och 

Nederländerna tillsammans, samt mycket högre än Frankrikes, Spanien och Greklands. 

Det fanns ett missnöje från Storbritannien sedan mitten av 2000-talet angående EU:s 

försök till en konstitution som har förhöjts av den pågående ”Eurozone” krisen, med 

krisen i Ukraina och mer nyligen med flyktingkrisen som har upplevts som en 

misslyckande från EU:s sida. Detta är viktigt eftersom Storbritannien har aldrig riktigt 

varit för en politisk integrationsprocess. Detta kan man se i Pew undersökningen igen 

vilket visade att Storbritannien är det mest motståndskraftiga landet när det kommer att ge 

EU mer handlingskraft. Opinionsundersökningen innan folkomröstningen visar att det var 

bara 6 procent av befolkningen i Storbritannien tog parti för ett mer handlingskraftig och 

centraliserad EU tillskillnad från 34 procent av befolkningen som stödde en sådant EU i 

Frankrike. Effekterna av allt detta inkluderat med den dynamiska kampanjen så är det inte 

konstigt att ett utträde var mer sannolikt än troligt. Med detta i åtanke och att en stor del 

av EU kämpade rent ekonomiskt och att de självständiga länderna utanför EU klarade sig 

bättre så hade incitamenten för en integrationsprocess upplösts. Organisationskampanjen 

för att stanna kvar i EU kunde inte ge en positiv bild av EU:s integrationsprocess då 

knappt någon i Storbritannien ville det om man tittar på opinionsundersökningen. EU:s 

misslyckande tog över opinionens agenda och Storbritanniens önskan för att distansera sig 

tog över (Bourne, 2016 & Usherwood, S, 2018).  

Enligt data från Dennison och Carl som visar att Storbritannien att på de flesta indikatorer 

så är Storbritannien den minst integrerade medlemmen inom EU. Den var varken medlem 

av ”Eurozone” eller ”Schengenavtalet” för fri rörelse. Detta kan man se via 

Eurobarometern och annan data: 

- Fler människor identifierar sig själva endast via deras nation i Storbritannien än något 

annat medlemsland inom EU.  
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- Engelsmännen har lägre tillförlitlighet till EU än något annat land förutom Grekland 

och Cypern. 

- Engelsmännen har minst proportionell del av invånarna som väljer att leva i andra EU 

länder.  

- Storbritannien är nästan sist i ligan för handel och investerings beroende jämfört med 

resten av de andra medlemsländerna.   

Engelsmännen har varit ute i det vida periferier av EU i årtionden. De har inte varit 

särskild entusiastiska till EU:s projekt och med EU i smutsen med kriserna som har 

uppstått och hotet av ytterligare integration så var villkoren mer än rätt för en röst för ett 

utträde ur EU (Bourne, 2016 & Usherwood, S, 2018). 

En av de stora frågorna som ledde till ett utträde och som 49 procent av väljarna som 

valde ett utträde var temat om suveräniteten. När man utreder detta så kan man hitta att en 

stor del av de som röstade för utträde höll med om att de EU lagarna som tillämpas på 

befolkningen borde föras fram framför den brittiska parlamentet. De upplevde att lagarna 

som hade tagits upp var icke legitima på grund av att en icke folkvald europeisk 

kommission i Bryssel. Klassiska liberaler skulle såklart döma dessa preferenser efter 

vilken verkan lagen hade mot deras friheter. Men det var väldigt svårt att kämpa emot 

kampanjorganisationen som stod för ett utträde då suveräniteten är en viktig fråga för den 

engelska populationen. Sidan för ett utträde svarade på alla frågor med att efter utträdet så 

skulle den brittiska parlamentet vara ansvarig för detta och det betyder att du har mer 

kontroll över policyn som skrivs om de skrivs utifrån sin egen suveränitet och sitt eget 

parlament (Bourne, 2016 & Usherwood, S, 2018). 

Kampanjorganisationen för att stanna insåg att de aldrig kunde vinna slaget om 

suveräniteten och fokuserade på att lyfta fram de ekonomiska riskerna med att lämna EU. 

De fick flera stora organisationer bakom sig såsom IMF, OECD och Bank of England. 

