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Abstract 

Syftet med uppsatsen var att undersöka Norrländska socialdemokratens och Piteå-Tidningens 

rapportering kring och den i tidningarna förda debatten inför den svenska folkomröstningen 

angående ett eventuellt svenskt medlemskap i den Europeiska unionen. Vidare undersöktes 

huruvida det förelåg en samstämmighet mellan tidningarnas ledarartiklar och det närstående 

partiets politik. Undersökningen har visat att de båda socialdemokratiska tidningarna hade 

motsatt uppfattning angående huruvida Sverige borde ansluta sig till den Europeiska unionen. 

Tidningarnas skilda ståndpunkter i frågan kan måhända förklaras av att det närstående partiet 

(s) var djupt splittrat i EU-frågan.                               

 



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ___________________________________________________________ 1 

1.2 Syfte _______________________________________________________________ 2 

1.3 Avgränsning och frågeställningar _______________________________________ 2 

1.4 Teori och metod______________________________________________________ 3 

1.5 Material och materialdiskussion ________________________________________ 4 

1.6 Disposition __________________________________________________________ 6 

1.7 Forskningsläge_______________________________________________________ 7 

 

2. Bakgrund – vägen mot 1994 års folkomröstning ___________________________ 7 

       

3. En genomgång av ett urval av debattområden____________________________ 10 

3.1 EES-avtalet ________________________________________________________ 10 

3.2 Freden, alliansfriheten och neutraliteten ________________________________ 14 

3.3 Regionalpolitiken____________________________________________________ 18 

3.4 EU och demokratin __________________________________________________ 21 

3.5 EU och jämställdheten _______________________________________________ 24 

3.6 EU och socialdemokratisk ideologi _____________________________________ 27 

       

      4.   Sammanfattande analys ______________________________________________ 31 

      4.1 Diskussion _________________________________________________________ 35 

             

      5.  Käll- och litteraturförteckning _________________________________________ 38 

      5.1 Periodica 

      5.2 Officiellt tryck 

      5.3 Litteratur 

      5.4 Internetkällor

 



 

1. Inledning 

 

I december 1990 beslutade Sveriges riksdag att ge Ingvar Carlssons regering fullmakt att 

ansöka om svenskt medlemskap i den Europeiska gemenskapen. Regeringen Bildt, som 

tillträdde i oktober 1991, menade att en av den nytillträdda regeringens viktigaste uppgifter 

var att fullt ut föra Sverige in i det europeiska samarbetet genom medlemskap i den 

Europeiska gemenskapen. Regeringens tidsplan var att förhandlingarna om medlemskap 

skulle ske under den då innevarande mandatperioden, d.v.s. 1991-1994 – med sikte på 

medlemskap 1995.    

   Medlemskapsförhandlingarna mellan Sverige och den europeiska gemenskapen inleddes i 

februari 1993 och målet var ett s k anslutningsfördrag, vilket skulle reglera villkoren för 

Sveriges anslutning till EU. Förhandlingarna avslutades ett drygt år senare och Sverige skrev 

under det framförhandlade avtalet med ”gemenskapen” som under resans gång ombildats och 

bytt namn till den Europeiska unionen.  

   De flesta svenska partier var positiva till ett medlemskap i EU. I den socialdemokratiska 

partiledningen och riksdagsgruppen rådde det i det närmaste total enighet för ett medlemskap. 

Däremot var en stor del av partiets medlemmar emot eller skeptiska. Enigheten var mycket 

större inom moderaterna och folkpartiet och de hade också i många stycken samma 

bevekelsegrunder för att säga ja till ett medlemskap. Fortsatt svenskt ekonomiskt välstånd, 

social välfärd, avspänning och EU som fredskapare var några av deras argument. Ny 

demokrati hade i princip samma inställning som moderaterna och folkpartiet. De var för en 

ökad europeisk integration och menade att Sverige hade en naturlig plats i Europa.  

   KDS förespråkade också ett svenskt medlemskap men deras argument handlade egentligen 

inte om ekonomin utan snarare om de många samhällsproblem som inte längre kunde lösas 

nationellt. Inom centerpartiet rådde en viss beslutsvånda. De befarade att EU kunde utvecklas 

till en försvarsallians, vilket skulle innebära att Sverige inte skulle kunna bli medlem. Vid en 

extra centerstämma togs dock beslutet att säga ja till medlemskap. Vänsterpartiet och 

miljöpartiet sade nej till medlemskap och hävdade istället att man därmed sade ja till 

demokrati, generell välfärd och politisk självständighet. Dessa båda partier menade också att 

med det ekonomiska och politiska samarbetet som EU innebar skulle vår alliansfrihet inte ha 

något större värde.  
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   De sex riksdagspartierna som sade ja till ett svenskt medlemskap hade 91 % av rösterna i 

1991 års riksdagsval1 och vägen kunde synas vara i det närmaste en transportsträcka fram till 

ett svenskt EU- medlemskap. Men gränsen mellan ja- och nejsägare utgjordes inte av 

riksdagsgruppernas eller partiledningarnas ståndpunkter i frågan utan skar istället genom de 

politiska lägren. En SIFO-undersökning gjord mellan 10-14 oktober 1993 visade att 30 % av 

den svenska befolkningen skulle svara ja till ett svenskt medlemskap. 48 % skulle rösta nej 

och övriga 22 % var tveksamma.2  

   Inom morgon -, dags - och kvällspress som, t.ex. DN, SvD, AB och Arbetet, gick också 

åsikterna isär, så även inom norrbottnisk lokalpress. Mellan vissa av Norrbottenstidningarna 

var dock skillnaderna mycket tydligare. Socialdemokratiska NSD: s ledarskribenter dömde ut 

hela EU-projektet och argumenterade emot ett svenskt medlemskap medan 

lokalkonkurrenten, den moderata Norrbottenskuriren, ansåg att ett medlemskap vore det bästa 

för länet och för Sverige. Men skiljelinjen mellan Norrbottenspressens ja- respektive nej-

förespråkare löpte inte i några traditionella höger- och vänsterfåror. Även den 

socialdemokratiska Piteåtidningen var odelat positiv till ett svenskt medlemskap.  

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka Norrländska socialdemokratens och Piteå-

Tidningens rapportering kring medlemskapsförhandlingarnas resultat och den efterföljande 

debatten inför 1994 års folkomröstning gällande svenskt medlemskap i den Europeiska 

Unionen. Vidare avser jag att undersöka huruvida mediaforskaren Lars Nords teorier kring 

samstämmighet mellan tidningarnas ledarartiklar och det närstående partiets politik kan sägas 

gälla i detta fall. 

 

1.3 Avgränsning och frågeställningar 

 

Uppsatsen avgränsas tidsmässigt från den 18/4 1994 till den 15/11 1994. Den förra 

tidsangivelsen utgör datumet för medlemskapsförhandlingarnas avslutande och den senare är 

dagen då svenska folket folkomröstade om ett eventuellt medlemskap i den Europeiska 

Unionen. Vidare avgränsas uppsatsen genom att undersökningen koncentreras till 

tidningarnas ledar- och debattsidor. Ambitionen är ej heller att lyfta fram alla ja- och nej- 

                                                 
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Riksdagsval#Riksdagsval 
2 Bernhardt, Patrik. mfl. MEGAEXPRESS – en bok om EU  1993 s.114 
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debattörers argument utan undersökningen kommer att fokusera på ett urval av de mer 

omdebatterade frågorna. Utifrån uppsatsens syfte, dess avgränsning samt att båda tidningarna 

är socialdemokratiska anser jag följande frågor vara relevanta: 

  

 

• Vilka för- respektive nackdelar skulle, enligt NSD och PT, ett medlemskap få för 

Norrbotten och Sverige?  

• Fanns det argument bland NSD: s och PT: s ledarskribenter och (s)-debattörer för eller 

emot ett medlemskap utifrån rent partiideologiska grunder och i så fall vilka var 

dessa? 

• Vad kan förklara de två socialdemokratiska tidningarnas olika åsikter? 

 

1.4 Teori och metod 

 

I boken Åsiktsmaskinerna hävdar medieforskaren och ledarskribenten Lars Nord att de 

politiska partiernas inflytande över pressen ingalunda har minskat utan bara blivit mer 

sublimt. Författaren anser inte att verkligheten svarar mot en allmän och väl utbredd åsikt som 

gör gällande att ledarsidorna blir allt mer fristående. Nord, som har undersökt ett sjuttiofemtal 

ledare ur femton olika tidningar - däribland Norrländska socialdemokraten, Skånska 

dagbladet, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet - i samband med några ekonomisk-politiska 

kriser mellan 1981 och 1992, visar med sin undersökning att det finns en markant 

överensstämmelse mellan press och partier i såväl åsikter som argumentation och 

framtidsperspektiv. Undantag finns naturligtvis men författaren menar att i viktiga frågor är 

tidningarna mer benägna att följa det närstående partiets linje. När det gäller mer perifera 

ämnesområden uppvisar dock tidningarna större självständighet.3  

   Folkomröstningen om ett svenskt medlemskap i den Europeiska unionen är inte ett perifert 

ämnesområde utan får nog sägas tillhöra en av de viktigaste politiska frågorna som har 

avhandlats i Sverige på flera decennier. Därmed skulle det också innebära, enligt Nords 

teorier, att socialdemokratiska ledarskribenter borde ha anslutit sig till den EU-positiva 

partiledningens mål samt den extrainkallade partikongressens rekommendation att 

medlemmar och sympatisörer borde rösta ja till ett svenskt medlemskap i den europeiska 

unionen.  

                                                 
3 Nord, Lars. Åsiktsmaskinerna 1993 s.65 
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   Uppsatsens metod är kvalitativ och komparativ. Den utgår också ifrån det hermeneutiska 

synsättet. Det är inte alldeles enkelt att definiera kvalitativ metod men en något förenklad och 

kortfattad version kan uttryckas på följande sätt: kvalitativa metoder ”kännetecknas av att de 

inte använder sig av siffror eller tal. De inbegriper eller resulterar i verbala formuleringar, 

skrivna eller talade. Utsagor sker verbalt och instrumenten består av det traditionella ordet”.4  

En kvalitativ undersökning består av tolkning av, t.ex. texter för att försöka nå förståelse för 

livsvärlden hos en individ eller grupp av individer. 

   Uppsatsen är komparativ på så sätt att det görs fortlöpande jämförelser för att tydliggöra 

olika perspektiv, beskrivningar, förklaringar o.s.v. Ett sådant förfaringssätt är vanligt inom, 

bl.a. historieforskningen där man försöker förklara händelser och skeenden från olika 

aspekter.5   

   Till skillnad från positivisten som ibland hänger sig åt att förklara företeelser så menar 

hermeneutikern istället att det går att förstå andra människor och vår egen livssituation genom 

att tolka hur mänskligt liv kommer till uttryck i, t.ex. det talade och skrivna språket.6   

   När man resonerar kring hermeneutik så är det dock nödvändigt att förklara tre viktiga 

uttryck som går arm i arm, nämligen: livsvärld, förståelse och tolkning. Livsvärld är objektet 

för den hermeneutiska undersökningen och ”ordet” innefattar den mening som individer 

knyter till sig själva och sin situation. Genom att använda sig av en hermeneutisk 

undersökning vill man nå förståelse genom att beskriva livsvärlden. Tolkning är det sätt man 

skaffar sig en, och rättfärdigar sin, förståelse för individers livsvärld.7 Sammanfattningsvis 

kan man säga att: ”den hermeneutiska teorin uttrycker en förståelse för en individ eller grupp 

individer genom att beskriva de föreställningar de har om sig själva och sin situation”.8

 

1.5 Material och materialdiskussion 

 

Norrländska socialdemokraten föddes ur ruinerna efter 1917 års partisprängning. Då de 

utbrytande vänstersocialisterna inte bara tog med sig partikassan utan också partiorganet 

Norrskensflamman, ansågs det nödvändigt att starta en ny dagstidning för övre Norrland. 

Efter att ett par provnummer hade givits ut mot slutet av 1918 blev 4 januari 1919 det 

officiella startdatumet för tidningen. Under 1980-talet uppstod det en ägarstrid om tidningen, 

                                                 
4 Backman, Jarl. Rapporter och uppsatser. 1998 s.31 
5 Ibid., s.62 
6 Patel, Davidson. Forskningsmetodikens grunder. 1994 s.26 
7 Hartman, Jan. Vetenskapligt tänkande. 1998 s.162 
8 Ibid., s. 240 
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då den skuldtyngda och krisdrabbade A-pressen ville föra in den ekonomiskt starka NSD och 

andra A-presstidningar till ett gemensamt kommanditbolag. Motståndet mot denna lösning på 

A-pressens problem var massivt från NSD: s ledning, vilket utmynnade i att NSD och 

Länstidningen i Östersund inte gick in i kommanditbolaget. A-pressens kris utmynnade i en 

konkurs 1992 men strax innan denna konkurs hade ett antal A-presstidningar, däribland NSD, 

överlåtits till socialdemokratiska reklambolaget ARE. Tidningarna samlades senare i en ny 

koncern under namnet Avisa. Denna koncern såldes 1993 till det socialdemokratiska bolaget 

Rospress.  Sedan 1994 ägs Tryckeri AB Norrländska Socialdemokraten till 49 % av det 

norska börsbolaget Orkla. De två övriga delägarna är Valrossen AB, d.v.s. 

socialdemokraterna lokalt som innehar 31 % av aktierna samt Piteå-Tidningen AB vars andel 

är 20 %. Vid tiden för 1994 års folkomröstning låg NSD: s upplaga på dryga 40 000 exemplar 

och tidningens ledarskribenter var Ursula Berge och Lotta Gröning.9  

   Piteå-Tidningen, grundad 1915, hade fram till 1929 en vänsterliberal framtoning men detta 

år gick det socialdemokratiska partiet in och blev ägare till en stor aktiepost i tidningen. Det 

har alltid funnits starka intressen i Piteåbygden att värna tidningens självständiga profil. Det 

resulterade, bl.a. i att det lokala ägandet och inflytandet förstärktes under 1960-talet genom att 

olika socialdemokratiska och fackliga organisationer gick in som delägare för att avstyra A-

pressens planer på ett vidgat samarbete mellan Norrländska socialdemokraten och Piteå-

Tidningen.10 Det fanns visserligen redan ett visst samarbete mellan ”partivännerna” men 

onekligen förelåg det också en konkurrenssituation dem emellan. Idag har dock NSD och 

Piteå-Tidningen två gemensamma dotterbolag, Tryck i Norrbotten och Press i Norr, för 

tryckeri respektive kundtjänst och IT. Piteå-Tidningen har en dominerande ställning i södra 

Norrbotten och har sedan tidigt 1990-tal haft en upplaga på ca 18 000 exemplar. Sedan 1991 

har Olov Abrahamsson varit tidningens politiska chefredaktör.11

   Boken MEGAEXPRESS - en bok om EU är en publikation av en grupp politiskt och religiöst 

obundna journalister som avsåg att på ett neutralt sätt undersöka vad ett eventuellt svenskt 

medlemskap i EU skulle få för konsekvenser. Bokens värde ligger i att den på ett nyktert och 

trovärdigt sätt informerar om hur Sverige kan komma att påverkas av ett EU-medlemskap.  

   I Svensk neutralitet Europa och EG behandlas en pågående västeuropeisk integration som 

inbegriper ekonomiska, monetära och politiska unionsplaner samt den då aktuella 

östeuropeiska desintegrationen. Vidare gör författarna konklusioner kring hur Sverige skulle 

                                                 
9 Hadenius, Stig. Anderberg, Gustaf. Vem äger vad i svenska massmedier? 1994 s.24 
10 Westling, Erik. Alla dessa sidor – en bok om Piteå-Tidningen. 1998 s.34 
11 Ibid. 
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kunna förhålla sig till detta nya Europa samt vilka förändringar som kunde bli aktuella vad det 

gäller svensk utrikes- och neutralitetspolitik. Boken består av ett flertal avsnitt som skrivits av 

olika sakkunniga som, t.ex. historikern Bo Huldt, UD-tjänstemannen Sverker Åström och 

statsvetaren professor emeritus Nils Andrén. 

   I Per Cramérs bok Neutralitetsbegreppet – den permanenta neutralitetens utveckling reder 

författaren ut och förklarar innebörden av olika begrepp som, t.ex. neutralitet, permanent 

neutralitet och neutralitetspolitik. Författaren anlägger också ett historiskt perspektiv och 

försöker utreda neutralitetsbegreppets betydelse med hänsyn till kalla krigets 

kärnvapenbestyckade stormaktsbalans. Per Cramér beskriver även de nationella formerna av 

neutralitet som utvecklats i Schweiz, Sverige och Österrike. 

   Åsiktsmaskinerna av forskaren och ledarskribenten Lars Nord är en bok där författaren 

undersöker i vilken utsträckning de svenska ledarsidorna är självständiga och under vilka 

villkor deras åsiktsproduktion sker. Nord hävdar att vi i Sverige har en mycket mer utpräglad 

partipress än vad de flesta av oss föreställer sig.  

   I statsvetaren Nicholas Aylotts doktorsavhandling Swedish Social Democracy and 

European Integration lägger författaren fram, och diskuterar kring ett antal hypoteser som 

skulle kunna besvara frågan varför de svenska socialdemokraterna var splittrade när det gällde 

ett svenskt medlemskap i den Europeiska Unionen.   

 

1.6 Disposition 

 

Kapitel två utgörs av en schematisk rekapitulation av Sveriges förhållande till EG/EU från 

tidigt 1960-tal och ca trettio år framåt. Kapitlet innehåller också en viss fördjupning i ett par 

frågor (neutralitetspolitiken och EES-avtalet) som av somliga ansågs omöjliggöra ett svenskt 

medlemskap (neutralitetspolitiken) respektive göra ett svenskt medlemskap onödigt (EES-

avtalet). Kapitel tre innehåller NSD:s och PT:s ledarskribenters och debattörers argument för 

respektive emot ett svenskt medlemskap. Kapitel fyra är en sammanfattande diskussion. 

Uppsatsen avslutas med en käll- och litteraturförteckning. 
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1.7 Forskningsläge 

 

I den presshistoriska forskning som bedrivits i Sverige har landsortspressen hittills rönt ett 

mindre intresse bland forskarna, som för det mesta har fokuserat storstädernas dagspress.12 

När det gäller forskning kring norrbottnisk presshistoria så har det under 2001 bedrivits ett 

projekt vid Luleå Tekniska Universitet som benämnes ”Den svenska pressens historia”, i 

vilken länets presshistoria har berörts. Oscar Amrén har under 2002 publicerat en c-uppsats 

vid Luleå Tekniska Universitet i vilken han gör en jämförelse mellan Piteå-Tidningen och 

Norrländska socialdemokratens ledarartiklar under gruvstrejken 1969-1970 och hur dessa 

påverkades av tidningarnas ägarförhållande.13  

 

2. Bakgrund - vägen mot 1994 års folkomröstning 

 
Det svenska riksdagsbeslutet från 1990, som gav Ingvar Carlsson mandat att söka svenskt 

medlemskap i den europeiska unionen, var egentligen ingen tvär kursändring i svensk politik. 

Snarare var det ett ”naturligt” steg i en vandring som hade börjat trettio år tidigare.  

   Redan 1961 lämnade Sverige in en s k associationsansökan med ett neutralitetsförbehåll. 

Den svenska ansökan avsåg inte ett fullt medlemskap utan endast ett nära och fördjupat 

samarbete inom de ekonomiska och sociala sektorerna. Denna ansökan stupade dock på att 

EG-länderna inte var eniga om hur en utvidgning skulle gå till. Frankrike ville heller inte ta in 

Storbritannien, som samtidigt hade ansökt om fullt medlemskap, vilket stoppade övriga 

ansökningar, där ibland Sveriges. 

   6 år senare lämnades en ny svensk ansökan in och denna gång ansågs det även att 

associationsansökningen skulle kunna utmynna i ett fullt medlemskap. Visserligen hade inte 

Sverige backat från neutralitetsförbehållet men den s k Luxemburgskompromissen, vilken 

strävade mot enhällighet vid beslut, förde med sig att ett fullt medlemskap för Sverige ansågs 

möjligt samtidigt som neutralitetsförbehållet kunde bevaras.14 Även denna gång stupade 

förhandlingarna på grund av att inte Frankrike ville ta in Storbritannien som medlem.15

   1970 antogs Danmark, Storbritannien och det neutrala Irland som medlemmar. Sverige 

avstod från att söka fullt medlemskap detta år utan nöjde sig med att lämna in en 

associationsansökan, eftersom EG-länderna hade börjat dra upp riktlinjer för en gemensam 

                                                 
12 Andersson, Per-Olof. (1995) Svensk presshistorisk forskning igår – idag – imorgon. s.9-13 
13 Amrén, Oscar. (2001) Påverkar tidningens politiska åskådning nyhetsrapporteringen? 
14 Nordlöf-Lagerkranz, Ulla. Svensk neutralitet Europa och EG 1990 s. 63 
15 Ibid., s. 19 

  7 



 

utrikes- och säkerhetspolitik. Ett fullt medlemskap ansågs inte förenligt med ett 

neutralitetsförbehåll och den svenska associationsansökan utmynnade istället i ett 

frihandelsavtal med gemenskapen. 

   Under 1980-talet ökade strävandet mot ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) 

mellan EG- och Efta-länderna för att skapa en inre europeisk marknad. Kommissionens s k 

vitbok som lades fram 1985 innehöll en lista över handelshinder som måste undanröjas för att 

genomföra denna inre europeiska marknad. Arbetet utmynnade visserligen i ett EES-avtal 

1992 men under resans gång argumenterade också bl.a. det svenska näringslivet för ett fullt 

medlemskap, då de fruktade att svensk exportindustri skulle kunna tappa marknadsandelar. 

Ingvar Carlssons regering hade redan 1987 slagit fast att ett svenskt medlemskap i den 

europeiska gemenskapen inte var möjligt på grund av den svenska neutralitetspolitiken. I 

samma proposition menade dock den socialdemokratiska regeringen att målet var ett 

fördjupat samarbete med EG och att Sverige tillsammans med övriga Efta-länder skulle få 

tillgång till den s k inre marknaden.16 Detta manifesterades i bl.a. att EG:s regelverk skulle 

ges särskild hänsyn vid svensk lagstiftning och att valutaregleringen avskaffades 1989, vilket 

också  banade vägen för en stor svensk investeringsvåg i EG-länderna. 

   Neutraliteten låg länge i vägen för ett medlemskap i EG/EU. Men denna neutralitet är 

egentligen inget annat än en politisk princip och har därmed heller inget konstitutionellt 

skydd. Neutraliteten är en politisk handlingslinje som landets ledning kan förändra eller helt 

och hållet upphäva.17  Nationens vilja att hålla sig utanför stormaktskonflikter kan måhända 

härledas till tidigt 1800-tal, men omkring år 1900 hade denna politiska hållning utvecklats till 

en grundläggande princip för den svenska utrikespolitiken.18 Neutraliteten har aldrig varit en 

så kallad permanent neutralitet, vilken vilar på internationella förpliktelser och traktat.19 

Riksdagsmotioner, vars ändamål var att Sverige skulle göra internationella förpliktelser om 

permanent neutralitet, har också alltid avslagits.20  

   Detta har fört med sig att Sverige kunnat göra vissa avsteg ifrån vad som synes ha varit en 

strikt neutralitet, bl.a. tilläts tyska trupptransporter passera genom landet under andra 

världskriget och Olof Palme kunde agera internationellt mot stormakten USA och dess krig i 

Sydostasien under första hälften av 1970-talet.       

                                                 
16 Regeringsproposition 1987/88:66 – om Sverige och den västeuropeiska integrationen s.4 
17 Nordlöf-Lagerkranz, Ulla. Svensk neutralitet Europa och EG 1990 s. 53 
18 Cramér Per Neutralitetsbegreppet – den permanenta neutralitetens utveckling 1989 s.122 
19 Nordlöf-Lagerkranz, Ulla. Svensk neutralitet Europa och EG 1990 s. 13 
20 Cramér Per s.122 
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   Neutralitetsfrågan förhindrade, trots att möjligheterna måhända fanns, ett svenskt 

medlemskap i EG under flera decennier. Så sent som i början av 1990-talet första år gjordes 

det också flera deklarationer av ledande svenska politiker, bl.a. socialdemokraternas 

partisekreterare Sten Andersson21 och dåvarande statsministern Ingvar Carlsson, där de slog 

fast att ett svenskt medlemskap inte kunde komma ifråga på grund av den svenska 

neutralitetspolitiken. Ett svenskt medlemskap sades inte vara förenligt med EG: s 

framtidsvisioner om en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. 22 Den socialdemokratiska 

regeringen omvärderade dock sin inställning till ett svenskt medlemskap och offentliggjorde i 

slutet av oktober 1990 att regeringen skulle sträva mot ett svenskt medlemskap i den 

Europeiska gemenskapen. Några veckor senare uppdrog riksdagen åt regeringen att ansöka 

om medlemskap i EG ”med bibehållen neutralitetspolitik”.23 När Ingvar Carlsson läste upp 

regeringsdeklarationen om svenskt EG-medlemskap för riksdagen i mitten av juni 1991 sades 

det också att grunden för svensk säkerhetspolitik är en fast och konsekvent neutralitetspolitik 

men ansökan som statsministern lämnade in till den Europeiska gemenskapen två veckor 

senare innehöll dock inte något neutralitetsförbehåll.24

   Efter toppmötet i Maastricht i december 1991 deklarerade ”gemenskapen” att EG skulle bli 

en politisk union med gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Denna union skulle också, 

enligt samma deklaration, i förlängningen kunna leda till ett gemensamt försvar.25 Regeringen 

Bildt som hade tillträtt ett par månader innan Maastrichtmötet menade att Sverige skulle delta 

fullt ut i EG-samarbetet och att svensk utrikes- och säkerhetspolitik skulle formas utifrån en 

”europeisk identitet”.26 Neutralitetsfrågan, som hade varit en stötesten för ett svenskt 

medlemskap under nästan trettio år, ansågs inte längre utgöra något hinder.  