Men dessa argument samt varningar var inget man trodde på från dem som ville ha ett 

utträde. Dem såg att länderna utanför EU blomstrade och ansåg vidare ifall Storbritannien 

skulle blomstra efter utträde berodde helt på vilka val regeringen gör utanför EU. Under 

undersökningen av dem som stod för ett utträde så fanns det en konsensus om att det 

skulle finnas kortvariga negativa konsekvenser som saktade ner ekonomin. Men väljarna 

ansåg att det var ett pris värt att kämpa för och priset var suveräniteten (Bourne, 2016).  
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Ett av argumenten som vägde mest hos den engelska populationen var en önskan för mer 

kontroll över migrationspolicyn som skrevs. Av de som röstade för ett utträde så var det 

hela 33 procent som röstade för ett utträde och som sade att det var den viktigaste 

anledningen för att rösta för ett utträde.  Kontexten här är att ända sedan de östeuropeiska 

länderna fick tillgång till EU så har man sett en hög nivå av emigranter från resten av EU 

som kommer till Storbritannien. Detta ledde till att invandringen dök upp i listan av 

farorna med invandring som de som röstade för ett utträde var bekymrade över. De som 

förespråkade för att stanna kvar försökte upplysa fördelarna med en fri rörlighet inom 

unionen. Desto så ansåg dem flesta av dem som röstade för ett utträde att skalan av 

emigrationen som har upplevts dem senaste åren är för stor och måste avgränsas (Bourne, 

2016).  

Det verkade också finnas en önskan till slå hårt mot etablissemanget eller mot dem så 

kallade storstads eliten. Det verkar finnas en riktig känsla av alienering mellan den 

gemene engelsmannen och politikerna, storföretagarna och särskild mot EU:s elit. Den 

professionella och ledande klassen verkar vara den enda sociala gruppen som allmänt 

röstade för att stanna i unionen. Dock så var det inte bara anti-politiska agendor och 

karaktärer utan kampanjen som kämpade för ett utträde hade även konventionella 

politiker. Det var mer om att avisa storstads värderingarna av en klass som bestod av 

politiker och företags individer som beskrevs som vänster individer med de konservativa 

samt arbetarklassen som enades emot dem. Det kampanjen för utträde gjorde bra var att 

utnyttja andra missnöje via association. Tillexempel att bankerna tar parti för att stanna 

kvar och detta tilläts skapa en känsla av att alla de onda människorna som rädda bankerna, 

som ville ha euron och som trodde att massinvandring inte skapade problem ville stanna 

kvar i EU. De som röstade för att lämna EU trodde i mindre utsträckning att det fanns en 

fördel med immigration, globalisering och liberalisering (Bourne, 2016 & Usherwood, S, 

2018). 

3. Fanns det Euroskeptiska särdrag som ledde till Brexit? 

3.1 Explaining the Brexit Referendum: The Role of Worker Skill Level in Voter 

Decisions. 

Brexit är mer än bara ett beslut om ett utträde ur EU. Det är en manifestation av ett 

allmänt missnöje mot den europeiska integrationsprocessen. EU hade en nyckelroll i 

återuppbyggandet av efterkrigstidens Europa. De materiella intressena och känslorna av 
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vissa kompromissades för återuppbyggandet av Europa. När euroskepticismen var en gång 

ett marginellt fenomen så kan man se idag att den triumferar inom många nationella val 

inom medlemsländernas politiska arena. Detta påvisar att det att det missnöjet som finns 

angående EU:s integrationsprocess har blivit mer konventionell specifik med uppgången 

av högerextrema populistiska partier som betonar sådana åsikter. 1986 års europeiska 

enhetsakten och 1992 års Maastrichtfördraget som skapade den europeiska marknaden 

och den monetära unionen. Detta exponerade européerna till mekanismerna av en 

marknads liberalisering som hade en betydande effekt jämförd med de tidigare 

integrationsprocesserna. Förutom detta så har även välfärdsprogrammen som har 

tillhandahållits av nationerna minskat, dämpandet som skulle komma av barriärerna ur 

nationernas välfärdsprogram har försvagads av instabiliteten som har orsakats av 

marknadskonkurrensen. Medan den europeiska integrationsprocessen har stärkt sin 

kontroll över de ekonomiska aspekterna av medborgarnas liv, så har de socioekonomiska 

konsekvenserna av integrationsprocessen blivit en angelägenhet för medborgarnas 

välmående. Visserligen så kan man se att euroskeptiska partier sådana som UKIP stöttades 

av europeiska väljare som personligen led av eurozone krisen (Youngduek & Yongmin, 

2018). 

De tidiga förklarningarna av euroskepticismen var utilitära. Denna angreppsvinkel hävdar 

att integrationen av den europeiska marknaden ökar kapitalet samt att det förvärrar 

osäkerheten för de mindre yrkeskunniga individerna medan man dementerar de 

europeiska välfärdsstaten. Däremot är den utalitära förklaringen inte den end möjliga 

anledningen för att vara emot en europeisk integrationsprocess, man menar att nationell 

identitet och attityder mot invandring är även det kärnan inom euroskepticismen 

(Youngduek & Yongmin, 2018). 