   Vägen mot 1994 års folkomröstning kantades också av ett EES-avtal. Avtalet, som under- 

tecknades 1992, innebar att de dåvarande 12 medlemsstaterna i EU samt de 6 

medlemsstaterna i Efta hade bildat en inre marknad som omfattade ungefär 380 miljoner 

invånare. 27EES-avtalet består av de s.k. ”fyra friheterna”: fri rörlighet för varor, tjänster, 

kapital och personer. Utöver detta omfattar även avtalet ett antal stödåtgärder för den inre 

marknaden som, t.ex. konkurrens och socialpolitik, konsument och miljöskydd samt 

utbildning, forskning och utveckling. Avtalet omfattade visserligen ett regelverk för 

                                                 
21 MEGAEXPRESS. 1994 s.110 
22 Regeringsproposition 1987/88:66 s. 4 
23 MEGAEXPRESS s.110-111 
24 Ibid., s.110-111 
25 Ibid., s.111 
26 Ibid., s.111-112 
27 http://www.europarl.eu. 
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samarbete mellan EG och Efta utanför den inre marknaden men någon reell gemensam 

utrikeshandelspolitik stipulerades inte genom avtalet. 

   Avtalets fria rörlighet för varor innebar, bl.a. att tullar på industrivaror avskaffades samt att 

möjligheten för kvantitativa restriktioner för införsel begränsades.   Den fria rörligheten för 

tjänster innebar etableringsfrihet för både företag och arbetstagare i hela EES-området. Det 

medförde bl.a. att finansiella tjänster som bank- och försäkringstjänster skulle harmoniseras i 

EES-området och att telekommunikationsmarknaden avreglerades.    

   Utöver de två redan nämnda s.k. friheterna fanns också friheten för fri rörlighet för kapital 

samt fri rörlighet för personer. Den förra förbjöd valutaregleringar och andra hinder för 

sparande, investeringar och dylikt. Den senare gav alla medborgare i de 18 medlemsstaterna 

rätt att flytta och arbeta inom hela EES-området. Även EU:s lagstiftning rörande social 

trygghet infördes i EES-avtalet. 

   För att förbereda för ett eventuellt svenskt medlemskap i den europeiska gemenskapen var 

det också nödvändigt med en grundlagsändring. Den svenska grundlagen medgav inte att 

beslutanderätt överfördes från Sveriges riksdag till en överstatlig organisation i den 

utsträckning som skulle följa av ett medlemskap i ”gemenskapen”.28 I Sverige krävs det två 

beslut av riksdagen med ett mellanliggande riksdagsval för att kunna ändra grundlagen. Under 

våren 1994 antog riksdagen vilande förslag till nödvändiga grundlagsändringar. Efter 

riksdagsvalet och folkomröstningen på hösten samma år antogs dessa lagändringar definitivt 

av riksdagen.29

 

3.   En genomgång av ett urval av debattområden 

 

3.1  EES-avtalet  

 

Piteå-Tidningens politiske chefredaktör, Olov Abrahamsson, synes ha varit mycket 

intresserad av att debattera EES-avtalet. Abrahamsson använde utrymme i ett flertal ledare 

under våren 1994 för att få till stånd en debatt i detta ämne men intresset från andra 

ledarskribenter var tämligen svalt. Han tolkade därför detta som att meningsmotståndarna 

hade insett att argumenten för ett EES-avtal, som alternativ till ett EU-medlemskap, inte 

längre skulle hålla.30  Men Abrahamsson och PT gav sig inte så lätt utan upplät istället 

                                                 
28 EU och våra grundlagar. Betänkande av grundlagsutredningen inför EG. SOU 1993:14 s.127 
29 http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_3808280.asp 
30 PITEÅ-TIDNINGEN 19/4 s.2 
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utrymme på ledarsidan för debattartiklar angående EES-avtalet. Utrymmet upptogs av olika 

Nej-debattörer som ansåg att Sverige klarar sig utan EU och att EES-avtalet skulle räcka mer 

än väl samt av EU-förespråkare som menade att EES-avtalet skulle vara mindre bra för 

Sverige. 

   Piteå-Tidningens kritik mot avtalet fortsatte fortlöpande, med undantag för ett 

sommaruppehåll, fram till valet i november och argumenten som framfördes av 

chefredaktören var, bl.a. att Sverige ensidigt skulle tvingas anpassa sig till EU: s lagar och 

regelverk. Abrahamsson ansåg att: ”det är bättre att ha säte i EU: s ministerråd, EU-

kommissionen och EU-parlamentet för att kunna påverka besluten inom EU än att bara 

anpassa sig i efterhand via EES-avtalet”.31  

   PT påstod att Sverige skulle få ett mindre inflytande. Vidare skulle avtalet medföra 

ekonomiska nackdelar jämfört med ett fullvärdigt medlemskap och EU skulle fortfarande ha 

kvar sin rätt att vidta skyddsåtgärder mot Efta-länder som ansågs missbruka sin ställning på 

EU-marknaden. Chefredaktören fortsatte och menade att det fanns ett tydligt minus för länder 

som stod utanför: ”EES ger inte Efta-företag likabehandling på EU-marknaden”.32 Olov 

Abrahamsson passade också på att citera ett antal tunga företrädare för svenskt näringsliv som 

ansåg att ett utanförskap skulle bli till stor nackdel för Sverige och dess näringsliv. 

Chefredaktören sammanfattade ledarartikeln och hävdade att: 

 
Vid ett nej till EU finns alltså risken för att många företag väljer att göra sina framtidsinvesteringar i forskning 

och produktion i något EU-land istället för Sverige. De anser helt enkelt inte att EES-avtalet ger tillräckliga 

säkerheter och garantier inför framtiden.33

 

   Även debattören David Rutström och krönikören Mikael Åström fick utrymme på PT: s 

ledar- och debattsida för att argumentera mot EES-avtalet. Den förre menade att avtalet var 

mycket bristfälligt ur demokratisynpunkt och hänvisade till Marit Paulsson som lär ha kallat 

avtalet för ett slavkontrakt.34 Rutström fortsatte och hävdade att Sverige inte skulle få vara 

med när besluten fattas utan vi skulle få anpassa oss till de beslut som EU fattar åt oss. 

   Rutströms argument mot ett dåligt EES-avtal ställde han mot medlemskapets fördelar, vilket 

bl.a. skulle betyda att EU:s beslut för det mesta fattades efter framförhandlade lösningar som 

accepteras av alla och att Sverige vid ett medlemskap skulle komma att få vetorätt i en rad 

                                                 
31 PT 25/4 s.2 
32 Ibid., 25/4 s.2 
33 Ibid. 
34 Ibid., 20/5 s.2 
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frågor som, t.ex. fördragsändring och gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Debattören 

sammanfattade sitt inlägg med att konstatera att vi i Sverige påverkas av EU, oavsett EES-

avtal eller inte och att valet står mellan att forma framtiden tillsammans med andra eller att 

vara en lydstat. 

   Mikael Åström målade upp en mörk bild och gjorde gällande att EES-avtalet skulle kunna 

bli en katastrof för Sverige och att en galopperande arbetslöshet kunde breda ut sig om vi 

nöjde oss med en sådan överenskommelse. Åströms farhågor grundade sig i att EES-avtalet 

skulle kunna komma att gå i otakt med EU: s lagstiftning, om suveräna stater, som omfattas 

av avtalet, valde att säga nej till eventuella framtida förändringar. Detta kunde medföra, enligt 

skribenten, att delar av avtalet blev inaktuellt och att svensk exportindustri skulle ställas 

utanför frihandelsavtalet. I förlängningen, menade Åström, att multinationella företag skulle 

flytta till länder där restriktionerna inte fanns. Visserligen medgav krönikören att EES-avtalet 

i princip garanterade svenska företag och medborgare samma förutsättningar inom den 

Europeiska Unionen, som de som då redan fanns där som medlemmar, men att valet stod 

mellan att nöja sig med detta eller gå in i ett djupare samarbete med de övriga länderna i den 

Europeiska Gemenskapen.35

   Debatten i PT rörande huruvida EES-avtalet var ett bra alternativ till ett fullvärdigt EU-

medlemskap gjorde sommaruppehåll efter publiceringen av ovanstående krönika. I oktober 

tog EU-motståndaren Magnus Alm till orda och hävdade att ”Sverige klarar sig med EES-

avtalet”.36 Alm menade att Olov Abrahamsson spekulerade och sysslade med rena ”Enok 

Sarri-vetenskapen” när PT: s chefredaktör siade om framtiden och påstod att EES-avtalet är 

otillräckligt. Magnus Alm pekade på folkomröstningen om EES-avtalet i Schweiz och påstod 

att ”argumenten var desamma då som nu: företagen skulle fly, investeringarna minska, 

räntorna höjas och arbetslösheten stiga”. Alm hävdade istället, att investeringarna hade ökat, 

valutan stärkts, börsen stigit och räntorna fallit. Skribenten menade vidare att Sverige redan 

var ekonomiskt bundet till EU genom EES-avtalet och pekade på att Sverige var tredje största 

investerarland i EU i slutet av 1980-talet. Endast stormakterna USA och Japan investerade 

något mer än Sverige.  

   Alm kunde inte heller förstå varför EU skulle kunna komma att motarbeta handeln med 

Sverige när EU exporterade mer till Sverige än man importerade. Redan samma dag kommer 

en replik av PT: s politiske chefredaktör på Magnus Alm debattartikel. Men Olov 

Abrahamsson, som hela våren har eftersträvat polemik med EES-avtalets förespråkare, väljer 

                                                 
35 PT 19/5 s.2 
36 Ibid., 18/10 s.2 
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märkligt nog att endast kommentera Alms påstående angående kostnaden för 

medlemsavgiften.37

   Socialdemokraten Olov Abrahamsson, som ännu inte var färdig med debatten kring EES-

avtalet, lämnade utrymme för ytterligare ett par debattartiklar som publicerades någon dryg 

vecka innan folkomröstningen. En av artiklarna var skriven av Ingemar Olsson, tidigare 

informatör och talskrivare åt vänsterledaren Lars Werner. I debattinlägget, som har rubriken 

”Europamotståndarna har alltid haft fel”, menade den gamle vänsterpartisten att nackdelen 

med EES-avtalet var att denna överenskommelse saknade demokratiskt samarbete kring fred, 

facklig verksamhet och sysselsättningspolitik samt att avtalet var alltför kortsiktigt för att ge 

en hållbar ekonomisk grund för företagen.38 Ingemar Olssons ”partivän”, Bengt Hurtig, 

avslutade debattinläggen angående EES-avtalet och menade att ”EU har eget intresse av 

fungerande avtal”.39 Hurtig påminde ja-sidan om att de, när avtalet träffades, ansåg att 

överenskommelsen stod på egna ben och skulle utgöra ett hållbart alternativ om Sverige valde 

att inte bli medlem i Unionen. Avslutningsvis uppmanades Piteå-Tidningens Olov 

Abrahamsson av debattören att ”sluta svartmåla EES-avtalet”.40  

   PT: s politiske chefredaktör avrundade i ett par ledare debatten rörande EES-avtalet och 

hävdade att avtalet ”är förödmjukande för Sverige som nation”.41  Olov Abrahamsson menade 

också att ”det är ett vällovligt initiativ av moderatledaren Carl Bildt att ”lyfta upp EES-avtalet 

– EU-motståndarnas huvudalternativ – till debatt” samt sammanfattade det hela med att citera 

Mauno Koivisto som påstod att ”vi gav upp vårt självbestämmande genom EES men att vi 

återerövrar detsamma genom EU-medlemskapet.”42

   Norrländska socialdemokratens ledarskribenter, Ursula Berge och Lotta Gröning, var 

ovanligt tillknäppta när det gällde EES-avtalet. De verkade inte vara speciellt villiga att ta upp 

Olov Abrahamssons ”kastade handske”. EES-avtalet kommenterades mycket kortfattat i NSD 

i en debattartikel av den EU-vänlige Anders Nordin samt i varsin ledare av skribenterna Berge 

och Gröning. Nordin var kritisk till EES-avtalet och menade bland annat att avtalet i ett 

regionalpolitiskt perspektiv endast skulle hjälpa Sverige och vår skogsindustri temporärt, som 

annars riskerade att hamna i kläm mellan Nordamerika och de europeiska uppköparna. Nordin 

                                                 
37 PT 18/10 s.2 
38 Ibid., 1/11 s.2 
39 Ibid., 4/11 s.2 
40 Ibid., 8/11 s.2 
41 Ibid., 4/11 s.2 
42 Ibid., 2/11 s.2 
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varnade också för att Finland skulle kunna komma att få flera fördelar som fullvärdig medlem 

om Sverige valde att stå utanför.43

   Ursula Berge efterlyste ”sakdebatt, istället för lögner och strunt” och menade att ”EU är 

varken himmel eller helvete”.44 Ledarskribenten ansåg att EU-debatten borde handla om det 

som skulle komma att bli skillnaden om vi går med i EU eller om vi skulle välja att nöja oss 

med EES-avtalet. Berge menade att frihandeln, samarbetet, rättigheter och skyldigheter är 

detsamma med ett EES-avtal men att Sveriges kostnader för ett medlemskap skulle ligga 

mellan 50-80 miljarder kronor per år, vilket skulle påverka de svenska företagen negativt. 