Inom den utilitära synvinkeln så är tävling över de knappa ekonomiska resurser en stor 

motivering för motstånd mot en ekonomisk integration. Speciellt när detta innebär fri 

rörlighet för arbete och en öppenhet mot immigranter. Därför finns det en bra anledning 

för att tro att de ekonomiska ändringarna åstadkomna av europeiska integrationsprocessen 

kommer att påverka stödet för EU. Den europeiska integrationsprocessen har skapat en 

marknad som definierar det ekonomiska livet av de medborgarna som finns inom unionen. 

Följaktligen så kommer de ekonomiska faktorerna spela en viktig roll för attityden 

gentemot integrationen, speciellt nu efter eurozonens ekonomiska kris. Dock så har inte 

alla européer samma upplevda erfarenheter med integrationen. Vissa möttes av en 
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våldsam konkurrens när det kom till arbetsmarknaden med en tillströmning av utländska 

arbetare, kort sagt så fanns det vinnare och förlorare i processen av den europeiska 

integrationen. Liberaliseringen av den europeiska arbetesmarknaden skapade fördelar för 

vissa subgrupper av samhället och risker för de andra subgrupperna. Detta kan belysa 

varför vissa valde att rösta på för ett utträde under folkomröstningen (Youngduek & 

Yongmin, 2018). 

Den liberaliserade marknaden ökade sökningen efter arbetskraft inom nationalstaterna. 

Detta genom att det fanns lägre krav för att arbeta i utländska arbetsmarknader. Arbetare 

från relativt fattiga nationer började emigrera till mer fungerade samhällen med bättre 

ekonomi. Vissa emigranter förväntade sig högre löner men de accepterade ändå de jobben 

som hade lägre lön och arbeten med svåra arbetsförhållanden tillskillnad från de inrikes 

arbetarna som redan fanns. Konsekvenserna av detta leder till att de mindre yrkeskunniga 

arbetarna i de rikare länderna var tvungen att bemöta en allt starkare konkurrens på 

arbetsmarknaden. På grund av att deras låga utbildning så influerar detta inte 

produktiviteten. Prioriteten av arbetare reglerar lönerna mer än vad professionalismen 

inom yrket bland de mindre kunniga arbetarna gör. Detta leder således till en hårdare 

konkurrens på den inhemska arbetsmarknaden (Youngduek & Yongmin, 2018).  

Detta har varit fallet i Storbritannien. Visserligen så kan man se att mindre skickliga 

arbetare i utvecklade länder som Storbritannien prefererar protektionistiska policyn till 

skillnad från dem som är mer skickliga och har längre utbildning. Dessutom så kan man se 

att dem som har heltids positioner i deras arbete eller som är bundna till starka arbetes 

unioner har helt andra intressen och därför gör de annorlunda politiska val.  Tillexempel 

de arbetarna som inte har lika lång utbildning föredrar inte öppen immigration eftersom 

ytterligare arbetare gör det tuffare på arbetsmarknaden och att deras inkomst kan komma 

påverkas. Likaså kan vi se att denna grupps stöd för EU tenderar att vara låg. Arbetes 

skickligheten samt utbildningen verkar influera individernas politiska preferenser, vilket 

kan ha varit en betydande faktor under folkomröstningen (Youngduek & Yongmin, 2018). 

Den ekonomiska faktorn är inte den enda faktorn i Brexit röstandet. Vi kan se att 

människor inte nödvändigtvis kalkylerar kostnaden jämförd med fördelarna man får av 

EU i bildandet av opinionen mot EU. Eftersom politisk oro inte är bara fördelningen av 

ekonomiska resurser utan symbolisk och emotionell tillfredställelse, attityden verkar vara 

viktig. Enligt symbolisk politisk teori, allmänna attityder mot en specifik fråga beror på 

emotionella reaktioner mot specifika symboliska faktorer. Tillströmningen av emigranter 
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kan generera ekonomiska och kulturella konflikter hos medborgarna i det landet man har 

emigrerat till. Det allmänna stödet för den europeiska integrationen beror helt på hur 

landets invånare känner för invandringen. Emotionella faktorer sådana som betraktas som 

kulturella hot från invandring, hot mot den nationella identiteten och anmärkningar som 

har tillhandahållits av politiska partier och ledare. Dessa är även dem nyckelfaktorer till 

skapandet av diverse attityder angående den europeiska integrationsprocessen. Således 

fiendskap mot emigranter, en stark känsla av identiteten som är bunden till nationen och 

en politisk konservatism leder till Euroscepticism (Youngduek & Yongmin, 2018, & 

Peitz, Dhont, Seyd, 2018).  

Frågan är dock ifall negativa attityder till invandring kan behandlas som en exogen 

variabel i en modell som har använts för att analysera utträdet ur EU. Enligt litteraturen så 

menar författaren att sådana synvinklar är sannolikt formade av objektiva mediala 

intressen. Ifall den fria rörligheten och den fria marknaden är en viktig faktor för den 

europeiska integrationen så verkar det som att det är teoretisk rimligt att attityder mot 

emigranter har en stor påverkan på stödet för integrationsprocessen (Youngduek & 

Yongmin, 2018, & Peitz & Dhont, Seyd, 2018). 

4. På vilket sätt kan Brexit påverka Euroskepticismen? 

4.1 The logistical consequences of a soft, hard or no-deal Brexit.  

Juni 2016 kom folkomröstningen som gjorde det klart och tydligt att Storbritannien var för 

ett utträde ur den europeiska unionen. Premiärministern Theresa May har under en lång 

tid bara lämnat oss med frasen ”Well, Brexit means Brexit”. Med andra ord så visste ingen 

vad som exakt menas med Brexit. Under januari 2017 så blev det tydligt att Brexit innebär 

även slutet för den interna marknaden och tullunionen för Storbritannien. Storbritannien 

vill dock i den bästa mån dem kan bibehålla fördelarna till marknaden. Detta har lagts 

fram i det som kallas ”Facilitated Customs Arrangement” detta är ett försök till att få 

tillgång till marknaden inom EU utan extra kostnader vid tullarna som gränsar till EU. 

Detta är en av den viktigaste delen av ”Chequers Deal”. För själva EU är detta dock inget 

alternativ, möjligheten för att varor skall fraktas fritt inom EU måste gå igenom samma 

tullunion och på grund av detta så kommer Storbritannien inte få tillgången till marknaden 

som de söker eftersom de vill lämna tullunionen. Dock så kan vi se att Storbritannien inte 

har någon plan B, även fast det finns konsekvenser som man inte vill lida av 

(Eyefortransport, 2018).  
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”Hur kan man förhandla om den interna marknaden och tullunionen som man vill lämna 

ifall man inte har några andra alternativa villkor eller förslag”, Detta sa James Hookham 

som är vice chef för den brittiska frakt och transportföreningen, FTA. Det finns en 

överenskommelse angående den ekonomiska kompensationen som Storbritannien skall 

betala. Det finns även överenskommelse om rättigheterna för EU medborgare som lever 

och arbetar i Storbritannien och för engelska medborgare som lever och jobbar i EU 

medlemsländer. Övergångsperioden är också uppsatt men den framtida ekonomiska 

relationen till EU måste fortfarande förhandlas vidare. Kommer man att sikta på den 

”Facilitated Customs Arrangement” som har nämnts eller kommer Storbritannien att jaga 

ett handelsavtal som Kanada fick av EU. Samt hur skall Storbritannien komma framåt på 

frågan angående gränsen mellan republiken av Irland och Norra Irland? Alla politiska 

partier vill att gränsen skall vara öppen, men detta är dock bara möjligt ifall Storbritannien 

är kvar som medlem av den interna marknaden. Ifall Storbritannien och EU inte når ett 

avtal så kommer alla andra avtal bli äventyrade och ett utfall för en ”No Deal” börjar bli 

mer sannolik och oundvikligt (Eyefortransport, 2018).  

Det vi kan identifiera är att det finns fyra olika Brexit scenarios. Det finns: No Brexit, Soft 

Brexit, Hard Brexit och no-deal Brexit. Enligt FTA så kalkylerar dem bara de tre senare 

scenarierna. Det kommer ur synpunkten att alla företag måste titta på alla tre scenarierna 

med försiktighet då dem alla tre kan bli den nya verklighetsuppfattningen. Därför borde 

företag och individer reflektera över konsekvenserna som kan uppstå för deras verksamhet 

(Eyefortransport, 2018).  