Likt PT: s ledarskribent, som fått stöd av några tunga namn från näringslivet, valde Ursula 

Berge att luta sig mot en bred majoritet av företagsledare, som i en undersökning av NUTEK, 

hävdade att EES-avtalet skulle räcka för dem. Berge pekade också på att endast två branscher: 

skogs- och livsmedelsindustrin ansåg att ett medlemskap skulle vara bättre, något Berge hade 

svårt att förstå, då skogsindustrin, enligt henne, redan gjorde rekordvinster. När det gällde 

livsmedelsindustrin så satte ledarskribenten snarast snikenhetens stämpel på branschens 

direktörer och hävdade att de endast ville komma i åtnjutande av EU:s jordbrukssubventioner. 

Ursula Berge sammanfattade sin ledare och menade att: ”det vore bättre om EU-frågan inte 

avgjordes på åsikter som uppkommit ur lögn och villfarelse om framtidens ekonomi eller på 

struntsaker som snus och lättmjölk.” 45 Lotta Grönings deltagande i EES-debatten var inte av 

det längre slaget utan hon nöjde sig med att konstatera att EU: s konkurrensregler, ”vilka är 

rättesnöret”, garanterade svenska företag, genom EES-avtalet, tillgång till den gemensamma 

marknaden på samma villkor som näringslivet i medlemsländerna.46

 

3.2  Freden, alliansfriheten, neutraliteten 

 

Flera ja-debattörer och ledande skribenter i Sverige ansåg att den Europeiska Unionen var ett 

samarbete för varaktig fred i Europa. Piteå-tidningens politiske chefredaktör, Olov 

Abrahamsson, utgjorde i denna bemärkelse inget undantag, och tidningen lämnade ett 

tämligen stort utrymme för ledare och debattartiklar som beskrev EU som ett projekt för fred 

och säkerhet i Europa och i övriga världen. Men också andra debattörer, som var av en annan 

åsikt, tilläts göra sina stämmor hörda på PT: s debattsidor.  

                                                 
43 NSD 10/11 s.8 
44 Ibid., 14/7 s.8 
45 Ibid., 14/11 s.8 
46 Ibid., 8/11  s.2 
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   Kristdemokraternas Patrik R Rylander, som dock delade Abrahamssons åsikter i denna 

fråga, hävdade i en debattartikel i PT att: 

 
EU kan förhindra ett nytt Jugoslavien, som innan kriget i Bosnien hade varit ett exempel och föredöme för 

fredlig samexistens mellan olika etniska grupper.47  

 

Rylander fortsatte och menade att EU föddes ur askan efter andra världskriget, därför att det 

saknades gemensamma säkerhetspolitiska lösningar, och att unionen sedan dess har fått de 

gamla fienderna, Tyskland och Frankrike, att samarbeta förtroligt. Maastricht-avtalet var, 

enligt skribenten, det verktyg som behövdes för att skapa verkliga förutsättningar för att lösa 

framtida konflikter. Rylander gjorde också gällande att Sverige inte behövde ge avkall på den 

egna utrikes- och säkerhetspolitiken, då ett medlemskap gav alla EU: s medlemsländer 

möjlighet att stoppa gemensamma aktioner eftersom det krävdes enhällighet vid beslut.48

   Miljöpartiets Peter Eriksson hävdade några dagar senare i PT att ”Sveriges röst tystnar, om 

vi går med i EU”. Eriksson citerade ett antal utdrag ur Maastrichtfördraget och hävdade att 

Sverige, vid ett medlemskap, skulle kunna bli tvungen att böja sig för övriga EU-länder när 

det gällde unionens utrikes- och säkerhetspolitiska hållning. Debattören höll också med Patrik 

Rylander om att EU hade minskat risken för krig mellan Frankrike och Tyskland men 

samtidigt menade han också att EU hade bidragit till att öka konflikterna utanför sina gränser 

och exemplifierade detta genom att hävda att unionen skulle ha varit den utlösande faktorn för 

kriget i Bosnien. Erikssons argument för detta påstående var att Tyskland hade tryckt på för 

att EU skulle erkänna Bosnien. Då serberna, enligt debattören, inte kunde tänka sig att bo och 

leva i ett självständigt Bosnien blev detta en av anledningarna till att kriget bröt ut. 49

   Även socialdemokraternas utrikespolitiske talesman, Pierre Schori, gav sig in på PT: s 

debattsida och påstod att ”det finns dubbla veton i EU: s säkerhetspolitik”.50 Pierre Schori 

påstod också att Maastrichtavtalet inte skulle utgöra något hinder för medlemsländer som ville 

bibehålla kontrollen över den egna säkerhetspolitiken och att ett medlemskap inte 

förpliktigade till något militärt samarbete. Till skillnad från ja-debattören och 

kristdemokraten, Patrik Rylander som lyfte fram forna Jugoslavien som ett föredöme i fredlig 

samexistens mellan olika etniska grupper, så ansåg Pierre Schori att: 

 

                                                 
47 PT 7/4 s.2 
48 Ibid. 
49 Ibid., 12/4 s.2 
50 Ibid., 13/4 s.2 
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EU skulle kunna motverka uppkomsten av onaturliga statsbildningar och konstlade block som rymmer aggressiv 

nationalism, internationell maffia, rasism och social oro som, t.ex. forna Jugoslavien.51  

 

Schori sammanfattade sitt inlägg med att konstatera att ”vid ett medlemskap består Sveriges 

militära alliansfrihet”.52  

   Olov Abrahamsson menade redan samma dag i ett ledarstick, att ”det är bra med ett klart 

besked från Schori i denna fråga så att vi slipper grova överdrifter i den pågående debatten”. 

PT: s chefredaktör hävdade också att FN: s överstatlighet, som de flesta svenskar ställer sig 

bakom, ”skulle vara värre än EU, eftersom bara fem FN-medlemmar har vetorätt till skillnad 

mot EU:s vetorätt som omfattar alla medlemsstater”. Under våren fortsatte också 

ledarskribenten Abrahamsson att argumentera för ”fredsprojektet” EU och lade, bland annat, 

ett stort ansvar på alla som sade nej till ett medlemskap, då dessa, enligt chefredaktören, 

”spelar ett farligt spel med Europa.”53

   Under sommaren rådde ett visst lugn i debatterna men ju närmare folkomröstningsdagen 

kom, desto skarpare blev retoriken. I början av oktober angrep Olov Abrahamsson EU-

motståndaren och socialdemokraten Maj-Britt Theorin och påstod att hon hade ”ett djupt 

ohederligt uppträdande som politiker”.54 Anledningen till Abrahamssons, lindrigt sagt, skarpa 

ordval var att chefredaktören ansåg att partivännen Theorin hade blåljugit när hon på bästa 

sändningstid i TV gjorde uttalandet att ”EU hotar den militära alliansfriheten i Sverige”. 

Abrahamsson fortsatte och påstod att uttalandet gick stick i stäv med riksdagens 

utrikesutskott, där Theorin var ordinarie ledamot, och dess utvärdering av 

medlemskapsförhandlingarna i vilket utskottet enhälligt hade understrukit att: ”avtalet med 

EU inte innebär någon ändring av den nuvarande alliansfriheten”.55 Olov Abrahamsson 

avslutade inlägget och menade att Maj-Britt Theorin borde hålla sig till sanningen och aldrig 

ljuga i EU-debatten. 

   NSD: s ledarskribenter såg däremot inte EU som något fredsprojekt och för dem utgjorde 

försvarssamarbetet som stipulerades i Maastricht-avtalet en grundpelare från vilket Sverige 

inte skulle kunna komma att få något undantag. Ursula Berge pekade på 

förhandlingsprocessen med EU och menade att hela frågan var lite bakvänt behandlad från 

Sveriges sida. Hon exemplifierade detta med att: 

 
                                                 
51 PT 13/4 s.2 
52 Ibid. 
53 Ibid., 22/4 s.2 
54 Ibid., 3/10 s.2 
55 Ibid. 
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medlemsansökan lämnades in av regeringen Carlsson utan att veta vad svenska folket tycker i EU-frågan och vi 

har heller inte fått diskutera och tycka till om att avskaffa den svenska neutraliteten. 56  

 

Berge hävdade att Sverige inte kunde behålla neutraliteten och hänvisade till VEU: s 

generalsekreterare van Ekelen som i ett uttalande hade hävdat att neutralitet och EU-

medlemskap inte var förenligt.57 Till skillnad från PT: s Olov Abrahamsson ansåg NSD: s 

ledarskribent FN vara den enda möjliga fredsskaparen och fredsgaranten i världen men att:  

 
på grund av att de flesta Nato och EU-länder hade prioriterat fredsarbete inom ramen för Nato och EU har inte 

FN vare sig pengar eller tänder när deras insatser kan komma att behövas.58

 

   I oktober skrev Lotta Gröning en ledare vars innehåll kretsade kring svensk utrikespolitik 

och EU som fredsskapande projekt. Gröning ledare som rubriceras ”(S)vensk utrikespolitik – 

en Don Quijote – en riddare av den sorgliga skepnaden” innehåller ett skarpt angrepp på den 

socialdemokratiska partiledningen som, enligt skribenten, var orsaken till att Sverige inte 

längre var neutralt. NSD: s ledarskribent medgav dock att ”EU är en fredsorganisation i 

bemärkelsen att det är en sammanslutning som tror att den kan skapa fred genom 

maktbalans”.59 EU: s strävan mot ett gemensamt försvar skedde, enligt Gröning, med 

ambitionen att skapa en stormaktposition och att bli en stark part i maktbalansen vid sidan av 

USA. 

   Lotta Gröning menade vidare att det inte fanns några garantier för att EU skulle lyckas 

skapa fred, utan snarare var det så att: 

 
historiska erfarenheter visar att när flera stater går samman innebär det alltid ett visst mått av förtryck av 

nationella, etniska och kulturella värden, vilket skulle kunna utgöra grogrunden för konflikter. 60   
 

Lotta Gröning stödde sig också på fredsforskare som ansåg att den integrationsprocess som 

EU förespråkade lika gärna kunde vara startskottet för inre konflikter som startskottet för 

varaktig fred.   

   Ett par dagar innan folkomröstningen ställde sig Ursula Berge i en ledare frågan: ”Hur 

kunde vi kovända på fyra år?”.61 Berge blickade tillbaka och summerade svensk alliansfrihet 

                                                 
56 NSD 21/4 s.8 
57 Ibid., 30/4 s.8 
58 Ibid., 13/7 s.8 
59 Ibid., 10/10 s.8 
60 Ibid., 10/10 s.8 
61 Ibid., 11/11 s.8 

  17 



 

och utrikespolitik för att slutligen fråga sig själv: ”varför har Sverige gått från alliansfrihet 

och en global världstanke till att prioritera Europa framför allt annat?”. Berge menade att 

Sverige hade varit tredje världens röst i internationella sammanhang men att EU-

medlemskapet skulle innebära att vi skulle bli tvungna att ”rätta in oss i ledet och tala samfällt 

med EU: s röst”. Berge sammanfattade sin ledare och menade att: 

 
det är häpnadsväckande att vi på endast fyra år har kunnat gå från en alliansfri utrikes- och säkerhetspolitik som 

har utgått från att militärpakter, maktkoncentration och berikning av redan rika på fattigas bekostnad är roten till 

krig och elände till att vara berett att gå in i en union, vars huvudsyfte är att gynna sina egna medlemmar.62

 

3.3 Regionalpolitiken 

 

Piteå-Tidningens Olov Abrahamsson var förhållandevis fåordig när det gällde de 

regionalpolitiska effekterna av ett eventuellt svenskt EU-medlemskap. Chefredaktören valde 

själv att i det närmaste avstå från att diskutera denna fråga och lämnade istället ordet åt olika 

ja-debattörer. Först ut i raden av dessa var planeringsdirektören vid länsstyrelsen i 

Västernorrland, Per G Hånell, som fick disponera två tredjedelar av utrymmet på PT: s ledar- 

och debattsida.63

   Hånell, som enligt egen utsago hade arbetat med regionalpolitik i Norrland under ett flertal 

år, ville med sin debattartikel reda ut vad Sverige och glesbygden egentligen skulle få ut av 

överenskommelsen med EU. Skribenten hade ett mycket pedagogiskt upplägg och börjar med 

att för läsarna rekapitulera Sveriges och EU-tjänstemännens inledande förhandlingspositioner. 

Här får vi bland annat veta att EU: s utgångsbud var att den svenska länsindelningen skulle 

utgöra s k minsta region, vilket skulle ha betytt att samma villkor skulle gälla för orter som 

Luleå och Karesuando likväl som för Umeå och Sorsele.  

   I verkligheten hade detta medfört, menade Per Hånell, att ”EU: s ekonomiska engagemang 

skulle ha blivit minimalt genom att de relativt välmående och tätbefolkade kustområdena 

skulle ha burit upp Norrlands inland”. Sveriges förhandlare ville istället, enligt debattören, 

dela in landet i långt fler regioner för att därmed kunna prioritera områden med gles 

befolkning och kärvt klimat. Förhandlingarna utmynnade istället i, efter mycket om och men, 

att det infördes ett s k mål 6-stöd, vilket innebar att man istället för länsvis indelning kunde 

utgå ifrån delar av länen och kommunerna. Planeringsdirektören summerade och gjorde 

                                                 
62 NSD11/1 s.8 
63 PT 30/10 s.2 
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gällande att resultatet i kronor räknat skulle komma att ligga kring 2400 miljoner per år, vilket 

skulle innebära en fördubbling jämfört med nuvarande nivå. Per Hånells debattinlägg innehöll 

inte bara en eloge till de ur svensk synpunkt väl förda förhandlingarna utan skribenten slog 

också fast att den då pågående debatten visade att kunskapen om den regionalpolitiska 

uppgörelsen var bristfällig. Hånell sammanfattade sitt debattinlägg med påståendet att: 

 
i ett regionalpolitiskt perspektiv är glesbygden vinnare och att denna förstärkning av regionalpolitiken skulle 

vara svårt för Sverige att åstadkomma själv och därför är Sverige betjänt av ett medlemskap i EU.64   

  

   Även en trio, bestående av David Rutström (s), Agnes Szögi (s) och Stefan Tornberg (c) 

framträdde på Piteå-Tidningens debattsida och menade att ett svenskt EU-medlemskap skulle 

förbättra Norrbottens möjligheter vad det gäller regional fördelning och 

näringslivsutveckling.65 Vidare hävdade debattörerna att:  

 
ett medlemskap skulle innebära att Norrbotten skulle få en central plats på Europa-kartan samtidigt som våra 

folkvalda skulle få nödvändiga verktyg för att komma tillrätta med grundorsakerna till våra specifikt regionala 

problem.66  

 

Trion avrundar sitt inlägg med påståendet att ”Norrbotten inte bara är en viktig del av Sverige 

utan också blir en bra bit av framtidsprojektet EU”.67  

   Olov Abrahamsson kunde inte avhålla sig helt och hållet från denna fråga utan deltog med 

ett ledarstick i vilket han lyfter fram och applåderar piteåbon och dåvarande 

arbetsmarknadsministern Anders Sundströms regionalpolitiska analys av ett eventuellt EU-

medlemskap. Olov Abrahamsson uttalade sig utifrån Sundströms konklusioner och menade 

att Norrbotten hade mycket att vinna på ett medlemskap. Abrahamsson påstod att ”den klara 

nej-majoritet som trots allt finns i länet bottnar i en känslomässig rädsla för att Bryssel skulle 

bli ännu en centralmakt som vill utnyttja länets resurser”.68

   För NSD: s ledarskribenter verkade den regionalpolitik, som skulle följa av ett eventuellt 

EU-medlemskap, vara ett mycket intressant debattämne. Lotta Gröning gick ut i en ledare 

rubricerad ”EU frälser inte glesbygden” och menade att ”det är makabert att 

                                                 
64 PT 30/10 s.2 
65 Ibid., 9/11 s.2 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 Ibid., 12/11 s.2 
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departementschefer går ut i pressen med direkta osanningar i frågan”.69 Anledningen till 

Grönings upprördhet var att arbetsmarknadsverkets högsta tjänsteman, Gunnar Blomkvist, i 

en DN-intervju skulle ha sagt att ”EU kan bli storslam för glesbygden”. Gröning menade att:  

 
det är sorgligt, patetiskt och till och med skrämmande att statsmakten blandar sig i och försöker styra folket mot 

ett EU-medlemskap.70  

 

   Lotta Gröning ansåg också att Blomkvists analys av EU-avtalet var en ”dimridå”, då det inte 

fanns några som helst garantier för att Sverige skulle få del av det nya s.k. mål 6-stödet, d v s 

den fond som öppnades för områden med arktiskt klimat. Gröning påpekade också att ”det 

tycks som att de arktiska områdena inte kan få del av de övriga två miljarder som tilldelats 

Sverige i regionalpolitiskt stöd”. Vidare menade hon också att: 

 
Norrbotten kan drabbas hårt av detta avtal eftersom vi här uppe är så beroende av den offentliga sektorn och 

statlig verksamhet och till dessa områden utgår inte några som helst bidrag från EU _ _ _ när det gäller 

Norrbottens framtid och regionalpolitikens utformning med ett EU-medlemskap så kommer tillvaron att bli bra 

mycket tuffare. För Norrbotten innebär ett EU-medlemskap att flyttlasspolitiken återkommer, eftersom EU-

filosofins svar på tillväxt och sysselsättning är koncentration, storskalighet och rationalisering. 71  

 

Även gästskribenten Birger Ekerlid hävdade i en ledare att ”Norrland är fört bakom ljuset” 

och ansåg, likt Lotta Gröning, att ”Norrlands inland inte kommer att få ta del av EU: s 

strukturfonder, utan att detta område får nöja sig med de 360 miljoner som kommer att 

tillskjutas fonden varje år”.72 Men också ja-debattörer fick utrymme på NSD: s ledar- och 

debattsida. Gunnar Norgren som sade ”ja till folkets EU” menade att ett svenskt medlemskap 

skulle komma att betyda mycket för Norrbottens näringsliv och för turismen. Debattören 

påstod att:  

 
Norrbotten kommet att ligga mycket närmare Bryssel och Strasbourg än Stockholm någonsin gjort och att det vi 

behöver göra för att lyckas är en planerad lobbyverksamhet ute i Europa och inom EU: s olika styrorgan. 73

 

                                                 
69 NSD 13/4 s.8 
70 Ibid. 
71 Ibid., 13/8 s.8 
72 Ibid., 14/4 s.8 
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Utöver denna något märkliga geografiska upplysning ansåg Gunnar Norgren att vi här uppe 

måste ta hand om den entreprenörsanda som, enligt honom, hade börjat spira i vårt län istället 

för att se på länet som ett stödområde. 

 

3.4 EU och demokratin 

 

Idag framförs det ofta kritik mot att den Europeiska unionen lider av ett demokratiskt 

underskott, så gjordes det också vid tiden för folkomröstningen angående ett svenskt 

medlemskap i EU. Piteå-Tidningens Olov Abrahamsson valde dock att inte diskutera den 

Europeiska Unionens eventuella demokratiska underskott. Däremot släppte tidningen fram ett 

flertal debattinlägg där de flesta skribenter varnade för ett medlemskap på grund av detta 

tillkommakortande.  

   Socialdemokraten David Rutström utgjorde dock ett undantag i denna debatt och 

förespråkade ett ja till EU just på grund av det demokratiska perspektivet.74 Rutström pekade 

på att Sverige skulle komma att tvingas rätta sig efter EU: s beslut oavsett vi blev medlemmar 

eller inte och därför menade debattören att ett medlemskap skulle innebära att vi i alla fall fick 

någonting att säga till om. Även miljöpartiets Birger Schlaug deltog i diskussionen på PT: s 

debattsida. Schlaug hävdade att ett medlemskap skulle sätta munkavle på Sverige och våra 

representanter i t.ex. internationella miljösammanhang. Språkröret exemplifierade det hela 

med att peka på att Danmark hade varit tvungen att inför Rio-konferensen be Sverige och 

Norge att ta upp frågan om transporter av radioaktivt avfall, eftersom de själva inte fick göra 

detta. Birger Schlaug avslutade sitt inlägg med konklusionen: ”Ett medlemskap i EU är i 

första hand ett hot mot det vi lärt känna som demokrati”.75  

   Vänsterpartisten Bertil Bartholdson ville inte byta ut ”det svenska folkstyret mot EU: s 

demokratiska underskott”.76 Bartholdson hävdade att:  

 
folkstyret skulle ersättas med byråkrati vid ett svenskt medlemskap, då makten skulle flyttas från Stockholm och 

en folkvald församling, till Bryssel och EU: s tjänstemän.77  
 

Debattören hade på näst intill en halvsida radat upp argument till försvar för demokratin och 

mot ett medlemskap i unionen. Förutom att gå från ett folkstyre till ett tjänstemannastyre så 
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menade Bartholdson att vi skulle få en högerpolitik som var inskriven i grundlagen. 

Debattören pekade också på att vi i Sverige och i demokratiska val kan välja mellan olika 

politiska alternativ medan EU-medborgarna skulle vara mer eller mindre juridiskt bundna, 

genom Rom- och Maastrichtfördragen, till ett förutbestämt politiskt innehåll. Bartholdson 

exemplifierade vad han menade genom att hävda att:  

 
Den politiker som vill begränsa kapitalets fria flöde eller vill sätta målet om full sysselsättning före 

inflationsbekämpningen får alltså stryk av grundlagen. Sådan politik kan överprövas och upphävas av EU-

domstolen.78       

    

Skribenten hade ytterligare ett par argument till försvar för demokratin och mot ett EU-

medlemskap, då han menade att med medlemskapet följer också ”slutenhet i stället för 

offentlighet” samt att ”delaktigheten försvinner”. Bartholdson utvecklade dessa påståenden 

med att peka på att: 

 
i Sverige är offentlighet en princip och sekretesslagen en undantagslag, vilket inte är fallet i EU utan där är 

tvärtom, sekretessen är regel och offentlighet ett undantag.79  

 

   Debattören gjorde också ett antal jämförelser mellan Sverige och EU och menade att det 

inte fanns plats för människors delaktighet inom EU. Han exemplifierade detta genom att 

hävda att:   

 
lagförslag är i princip hemliga tills de ligger på ministerrådets bord, det finns inga offentliga utredningar som i 

Sverige och inga remissförfaranden där allmänhet och folkrörelser inbjuds att komma med synpunkter.80   

 

I Bartholdson artikel, som var ett svar på socialdemokraten David Rutströms debattinlägg, 

avfärdades den senares demokratiperspektiv och artikelförfattaren menade att Rutströms 

argument inte hade med demokrati och folkstyre att göra. 

   Även centerpartisten Bo Lundmark och socialdemokraten Magnus Alm deltog på PT: s 

debattsida med ett par artiklar där de, var för sig, lyfte fram och diskuterade unionens 

demokratiska brister. Lundmark hävdade att EU inte var en riktig demokrati och pekade på 

bristen på folklig förankring av besluten samt att den s k marknaden var överordnad 
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demokratin i unionen.81 Magnus Alm menade att ”tro att demokratin skulle förbättras i och 

med ett medlemskap är som att bota törst med salt”.82 Alm hävdade vidare att:  

 
där de viktiga besluten fattas är det den berörda ministern som kan agera helt på egen hand och han är inte heller 

vald utav det svenska folket utan utses av statsministern.83

 

Vidare menade Magnus Alm att den största gruppen svenskar som skulle få vara med och 

påverka inte skulle vara folkvalda utan lobbyister. Artikelförfattaren påstod att:  

 
Det är ganska ovanligt med lobbyister som företräder arbetslösa, sjukpensionärer, ensamstående föräldrar, barn, 

handikappade, kort sagt, svaga grupper i samhället.84  

 

Ytterligare ett argument mot ett medlemskap var, enligt debattören, att Sverige skulle komma 

att företrädas av ett antal jurister, vilka av Alm ansågs vara en grupp som mer sällan anslöt sig 

till arbetarrörelsens värderingar. Magnus Alm rundade av sitt inlägg och ville att vi skulle 

rösta nej till ett medlemskap och därmed också utveckla demokratin. 

   NSD: s ledarskribenter var, till skillnad från Piteå-Tidningens motsvarighet, desto villigare 

att diskutera EU och demokratin. Ursula Berge menade att demokratin är en 

förhandlingsfråga i EU och att: ”Den Europeiska Unionen inte är gjord för att… vara 

förståelig, tillgänglig och påverkbar för de människor som bor i EU-länderna.”85 Berge 

exemplifierade det hela med att peka på det folkvalda Europaparlamentets brist på makt i 

jämförelse med ministerrådet samt att EU inte är ”genomskinligt”, d v s att unionen inte är 

öppen för insyn. Vidare menade Berge att förankring av beslut hos EU-medborgarna/väljarna 

i princip inte existerade eftersom det saknades en offentlig debatt liknande den vi har i 

Sverige. Berge fortsatte och hävdade att: ”Det åsiktsmässiga bollplanket med medborgarna är 

helt borta i EU.” Skribenten avslutade ledaren genom att rada upp ett antal demokratibrister i 

den Europeiska Unionen:  

 
Beslut fattas på en nivå där de inte går att påverka… det varken finns insyn, politisk debatt, information eller 

inflytande för väljarna i medlemsländerna. Ministerrådet är för starkt, europaparlamentet för svagt, hela EU är 

för hemligt och det är en total avsaknad av debatt mellan människor som faktiskt i slutändan omfattas av samma 
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beslut… därför blir aldrig EU något annat än något oförståeligt, byråkratiskt, opåverkbart där demokratin inte är 

någonting annat än en förhandlingsfråga.86

 

I ytterligare en ledare menade Ursula Berge att ”ett av demokratins fundament är att varje 

väljare har möjlighet till information, att veta vad politikerna sysslar med och att folket inte 

ska styras av hot eller falska löften”.87 Mot bakgrund av detta frågade sig också 

ledarskribenten: ”om det svenska folket ska skrämmas till att rösta ja?”. Berges ansåg sig 

nödgad att ställa denna fråga då svenska folket, enligt henne, hade fått veta att vid ett nej till 

EU-medlemskap skulle räntan och arbetslösheten stiga. Berge menade att all makt utgår från 

folket och att ”dessa ska rösta utifrån övertygelse och inte anpassa sig till maktens språk”. 