Första scenariot är: No Brexit. Den 20 oktober 2018 så gick det ut 700 000 människor som 

deltog i ”People´s Vote March”. Dem ville visa ett missnöje och önskade en till 

folkomröstning angående utträdet ur EU i hopp om att avvärja själva utträdet. Men att 

avbryta Brexit är en dröm sade Hookham. Det vore idealet för Storbritannien ur ett 

ekonomiskt perspektiv och framtidsperspektiv men som premiärministern Theresa May 

har stått fast vid så finns det ingen möjlighet för en till folkomröstning. Dels för att det 

skedde demokratiskt och man går emot individernas röst men även för att det finns för lite 

tid för en sådan omröstning (Eyefortransport, 2018 & iNews 2019).  

Det andra scenariot är: Soft Brexit. Detta scenariot förutsätter att ett handelsavtal går 

igenom, med en minimum av tullar och gränskontroller samt med en viss avgift. 

relationen mellan Storbritannien och EU skulle vara så nära som det möjligt går. Detta 

skulle gå igenom via den ”Facilitated Customs Arrangement” dock så innefattar detta att 
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avtalet accepteras från EU:s sida, eller i någon form av avtal som liknar det avtalet som 

Kanada och EU beslöt om. Dock så krävs det fortfarande att varorna deklareras, men 

mindre skatter måste betalas för mindre varor och med mindre inspektioner. I detta 

scenariot så blir vägtransporten och flygtransporten obegränsad. Dock så kräver detta 

scenariot tid och politisk vilja samt pengar. Enligt James Hookham så är ”Soft Brexit” inte 

sannolik. När vi tittar på förhandlings historier så kan man se för att alla detaljer ska 

hamna rätt så behöver man mer än två eller tre år av tid för förhandlingar 

(Eyefortransport, 2018).  

Det tredje scenariot är: Hard Brexit. Med en hård Brexit menas att mot slutet av 

övergångsperioden så kommer det finnas hårda avskärningar mellan Storbritannien och 

EU. I detta fallet så är inte Storbritannien längre en del av den inre marknaden samt 

tullunionen och har kontroll över sina egna landgränser. Detta innebär att tullar och 

gränskontroller lär vara enkla med eller utan användningen av nya teknologier. 

Teknologin är inte redo än att automatisera tullprocedurerna. Utöver detta så kommer 

vägtransporter och flygtransporter få ett nytt avtal som kommer att läggas fram. Samt att 

allt fler transporter kommer behöva olika diverse tillstånd och detta kommer att öka. 

Storbritannien faller även under för reglerna som har satts upp av 

världshandelsorganisationen eller WTO som det kallas. Dessa regler kommer 

Storbritannien behöva följa för att föra handel med EU medlem9sstater. Enligt Hookham 

så är detta scenariot väldigt realistiskt möjligt (Eyefortransport, 2018 & iNews, 2019). 

Sedan har vi det sista scenariot som är det fjärde scenariot som består av en No-deal 

Brexit. Ifall det inte finns någon överenskommelse den 29 mars 2019 klockan 23:00 så 

kommer övergångsperioden vara över samt att EU lagar inte längre kommer gälla till 

relationen mellan Storbritannien och EU. Detta kommer att resultera i införandet av tullar 

samt gränskontroller från och med den 30 mars 2019 och framåt mot Storbritannien. I 

detta fallet så kommer det finnas bara en viss mängd av tillstånd för transport av varor till 

EU och det kommer inte finnas något avtal angående flygtransporten. Sanitära kontroller 

kommer göras mot växter och andra jordbruksprodukter för att inspektera ifall 

produkterna är hälsosamma. Detta kommer göras för att kolla till djurensvälmående samt 

mat säkerheten. Även om du har klassificerat alla dina varor, betalat avgiften och klarat av 

kraven för varorna så kommer transporten inte ta sig förbi gränsen ifall tillstånd inte finns 

för att transporten skall genomföras (Eyefortransport, 2018 & iNews, 2019).  
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5. Slutsatser 

5.1 Delfrågornas besvarande  

Hur uppstod Brexit? 

Det man kan se av resultatet angående hur Brexit uppstod är att själva Brexit var igång 

redan innan folkomröstningen klargjordes. Englands utrikespolitik var inte så förtjust till 

tanken av att en individ är europé och själva integrationsprocessen, i takt med att 

euroskeptiska attityder växte så var inte dessa synpunkter en bra mix för ett fortsatt 

samarbete mellan EU och Storbritannien. Processen startade med att högerpopulistiska 

partier som UKIP blev allt större och för att undvika en väljarflykt till populistiska partier 

som ansåg Cameron att bästa sättet för att göra befolkningen nöjda vore att inleda en 

förhandling om en möjlig folkomröstning under sommaren 2016. Kampanjerna som 

uppstod innan folkomröstningen hade redan dragit linjerna för dem perspektiven som 

skulle läggas fram. Det var ekonomin mot immigrationen och landets möjlighet för egen 

lagstiftning utan Bryssels inblandning. Det som lades fram var att Brexit skulle skapa en 

stor instabilitet ekonomiskt för landet och det fanns en stor konsensus angående detta. 