   Den enda som avvisade ledarskribenternas analys av EU-demokratin var socialdemokraten 

Kurt Jonsson, som menade att Lotta Gröning och Ursula Berge hade det svårt med 

”intellektuell hederlighet”.88 Jonssons debattinlägg hade föregåtts, enligt honom själv, av en 

alltför ensidig analys, av NSD: s duo, om vad ett eventuellt svenskt medlemskap i unionen 

skulle innebära. Kurt Jonsson menade att Gröning/Berge ”drog för tillfället lämpliga slutsatser 

alltför att kunna avhåna det europeiska projektet”. Jonsson försvarade EU-systemet, där de 

små länderna, enligt honom, tillförsäkrats större inflytande per capita. Kurt Jonsson anslog 

också en något raljant ton vad det gällde Gröning/Berges skriverier på ledarsidan och menade 

att NSD: s ledarskribenter är kapabla att ”skrämma livet ur norrbottningarna för de stora 

otäcka tyskarna som försöker lägga under sig hela Europa”. Ursula Berge försvarade 

ledarskribenternas och NSD: s hållning och menade att de bara ville belysa verkligheten och 

ånyo hävdade hon att ”det finns inte någon demokratisk kanal mellan EU-medborgarna och 

ministerrådet, där den verkliga makten finns”.89   

 

3.5  EU och jämställdheten 

 

En majoritet av de kvinnliga väljarna var emot ett svenskt EU-medlemskap. Måhända var det 

därför som Piteå-Tidningens Olov Abrahamsson pekade på att den uppåtgående trend som 

inneburit att svenska kvinnor förvärvsarbetade i långt större utsträckning än kvinnor i de 
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europeiska länderna, nu var bruten.90 Abrahamsson visade via ett stapeldiagram att andelen 

kvinnor i förvärvsarbete hade minskat från 90 % 1990 till 83 % fyra år senare.     

   Ledarskribenten, som hävdade att den kvinnliga förvärvsfrekvensen var ett bra sätt att mäta 

jämställdheten i ett samhälle, ansåg i och med detta att klockan nu hade vridits tillbaka. 

Orsaken till denna försämring var, enligt skribenten, dåvarande statsministern Carl Bildt och 

Kds-ledaren Alf Svensson. Abrahamsson menade att i EU-länderna var utvecklingen den 

motsatta och att bilden av EU som ett hot mot kvinnornas ställning på arbetsmarknaden var 

helt felaktig. Abrahamsson avslutade ledaren och hävdade att den som ville göra en insats för 

jämställdheten i Sverige borde leta efter hinder på närmare håll än Bryssel.  

   Den socialdemokratiska kvinnoklubbisten och politiska rådgivaren i EU-parlamentet, 

Ranveig Jacobsson, påstod i en debattartikel att ”EU fungerar som ett i många stycken 

utmärkt instrument för kvinnor”.91 Debattören menade att kvinnorna visserligen inte var 

representerade i lika hög grad som männen men att den gängse bilden av EU som en samling 

med äldre män i mörka kostymer var felaktig. Ranveig Jacobsson erkände visserligen att 

kvinnorna hade olika villkor i EU-länderna men menade att de numera ställde krav på att 

samhället skulle anpassa sig till alla som arbetade och genom att kvinnorna hade fått 

möjlighet att agera på Europanivå så hade också deras positioner flyttats fram. Debattören 

gjorde också gällande att flera EU-direktiv som berörde kvinnor var på väg att upphöjas till 

lag, bl.a. lika lön för lika arbete, vilket skulle ge kvinnor som diskrimineras på 

arbetsmarknaden möjlighet att föra saken till Europadomstolen. Ranveig Jacobsson hävdade 

att ”EU-domstolen var kvinnornas vän” och att hotet mot de europeiska och svenska 

kvinnornas deltagande på alla samhällsnivåer inte kom från den Europeiska Unionen, utan 

från män på högerkanten som egentligen ansåg att” kvinnorna ska gå hem när det är ont om 

jobb på arbetsmarknaden”. 

   Även ja-debattören Sture Lundgren lyfte fram EU som något av en föregångare då det 

gällde arbetsrätt och lagstiftning som jämnade vägen för kvinnor. Debattören pekade på att 

EU hade varit pionjär när det gällde frågan om att kvinnor och män ska ha lika lön för lika 

arbete. Redan 1975 slogs det fast i EU, enligt skribenten, att kvinnor hade rätt att kräva 

samma lön som sina manliga kollegor, något som i Sverige lär ha dröjt fram till 1993.92

   Agnes Szögi, en av Piteå-Tidningens ledarskribenter, efterlyste de radikala och visionära 

kvinnorörelserna från 60- och 70-talen. Anledningen till denna saknad var, enligt skribenten, 
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att dagens svenska kvinnorörelse hade samfällt sagt nej till ett svenskt medlemskap och 

avfärdat hela Europasamarbetet som ett ”gubbprojekt”. Szögi kunde inte förstå denna 

inställning utan hävdade att: 

 
De goda kvinnokrafter som en gång i tiden drev igenom den svenska rösträtten, som kämpat sig till dagis och 

äldrevård, politiskt inflytande och delaktighet i utvecklingen också på internationellt plan…skulle de inte ha 

sällat sig till systrarna i Danmark, Tyskland, Frankrike, Spanien och de övriga EU och med gemensam röst 

skrikit åt ”gubbarna” i Bryssel: ”Huka er – för nu kommer vi”. 93   
 

Ledarskribenten menade vidare att ”dåtidens” kvinnorörelse skulle ha varit positiv till ett 

medlemskap ”utifrån vissheten att ju fler man är i kampen ju starkare blir man”. Agnes Szögi 

avrundade sin ledare med att inte bara efterlysa den radikala förändringsvilliga kvinnorörelsen 

utan också solidariteten, då hon avslutningsvis ställde sig frågan: ”var är systerskapet?”. 

   Ett par veckor senare fick Agnes Szögi svar på sin avslutande fråga då en oktett av länets 

ledande socialdemokratiska kvinnor i en debattartikel samfällt sade: ”Vi vill skapa ett 

europeiskt systerskap”.94 Dessa s-kvinnor, vilka utgjordes av bl.a. riksdagskvinnorna Eva 

Hedkvist Petersen och Monica Öhman, menade att då vi hade hög arbetslöshet i länet var det 

viktigt att vår industri skulle få goda arbetsvillkor. De fortsatte och hävdade att: 

 
Vi är övertygade om att våra industriföretag i Norrbotten på sikt får sämre framtidsvillkor om vi står utanför EU. 

Alla är de beroende av att kunna exportera utan hinder.95

 

   Debattörerna gjorde gällande att utan en konkurrenskraftig industri så skulle länet kunna 

drabbas av en slags ringarpåvattneteffekt, i och med att det skulle bli färre som handlar i 

Konsum och i alla andra affärer samt att skatteintäkterna skulle minska, vilket i sin tur skulle 

medföra att det skulle bli svårare att upprätthålla fungerande skolor, vård och omsorg. Allt 

detta, menade s-politikerna, skulle främst komma att drabba kvinnorna, eftersom det oftast 

var de som arbetade inom handeln och den kommunala verksamheten. 

   För dessa s-kvinnor gällde det, enligt deras egen utsago, att inte missa den chans som ett 

EU-medlemskap innebar. Debattörerna gjorde gällande att socialdemokraterna skulle kunna 

skapa en internationell motmakt till den ekonomiska makten, som enligt dessa kvinnor, inte 

bara hade blivit gränsöverskridande utan också var en makt som spelade ut kvinnor och 

löntagare i olika länder mot varandra. Skribenterna menade att kvinnorna aldrig har haft 
                                                 
93 PT 17/10 s.2 
94 Ibid., 10/11 s.2 
95 Ibid. 
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någon ekonomisk makt utan bara kunnat göra sina röster hörda tillsammans med andra 

kvinnor och därför skulle de rösta ja till ett svenskt medlemskap för att där igenom också 

skapa ett nära samarbete mellan länets kvinnor och kvinnor i andra europeiska regioner. 

Debattörerna avslutade artikeln och tyckte att: 

 
Vi svenskar som har kommit så långt i jämställdhetsarbetet, kan kosta på oss att gå med och stärka kvinnor i 

länder där man inte kommit lika långt.96

 

NSD: s ledarskribenter avstod inte bara helt och hållet från att gå i polemik med de ja-

debattörer som ansåg att ett EU-medlemskap skulle vara fördelaktigt för jämställdheten, utan 

duon Berge/Gröning behandlade över huvud taget inte denna fråga i vare sig ledar- eller 

debattartiklar. 

 

3.6  EU och socialdemokratisk ideologi 

 

Frågan om ett eventuellt svenskt medlemskap i den Europeiska Unionen föranledde många 

socialdemokratiska debattörer och skribenter att efterlysa en debatt kring socialdemokratisk 

ideologi och dess framtida roll i den Europeiska Unionen. Ett flertal socialdemokratiska nej-

debattörer ansåg att ett svenskt medlemskap i den europeiska unionen inte var möjligt om 

ambitionen var att föra en traditionell socialdemokratisk politik. En av anledningarna till detta 

påstående var att den marknadsliberala politiken skulle vara inskriven i unionens grundlag via 

Maastrichtavtalet. Socialdemokratiska debattörer på ja-sidan visade ett tämligen njuggt 

intresse för att delta i en sådan debatt men Piteå-Tidningens Olov Abrahamsson utgjorde dock 

ett undantag och han såg heller inte några ideologiska problem för den svenska 

socialdemokratins deltagande i ett unionernas Europa. Abrahamsson tyckte istället att: 

 
Det kan vara nyttigt att ha det här perspektivet klart för sig i dagens debatt om Sveriges roll i Europa; 

socialdemokratin är till sitt ursprung en europeisk rörelse.97  

 

   PT: s politiske chefredaktör fördjupade, i en faktaspäckad ledare, påståendet om 

socialdemokratins ursprung. Abrahamsson ledare sträckte sig från August Palms inspirerande 

gesällvandring i det sena 1800-talets kontinentala Europa till dagens gemensamma och 
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gränsöverskridande socialdemokratiska intressen som, enligt ledarskribenten, var desamma 

för alla socialdemokrater ”oavsett de bor i Malmö, Arjeplog, Köpenhamn eller Bonn”.98   

   Olov Abrahamsson hävdade att socialdemokratin redan tidigt hade en dröm som den förste 

SAP-ledaren, Hjalmar Branting, hade beskrivit som:  

 
de skilda nationaliteternas uppgående i en högre enhet” och att ”föra människosläktet till det höga mål, som 

under franska revolutionen för första gången formulerades i det sista av de tre ryktbara orden: frihet, jämlikhet 

och broderskap.99  

 

   Ledarskribenten menade att det var denna vision om gränslöst samarbete som hade 

inspirerat generation efter generation av socialdemokratiska politiker till engagemang på det 

internationella planet. Abrahamsson exemplifierade det hela med att bland annat peka på 

Brantings betydelse för tillblivelsen av Nationernas Förbund, Alva Myrdals insatser för 

kärnvapennedrustningen och den fristad som den svenska arbetarrörelsen erbjöd åt europeiska 

socialdemokrater som flydde undan nazismen. Även Olov Palmes stora engagemang mot 

Portugals och Spaniens diktaturer och stödet för polska Solidaritet och tjeckoslovakiska 

Charta 77-rörelsen blev exempel på ett internationellt socialdemokratiskt engagemang. 

Chefredaktören hade svårt att förstå varför det mot en sådan historisk bakgrund fanns en ”von 

oben-attityd” i den svenska arbetarrörelsens Europadebatt. Abrahamsson menade att: 

 
Det som tidigare var självklart – samarbete och solidaritet med socialdemokratiska partier i andra delar av 

Europa – har hos en del ersatts med tron på att svensk socialdemokrati nog ändå klarar sig bäst själv.100

 

   Ledarskribenten var övertygad om att metallarbetare i Norrbotten och i Wales hade 

gemensamma intressen att skapa motvikter mot internationella storföretag, likväl som 

arbetslösa i Piteå och Eindhoven hade ett gemensamt intresse att politikerna skulle sätta 

kampen för jobben främst. Abrahamsson avslutade sin artikel och hävdade att Scharping i 

Tyskland, Rasmussen i Danmark och EU-kommissionens Bruce Millan var att betrakta som 

allierade till svensk arbetarrörelse och att de viktigaste politiska skiljelinjerna inte gick mellan 

Sverige och EU, utan mellan arbete och kapital samt mellan höger och vänster. 

   Debattören Jonny Sundén tog till orda i NSD och undrande ställde sig frågan huruvida 

Norrbottens socialdemokrater egentligen hade blivit konservativa. Sundén ansåg att det var 
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märkligt att den socialdemokratiska tidningen NSD hade blivit huvudorgan för nej till EU 

samtidigt som kärnan inom partiet var för ett EU-medlemskap. Enligt Sundén var också 

socialdemokratin inne i en förändringsprocess som kom ur allmänna strömningar. Debattören 

ansåg att SAP hade lyckats bra i sin anpassning till marknadsekonomi och liberalism, något 

som Sundén ansåg vara folkflertalets önskan.101

   Redan samma dag gick Ursula Berge in och bemötte Jonny Sundéns kritik av NSD:s 

ledarskribenter. Berge menade, till skillnad från Sundén, att den socialdemokratiska tanken på 

internationell solidaritet inte skulle begränsas till tolv rika västeuropeiska länder utan att den 

också fortsättningsvis skulle ses i ett globalt perspektiv. Berge avfärdade också Sundéns syn 

på att kärnan i ett parti är partiledningen och hävdade istället att för henne var det alla 

medlemmar och sympatisörer som utgjorde kärnan i ett folkrörelseparti.    

   Till den 18-19 juni 1994 hade socialdemokraterna utlyst en extra kongress under vilken det 

skulle fattas beslut om hur partiet skulle rekommendera sina medlemmar att rösta i den 

kommande EU-folkomröstningen. Inför denna kongress publicerade Ursula Berge en ledare i 

vilken hon hävdade att den europeiska unionen var ”ett byråkratbygge utan sociala 

dimensioner”. Berge menade att hon och många andra socialdemokrater på nej-sidan var emot 

ett EU-medlemskap på grund av att de inte kunde sammanföra den traditionella 

socialdemokratiska ideologin och politiken med, enligt skribenten, ”ett EU där 

marknadskrafterna alltid är ledstjärnan”.102  

   Berge utgick ifrån att alla socialdemokrater hade samma mål med politik, d.v.s. att bygga ett 

samhälle utifrån socialdemokratiska värderingar men hon menade också att skillnaden mellan 

ja- och nej-sidan var att de hade helt olika uppfattningar om EU i sin helhet. Berge menade att 

nej-sidan inte trodde att EU med reformer skulle kunna vända samhället till något bättre 

medan ja-sidan såg ett medlemskap i EU som rätt väg för att nå det rätta målet. Ursula Berge 

argumenterade för sin uppfattning och exemplifierade det hela med att bland annat peka på att 

Maastrichtavtalet hade inskrivna mål om en stabil penningpolitik men att avtalet saknade 

inskrivna mål om låg arbetslöshet, vilket, enligt henne, bara var en av många saknade 

”pusselbitar som skulle kunna få EU att passa in i den socialdemokratiska ramen”. Berge 

menade vidare att EU:s sociala dimensioner inte sträckte sig längre än till en begränsad 

lagstiftning för en bra arbetsmiljö och att det inte fanns någon social dimension som handlade 

om att göra det bättre för dem som har det sämst. Dessa människor blev, enligt 
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ledarskribenten, alltid underordnade låga räntor och budgetunderskott. Även miljömålen 

skulle, enligt Berge, underordnas EU:s viktigaste principer om tillväxt, frihandel utan 

konkurrens och att marknaden skulle råda. Ursula Berge avrundade sin ledare med att 

summera varför hon som socialdemokrat skulle rösta nej:  

 
Eftersom EU är så styrt av sina ekonomiska grundbultar om den fria rörligheten, den totala konkurrensen och de 

övergripande ekonomiska målen är unionen en organisation som styrs av marknadsliberala principer. Ingen av 

grundprinciperna bygger på social rättvisa, jämlikhet, full sysselsättning eller andra mål som socialdemokratin 

har satt upp för att skapa ett bättre samhälle. Därför är EU en återvändsgränd för de värden som 
socialdemokratin står för. De är som att gå med i moderaterna och försöka ändra dem fastän man är 

socialdemokrat. 103

 

   Även Lotta Gröning gav sig in i debatten och menade att socialdemokratin brottades med en 

förtroendekris beroende på att partiet inte hade någonting annat än drömmar och visioner att 

luta sig mot vid ett eventuellt svenskt medlemskap i den europeiska unionen.104 Gröning 

menade att ”Vi måste veta vilket framtidssamhälle socialdemokratin eftersträvar och 

dessutom måste vi ha en praktisk politik som successivt tar oss dit”.105 NSD:s ledarskribent 

kunde inte heller få ihop Ingvar Carlssons analys av det då nyligen hållna riksdagsvalet där 

väljarna, enligt Carlsson, hade gjort ett ideologiskt ställningstagande och sagt nej till den förra 

regeringens nyliberala politik, med ett EU-medlemskap vilket, enligt Gröning, skulle innebära 

att socialdemokraterna måste föra en liberal politik.106  

   I polemik med professorn och ja-sägaren Ulf Himmelstrand redovisade också Lotta Gröning 

varför hon inte kunde rösta för ett svenskt medlemskap i unionen. Gröning menade att hon 

inte kunde se hur socialdemokratisk politik skulle kunna genomföras med den 

statskonstruktion som stipulerades i Maastrichtavtalet. Hon kunde heller inte förstå hur 

svenska socialdemokrater skulle kunna övertyga EU: s byråkrater om att den ekonomiska 

politiken måste ändras för att det skulle bli möjligt att hjälpa unionens 20 miljoner arbetslösa.  

   Den röda tråden i många av Lotta Grönings ledar- och debattartiklar under vägen fram till 

folkomröstningen handlade om nödvändigheten av att debattera socialdemokratisk ideologi. 

Måhända försökte Lotta Gröning tydliggöra problematiken, då hon i en ledare dagen före 

folkomröstningen, analyserade den föregående kvällens avslutande TV-debatt. Skribenten 

menade att: 
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Ja-sidan hade strategin klar med att statsministern och fd statsministern med makten som vapendragare med 

trovärdighet skulle övertala folket. Dessvärre gick det mycket dåligt. Strategin haltade redan från start kanske 

genom det faktum att Ingvar Carlsson och Carl Bildt satt vid samma sida. Carl Bildt som enligt Ingvar Carlsson 

är orsaken till landets kris. Nu satt de tillsammans och stred för ett politiskt projekt, vilket kan så vara, men vad 

värre är att båda två är helt utan garantier för framtiden. Huvuduppgiften för dem i debatten var att övertyga 

människor om varför vi skulle lita just på att deras version är den riktiga – en version stödd av SAF, 

Industriförbundet, LRF, storbönder, grevar och baroner.107  

 

4.  Sammanfattande analys 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka Norrländska socialdemokratens och Piteå-Tidningens 

ledar- och debattsidor som berörde medlemskapsförhandlingarnas resultat och den 

efterföljande debatten inför 1994 års folkomröstning gällande svenskt medlemskap i den 

Europeiska Unionen. Vidare avsåg jag också att undersöka huruvida mediaforskaren Lars 

Nords teorier kring samstämmighet mellan tidningarnas ledarartiklar och det närstående 

partiets politik kunde sägas gälla i detta fall. Utifrån syftet formulerades frågor för att utröna 

vilka för- och nackdelar för Norrbotten och Sverige som, enligt PT och NSD, skulle bli 

följden av ett medlemskap samt huruvida (s)-debattörerna också argumenterade utifrån ett 

partiideologiskt perspektiv. Slutligen ställdes också frågan vad som skulle kunna förklara de 

båda socialdemokratiska tidningarnas olika åsikter.   

   När det gäller debatten kring EES-avtalet var ja- och nej-debattörernas grundinställning 

klar, dvs nej-sidan som menade att avtalet innebar att vi inte behövde något medlemskap och 

ja-sidan som gjorde gällande att avtalet var dåligt och otillräckligt. Att Sverige och andra 

Efta-länder hade förhandlat med EU: s representanter och därefter frivilligt ingått detta avtal, 

som av båda parter ansågs förmånligt, är inte någonting som berörs av Olov Abrahamsson 

eller någon annan av ja-debattörerna. Istället menade Piteå-Tidningens ledarskribent att 

avtalet kunde omförhandlas till nackdel för Sverige samt att det inte bara innebar en ensidig 

svensk anpassning utan också att överenskommelsen var förödmjukande för vårt land. 

Abrahamssons argument avslöjade måhända en något klen tilltro till Sveriges och EU:s vilja 

och förmåga till förhandlingsresultat som skulle vara gynnande för båda parter.     

   NSD: s ledarskribenter avstod ifrån att gå i polemik med PT utifrån ett sådant perspektiv 

utan nöjde sig med att hävda att avtalet skulle ge Sverige och svenska företag samma villkor. 

Varför Berge/Gröning inte väljer att fördjupa diskussionen kring EES-avtalet kan man bara 
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spekulera om men måhända kan det bero på att EES-avtalet var ett av nej-sidans starka kort 

och att många hade bestämt sig för att rösta nej till ett medlemskap på grund av denna 

överenskommelse. Det fanns alltså fler nejsägare att förlora och färre ja-sägare att vinna på en 

sådan debatt.  

   Neutraliteten var under många år en stötesten för ett svenskt medlemskap men den utgjorde 

inget hinder för ja-sidan vid 1994 års folkomröstning. Ingen av ja-sidans debattörer ansåg 

dock att Sverige skulle behöva ge avkall på neutraliteten vid ett svensk medlemskap i 

unionen. Att den dittills och under lång tid förda neutralitetspolitiken som förmodligen hade 

bidragit till att hålla landet utanför två världskrig och andra otaliga konflikter i Europa är 

inget som Olov Abrahamsson eller någon annan av ja-debattörerna valde att kommentera. 

Men av någon anledning ansåg PT: s chefredaktör att Sverige skulle bidra till ett instabilare 

Europa om det blev ett nej till medlemskap. Varför Abrahamsson hade denna uppfattning 

framgick inte av hans inlägg men möjligen tillhörde ledarskribenten dem som ansåg att 

Sverige var betjänt av ett flerstatligt försvarssamarbete.    

   För Ursula Berge och Lotta Gröning hade, enligt egen utsago, den svenska neutraliteten 

upphört i och med den av Ingvar Carlsson inlämnade medlemskapsansökan. NSD: s 

ledarskribenter förnekade inte att EU hade lyckats att hålla fred inom unionens område men 

enligt Gröning var maktbalans grundidén i unionens fredspolitik, vilket var tvärt emot den 

traditionella svenska neutralitetspolitiken. Ursula Berge varnade för att Sverige skulle bli 

tvunget att tala samfällt med EU: s röst istället för att vara alliansfritt och samtidigt kunna föra 

tredje världens talan. Måhända kan man påstå att Ursula Berge såg folkomröstningen som ett 

val mellan svart eller vitt och att något mellanting inte existerade, då hon inte berör 

möjligheten att Sverige med EU som plattform också skulle kunna nå ännu längre i, t.ex. det 

globala fredsarbetet. 

   Ledarskribenternas argument för eller emot ett svenskt medlemskap ur ett regionalpolitiskt 

perspektiv kändes vara i tunnaste laget. Piteå-Tidningens Olov Abrahamssons deltagande i 

denna debatt inskränkte sig till påståendet att Norrbotten hade mycket att vinna på ett 

medlemskap och att länets nej-majoritet berodde på en känslomässig rädsla för att Bryssel 

skulle bli ännu en centralmakt som skulle utnyttja länets resurser. Några fakta som verifierade 

vad länet, i ett regionalpolitiskt perspektiv, hade att vinna på ett medlemskap presenterade 

inte Abrahamsson utan han valde istället att släppa fram planeringsdirektören Per Hånell, som 

enligt egen utsago kunde detta med regionalpolitik. Hånells debattinlägg blev till en hyllning 

av de svenska förhandlarna, vars förhandlingsresultat skulle innebära att de regionalpolitiska 

insatserna fördubblades vid ett medlemskap. Sålunda menade auktoriteten Hånell att 
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glesbygden skulle bli en vinnare men att folk inte begrep detta på grund av bristande 

kunskaper.  

   Ytterligare ett par debattörer hävdade i både PT och NSD att Norrbotten i och med ett 

medlemskap inte bara skulle få en central plats på Europa-kartan utan att länet även skulle 

komma att ligga mycket närmare Bryssel och Strasbourg än Stockholm. En av dessa ja-

debattörer, Gunnar Norgren, menade att det vi bara behövde göra för att lyckas var att planera 

för en lobbyverksamhet ute i Europa och inom EU: s styrorgan. Norgren, som också sade sig 

rösta ja till ett folkets EU, avsatte dock inte något utrymme i sin debattartikel för att förklara 

vare sig Norrbottens nya geografiska läge eller varifrån arbetslösa, fattigpensionärer eller 

andra utsatta grupper skulle få pengar till att avlöna egna lobbyister.     