Medan de som var för ett utträde menade att detta var en unik chans för landet att ta 

tillbaka sina egna landgränser och lagstiftning, medborgarna såg det som att det var en 

chans för den gemene mannen att ta tillbaka makten från eliten i Bryssel. Det man kan se 

är att när den stora marknadsliberaliseringen kom från EU:s sida så var detta till förmån 

för de individer som hade ett högre inkomstkapital och att marknadsliberaliseringen var 

även en förmån för de individerna som hade en längre klargjord utbildning. Dessa 

individer var för en fortsatt samarbete mellan EU och Storbritannien. Det som vi även kan 

se här är det att de individerna som har hamnat utanför alltså de äldre, de fattigare samt 

dem som har kortar utbildning motsätter sig en sådan integrationsprocess som är igång. 

Mer och mer forskning visar att socioekonomiska faktorer spelar roll i skapandet av 

attityder mot internationella samarbeten. Det vi kan säga lite kort och precist är att detta är 

ett fall mellan vinnarna och förlorarna av globaliseringen.  

Fanns det Euroskeptiska särdrag som ledde till Brexit? 

Det vi kan se av litteraturen är att det fanns Euroskeptiska särdrag som ledde till Brexit. 

Det är även ingen konstighet då euroskepticismen har växt sig stark, det har inte enbart 

bara vuxit i Storbritannien utan det vi kan se är att det har växt igenom alla nationella 

medlemsstater och partier. En gång i tiden var euroskepticismen ett marginellt fenomen 
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dock så kan vi se idag att euroskepticismen triumferar nu i de flesta nationella val i 

medlemsländernas politiska arenor. Bara för att man kan upptäcka en korrelation mellan 

missnöjet mot EU:s integrationsprocess och euroskepticismen så betyder det inte det är så, 

dock så tyder resultatet och euroskepticismens framfart att det finns ett problem. 

Missnöjet har gått från något marginellt till en mer konventionell syn för förklarandet av 

EU:s misslyckandet. Enhetsakten och Maastrichtfördraget som ledde till en 

marknadsliberaliseringen ledde även till att det skapades instabilitet på marknaden på 

grund av marknadskonkurrensen. Medan den europeiska integrationsprocessen har stärkt 

sin kontroll över de ekonomiska aspekterna av medborgarnas liv, så har de 

socioekonomiska konsekvenserna av integrationsprocessen blivit en angelägenhet för 

medborgarnas välmående. Det är även därför vi kan se att euroskeptiska partier som UKIP 

fick stöttning av euroskeptiska väljare som led av Eurozone krisen. Liberaliseringen av 

marknaden ökade konkurrensen på arbetsmarknaden genom att arbetare från fattigare 

länder emigrerade till länder där ekonomin var bättre än deras egen nationalstat. Detta 

ledde till att arbetare från utlandet konkurrerade ut den inhemska marknaden, de 

accepterade arbeten för lägre löner samt med dåliga arbetsförhållanden. Det vi kan se är 

även den att arbetare med kortare utbildningstid prefererar protektionistiska policyn. 

Därför kan vi se att arbetare med kortare utbildning inte föredrar öppna gränser då 

emigranterna leder till en konkurrens på marknaden som inte är till fördel för den 

inhemska arbetarklassen samt att deras inkomst kan komma påverkas av konkurrensen. 

Dessa är även dem nyckelfaktorer till skapandet av diverse attityder angående den 

europeiska integrationsprocessen. Således fiendskap mot emigranter, en stark känsla av 

identiteten som är bunden till nationen och en politisk konservatism leder till 

euroskepticism. 

På vilket sätt kan Brexit påverka Euroskepticismen? 

Denna delfråga är svår och lösa för att det hela beror på vilken avtal Storbritannien får av 

EU och därefter kan man spekulera kring hur Brexit påverkar euroskepticismen. Det hela 

har med vilket avtal Storbritannien får och hur det kommer att påverka euroskepticismen. 

Så konsekvenserna av hur Brexit påverkar euroskepticismen kommer vi se efter den 29 

mars 2019.   

Ifall Storbritannien får en så kallad Soft Deal av EU som innebär att ett handelsavtal går 

igenom med en minimum av tullar och gränskontroller, liknande Lichtenstein och Norges 

avtal. Relationen mellan Storbritannien och EU skulle vara så nära som det möjligt går 
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beroende på hur ”Soft Deal” avtalet tecknas. Detta leder även till att de skulle vara mindre 

skatter och mindre inspektioner på varorna från EU:s sida som skickades in till 

Storbritannien och varor från Storbritannien som skickas in till EU, vägtransporter och 

flygtransporter skulle vara obegränsade. Detta skulle leda till att euroskepticismen växte 

sig starkare då resterande av medlemsländerna skulle se att ett utträde inte är så farligt och 

att fördelarna med ett utträde väger tyngre. Eftersom du får ett fortsatt samarbete till EU 

med en viss avgift men på det får du tillbaka kontrollen av dina egna landgränser och egna 

utförda policyn, men man får även reglering på immigrationen som verkar vara en tyngt 

vägande punkt för euroskeptiska synpunkter och medlemsstater. Detta kan resultera i att 

fler länder söker efter ett utträde då elitismen har växt sig allt starkare i Bryssel i gemen 

individens ögon. 

Sedan har vi även ett avtal som betecknas som en ”Hard Brexit”. Detta innebär att 

Storbritannien inte är längre en del av den inre marknaden samt tullunionen och har 

kontroll över sina egna gränser. Samt att dem handlar genom WTO:s regler med EU och 

omvärlden. Detta kan påverka Euroskepticismen på ett bättre sätt eftersom det kommer bli 

kostsamt för Storbritannien att handla med EU och resten av världen och detta kommer 

man kunna se i deras ekonomi eftersom det blir allt högre utgifter. Detta kan reglera 

euroskepticismen och att andra länder inte är lika euroskeptiska eftersom man ser att det 

inte finns någon fördel med ett utträde utan att det endast kommer slå till mot landets 

ekonomi och invånarnas kapital.  

Det finns även ett annat scenario som består av en ”No-deal Brexit”. Ifall det inte finns 

någon överenskommelse den 29 mars 2019 så kommer övergångsperioden vara över samt 

att inga EU lagar kommer att gälla längre och relationen mellan Storbritannien och EU 

kommer inte existera som vi känner till den. Detta kommer resultera i införandet av tullar 

och gränskontroller redan dagen efter den 30 mars 2019. Det kommer bara finnas en viss 

mängd tillstånd för transporter in till EU, alla transporter kommer att inspekteras och 

deklareras detta kommer lägga en stor tyngd på företagen som finns i Storbritannien. Man 

kan även tänka sig att de inhemska företagen kommer flytta till ett annat medlemsland då 

man slipper alla tullar och avgifter. Detta kan komma att påverka Storbritanniens ekonomi 

hårt eftersom om företagen flyttar ut så kommer flödet av pengar i samhället minska samt 

att mindre skatt kommer betalas in till staten från företagen. Detta är nog det bästa 

scenariot för reglerandet av euroskepticismen eftersom om det blir en ”No-deal” så 

kommer de andra medlemsstaterna inse att det inte finns någon som helst fördel med ett 
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utträde ur EU och att det bara kommer påverka det landet som har ansökt om ett utträde 

negativt. Detta kan även leda till att euroskepticismen som en konventionell förklaring för 

missnöjet till EU:s integrationsprocess dör ut då incitamenten med samarbete har fler 

fördelar än en splittrad union.  

5.2 Huvudfrågans besvarande. 

Vad definierar Euroskepticismen? 

Vad är det som definierar ”Euroskepticismen” det har varit en svår fråga och besvara 

eftersom det skiljer sig från land till land och från politiska arena till politiska arena. Det 

verkar mer eller mindre vara som ideologier. Att den enskilda landets syn på en viss term 

inte är likadan till grannlandets syn. Men det man kan säga efter studiens gång är den att 

euroskepticismen verkar vara en utbred faktor över Europa, det verkar vara någonting man 

kan hålla med om oavsett vart man kommer ifrån. Euroskepticismen verkar utspela sig 

inom vissa subgrupper av samhället där den väger tyngre än hos andra grupper av 

samhället. Det vi kan se är den att euroskepticismen verkar utspela sig i de lägre klasserna 

av samhället dem som har hamnat efter. Gång på gång när man läser på litteraturen om 

euroskepticismen så handlar det om globaliseringens förlorare och det verkar mycket väl 

vara så. Den stora missnöjdheten verkar dyka upp på arbetsmarknaden och när det 

kommer till immigrationen. Argumentet ”invandrarna tar våra jobb” verkar ändå rationell 

efter detta arbete. Det menas inte att de tar bokstavligt jobben men det har blivit hårdare 

konkurrens på arbetsmarknaden då låga löner i Storbritannien är höga löner i öststaterna. 

Samt att genom att vara med i EU så finns det fri rörlighet och arbetsinvandringen är en 

påtaglig faktor i missnöjet som har byggts upp då den inhemska befolkningen klarar sig 

allt sämre på grund av att de blir utkonkurrerade. Sedan verkar det finnas även ett 

missnöje när det kommer till ”eliten” i Bryssel. Att fler och fler känner att makten har 

tagits ifrån dem och att deras röster inte kan göra sig hörda eftersom policy skrivandet och 

lagar skrivs utanför landets nationalstat. Med den ekonomiska kompetensen samt de 

diverse olika principerna så måste de enskilda staterna i allt högre utsträckning följa EU-

lagarna. Detta leder till att de individerna som känner en stark identitet bundet till det egna 

landet kommer att vara allt mer euroskeptiska då de anser att den enskilda statens makt 

förloras inom EU:s integrationsprocess. Sedan har det även identifierats under arbetets 

gång att missnöjet är även oftast bunden till känslorna som det ger, det verkar finnas en 

känsla av att det finns en sorts exkludering för olika subgrupper. Dessa subgrupper utgör 

de lägre klasserna av samhället de äldre och de fattiga. Detta är inget konstigt då en 
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marknadsliberalisering hjälper de som har en akademisk bakgrund men det verkar stjälpa 

dem som inte har de, dem som arbetar under de traditionella yrkena de yrkena som inte 

kräver en fakultets utbildning. Marknadsliberaliseringen sätter press på dessa grupper och 

i och med att världen blir allt mer globaliserat så verkar det som att pressen inte kommer 

sluta där för dessa grupper. Detta leder till ett missnöje, ett missnöje som i dagens tid 

kallas euroskepticism. Euroscepticism verkar inte vara rent ideologiskt och populistisk, 

euroskepticismen verkar framstå som ren överlevnad för vissa grupper. Det är dessa 

synpunkter som skall lyftas upp för att euroskepticismen skall bemötas med värdighet för 

ett bättre EU och inte bara belysas som en populistisk term.  

5.3 Vidare forskning och uppsatsens begränsningar.  

När det kommer till vidare forskning och uppsatsen begräsningar så ansåg jag inte att det 

fanns så mycket begränsningar med uppsatsen. Det svåraste har varit att förklara under 

metoden hur man skall avgränsa sig och att man bara försöker definiera vad 

Euroskepticismen handlar om. Problemet uppstår då euroskepticism inte är lika över EU. 

Därför var man tvungen att visa och belysa under metod delen hur man skall gå tillväga 

för att komma fram till sin information. Jag anser att uppsatsen begränsningar har med 

själva definitionen Euroskepticism eftersom det är även en tolkningsfråga och hur man 

uppfattar problemet kan skicka författaren på olika perspektiv och det kan leda till att det 

tolkas annorlunda. Därför anser jag att begränsningarna med en uppsats som denna är att 

hamna rätt i sina antaganden från första dagen av uppsatsen skrivande, och ytterligare att 

det inte finns tillräckligt mycket litteratur och information på detta fenomen. Det är på 

grund av att det är relativt nytt fenomen, statsvetenskapligt det vill säga.  

Begränsningen som sticker ut väldigt mycket enligt mig är delen som handlar om hur 

Brexit kan komma att påverka euroskepticismen. Detta är ett hål i rustningen eftersom vi 

inte kan säga med säkerhet att beroende på detta ”avtalet” så kan det påverka 

euroskepticismen på detta sätt. Detta anser jag att vi inte kan eftersom detta är ett unikt 

fall som aldrig har hänt innan och vi vet inte vilka förhandlingar som pågår och vilket 

avtal vi kommer få innan den 29 mars 2019. Därför är den frågan oerhört begränsad men 

jag ansåg att man kunde komma fram till något svar utifrån vad de olika avtalen innebär. 

Detta blir ett fenomenalt läge för en framtida uppsats som skulle ske efter den 29 mars 

2019, detta på grund av att jag redan har kommit fram till hur euroskepticismen kan 

komma påverkas av Brexit beroende på de olika avtalen. En uppsats vi ett senare tillfälle 

skulle skrivas utifrån att vi har alla variabler, vilket avtal de har fått, hur deras ekonomi 
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har påverkats och då kan vi även se ifall Brexit har påverkat euroskepticismen och i så fall 

på vilket sätt.  
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