   För NSD: s ledarskribenter var inte länet någon vinnare vid ett medlemskap och för dem 

fanns det heller inte några garantier för att Sverige skulle få del av unionens nya mål 6-stöd.  

Lotta Gröning flaggade för en ny flyttlasspolitik, eftersom den offentliga sektorn, som 

glesbygden var så beroende av, inte innefattades av EU: s regionalpolitiska bidragsregler. 

Huruvida Gröning/Berge ansåg att ett medlemskap faktiskt skulle kunna hjälpa till att 

utveckla länets näringsliv och därmed också minska beroendet av den offentliga sektorn, var 

inte något som skribenterna valde att utveckla inför NSD: s läsare. 

   Inför folkomröstningen hävdades det ofta att unionen var behäftad med ett demokratiskt 

underskott. Av alla debattörer som framträdde på PT: s och NSD: s ledar- och debattsidor var 

det endast två stycken som ansåg att ett ja till medlemskap i unionen skulle var bra för 

demokratin. De något svårbegripbara argumenten som socialdemokraterna David Rutström 

och Kurt Jonsson förde fram var att vi i Sverige skulle tvingas rätta oss efter EU-besluten 

oavsett vi var medlemmar i unionen eller inte. Vad detta hade med unionens demokratiska 

underskott att göra är inget som skribenten Rutström förklarar närmare. Vad det gäller Kurt 

Jonssons argument, att de små länderna i unionen hade tillförsäkrats större inflytande per 

capita, kunde säkert också bli föremål för diskussion. Jonssons inlägg pekar snarare mot ett 

erkännande av debattören om att det fanns någon slags ömsesidig misstro i unionen trots alla 

goda föresatser och uttalanden om EU-ländernas genuina omtanke om varandra. 

   Nej-sidans argument när det gällde unionen i ett demokratiperspektiv var att ett 

medlemskap skulle medföra att vi i Sverige skulle gå från folkstyre till tjänstemannastyre. 

Vänsterpartisten Bertil Bartholdson förtydligade nej-sidans ståndpunkter i frågan då han 

menade att medlemskapet skulle medföra slutenhet istället för öppenhet och att folkets 

delaktighet skulle försvinna. Vidare pekade nej-förespråkarna på att den svenska principen 

om offentlighet skulle bytas ut mot unionens sekretessregler och att de svenska offentliga 
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utredningarna skulle försvinna tillsammans med olika remissförfaranden, där allmänhet och 

folkrörelser kunde komma med synpunkter.  

   En stor del av de kvinnliga väljarna lär ha varit emot ett svenskt medlemskap. Måhända var 

det därför som Olov Abrahamsson ville framställa EU som en union där kvinnorna var på 

frammarsch till skillnad mot situationen i Sverige som, enligt Abrahamsson, visade tydliga 

tecken på en tillbakagång för jämställdheten. EU som något bra för kvinnorna och för 

jämställdheten, var ett ämne som ja-debattörerna gärna ville lyfta fram. Andra argument var bl 

a att EU skulle vara en föregångare när det gällde lagstiftning och regelverk som minskade 

jämställdhetsklyftan i samhället. Trots att EU i detta sammanhang emellanåt framställdes som 

föregångare så efterlyste PT: s Agnes Szögi de radikala och visionära kvinnorörelserna från 

60- och 70-talen för att de samfällt skulle hjälpa EU-ländernas kvinnor framåt. Att många av 

de svenska kvinnorna tvivlade på ja-debattörernas argument och EU-byråkraternas 

jämställdhetsiver kan möjligen vara ett av svaren till deras svalhet inför ett svenskt 

medlemskap, men det är inget som Agnes Szögi eller någon annan ja-debattör utreder 

närmare.  

   Däremot ansåg ett antal (s) – kvinnor, varav två riksdagsledamöter, att ett nej till 

medlemskap skulle innebära negativa följder för kvinnorna i Norrbotten och i Sverige. Dessa 

(s) – kvinnor använde sig av samma argument som många näringslivsrepresentanter, genom 

att hävda att länet måste ha en konkurrenskraftig industri för att inte kvinnorna skulle drabbas 

av arbetslöshet via en ringarpåvattneteffekt. D.v.s. att en nedgång för industrin skulle medföra 

att färre handlar i affärerna och att skatteintäkterna därmed också skulle minska vilket skulle 

leda till neddragningar i typiska kvinnoyrken såsom skolan, vården och omsorgen. 

   NSD: s ledarskribenter lyste med sin frånvaro i debatten kring typiska kvinnofrågor som 

jämställdhet, lika lön, etc. Måhända hade Gröning/Berge samma inställning till dessa frågor 

som de hade haft till EES-avtalet. Alltså att det fanns flera nej-röster att förlora på att delta i 

denna debatt än det fanns ja-röster att vinna.  

   NSD: s Ursula Berge och Lotta Gröning var däremot mer villiga att argumentera emot ett 

svenskt medlemskap utifrån rent ideologiska skäl. Ett av deras argument var att den 

marknadsliberala politiken skulle vara inskriven i unionens grundlag och därmed skulle ett 

svenskt medlemskap omöjliggöras då det inte skulle gå att föra en traditionell 

socialdemokratisk politik. Berge menade också att EU inte hade några inskrivna sociala 

dimensioner som berörde, t.ex. full sysselsättning, jämlikhet, social rättvisa, alltså typiska 

socialdemokratiska värden utan att dessa skulle underordnas låga räntor och 

budgetunderskott. Lotta Gröning menade att socialdemokratin brottades med en 
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förtroendekris och hon argumenterade också för att det måste till en ideologisk debatt inom 

partiet, då det enligt henne var mycket oklart vilket framtidssamhälle den svenska 

socialdemokratin eftersträvade. 

   Piteå-Tidningens Olov Abrahamsson kunde inte förstå varför inte den svenska 

socialdemokratin skulle kunna göra sig gällande i Europa. Abrahamssons argument hade 

något av en politisktreligiös klang, då han hävdade att socialdemokratin inte bara var en 

genuint europeisk rörelse utan också en rörelse vars ursprungliga mål hade varit att Europas 

olika nationaliteter skulle uppgå i en högre enhet. Abrahamsson argumenterade också emot 

alla partivänner som inte var ja-sägare genom att påstå att dessa hade en von oben-attityd, då 

de, enligt Abrahamsson, skulle ha trott att svensk socialdemokrati klarade sig bäst själv. 

 

4.1 Diskussion 

 

PT: s och NSD: s ledarskribenter verkar inte ha varit speciellt intresserade av att inför sina 

läsare i respektive tidning belysa medlemskapets för- och nackdelar. Olov Abrahamsson och 

Piteå-Tidningen tonar, enligt min mening, inte bara ned fördelarna med att stå utanför 

unionen utan också de nackdelar som ett medlemskap onekligen skulle medföra. NSD: s 

ledarskribenter, Lotta Gröning och Ursula Berge, använder sig av samma taktik fast tvärt om, 

d.v.s. tonar ned fördelarna med ett medlemskap samt nackdelarna med att avstå från ett 

medlemskap.  

   Att de båda socialdemokratiska Norrbottenstidningarna hade presenterat näst intill 

diametralt motsatta slutsatser i fråga efter fråga kring ett svenskt EU-medlemskaps för- och 

nackdelar kan det knappast råda några tvivel om. Måhända kan man hävda att de båda 

tidningarnas olika åsikter i EU-frågan endast speglade det socialdemokratiska partiets 

splittring i just denna fråga och därmed skulle också mediaforskaren Lars Nords konklusioner 

gällande samstämmighet mellan tidningars ledarsidor och det närstående partiets politik även 

gälla i detta fall. 

  Onekligen var det så att det socialdemokratiska partiet var splittrat i EU-frågan och officiellt 

var det fritt, enligt partiledningen, för varje enskild individ, partimedlem som sympatisör, att 

rösta ja eller nej till ett svenskt medlemskap. Ofta har socialdemokraterna slutit leden vid 

kontroversiella frågor och gjort gemensam front men denna gång var kanske oppositionen 

inom partiet alltför stor och ett krav på uppslutning kring den EU-positiva delen av 
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partiledningen och dess vilja kunde ha slutat i en katastrof för det Socialdemokratiska 

arbetarpartiet.108  

   Enligt den engelske statsvetaren Nicholas Aylott hade SAP:s partiledning tagit intryck av 

folkomröstningen i Norge 1972 där det EU-positiva socialdemokratiska partiet (DNA) inte 

bara förlorade omröstningen utan också backade från 46 till 35 % i stortingsvalet året därpå, 

vilket medförde att partiet tappade regeringsmakten.109      

   Aylott lanserar sex hypoteser som skulle kunna förklara socialdemokraternas splittring i 

EU-frågan. Han hävdar att partiet delades av s k välfärdsnationalister och internationalister, 

vilket enligt de förra skulle kunna innebära att den svenska välfärdsstaten skulle kunna 

komma att gå under vid ett medlemskap. Partiets internationalister menade istället, enligt 

Aylott, att den så kallade ”svenska modellen” var någonting som Sverige kunde erbjuda andra 

EU-länder.110

   Vidare hävdar Aylott att partiet bestod av en vänster- och en högerfalang eller m.a.o. 

traditionalister och modernister där den förra gruppen utgjordes av dem som värnade 

reformer, full sysselsättning etc. kontra de mer liberala modernisterna som kunde tänka sig 

lägre skatter och ett mindre omfattande välfärdssystem.111 Aylotts tredje hypotes gjorde 

gällande att neutralitetsfrågan skapade två läger inom partiet, d.v.s. ja-förespråkarna som 

menade att den svenska neutraliteten, som egentligen berodde på geopolitiska omständigheter 

i kalla krigets Europa, nu kunde ändras till en mer kollektiv försvarsstrategi i samarbete med 

andra stater. Nejsägarna däremot ansåg att den svenska neutraliteten hade en mycket längre 

tradition och att ett ja till medlemskap skulle kunna försätta Sverige i en farlig position i 

framtiden. 112   

   Aylott menar också att många socialdemokrater som var för frihandel också var emot ett 

svenskt medlemskap. För dem var EU en protektionistisk och merkantilistisk organisation. Ja-

sägarna, som inte heller var emot frihandel, ansåg däremot att de handelshinder som kunde 

följa med ett medlemskap uppvägdes av, bl.a. politiska och ekonomiska fördelar. Splittringen 

i EU-frågan konkretiserades också av miljövänner och tillväxtförespråkare, där de förra ansåg 

att Sverige hade kommit längre än unionen i miljöfrågor, medan de senare argumenterade för 

nödvändigheten av ekonomisk tillväxt. Slutligen hävdade också Nicholas Aylott att 

demokratifrågan var en av anledningarna till ett delat socialdemokratiskt parti: 

                                                 
108 Aylott, Nicholas. Swedish Social Democracy and European Integration. (1999) s.141 
109 Ibid., s.13 
110 Ibid., s.70 
111 Ibid., s.71 
112 Ibid., s.73-74 
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For the pro-EU side, expanding national influence was to be prioritised in this particular situation. For the anti-

EU side, either the gain in influence did not compensate for the loss of democracy, or it could not compensate, so 

important was the principle of folkstyre.113    

 
   Det framgår tydligt att de olika argument som framfördes i Piteå-tidningen och Norrländska 

socialdemokraten inför 1994 års folkomröstning speglar Nicholas Aylotts hypoteser rörande 

den svenska socialdemokratins splittring i EU-frågan. NSD: s ledarskribenter skulle således 

kunna sägas tillhöra en s k vänsterfalang som, enligt Aylotts definition, samlar välfärds-

nationalister, traditionalister, neutralitetsförespråkare, miljövänner etc., medan Piteå-

Tidningen närmast skulle företräda partiets s k liberala modernister, tillväxtförespråkare etc.       

   Nicholas Aylotts slutsatser är mycket intressanta men återger naturligtvis inte några 

knivskarpa skiljelinjer mellan PT: s och NSD: s skribenter och debattörer. Det vore djupt 

orättvist att påstå att, t.ex. demokrati-, miljö- och neutralitetsfrågorna, som bekymrade NSD: s 

ledarskribenter, var mindre viktiga för ja-debattörerna i Piteåtidningen. På samma sätt vore 

det också orättvist att hävda att NSD: s skribenter inte visade intresse för, t.ex. ekonomi- och 

tillväxtfrågor vilka tämligen ofta var föremål för debatt i Piteå-tidningen.   

   De båda norrbottniska och tillika socialdemokratiska tidningarnas näst intill diametralt 

skilda åsikter i EU-frågan kan måhända delvis förklaras av att det alltid har varit mer eller 

mindre tvingande för tidningarna att profilera sig gentemot varandra. De har under årtionden 

varit bittra konkurrenter som har kämpat om ett begränsat antal tidningsköpare med en i 

grunden gemensam partiideologisk hemvist. Piteå-Tidningen har sedan många år verkat och 

varit stark i länets södra delar där också närheten till det s k bibelbältet möjligtvis kan ha 

hjälpt till att forma tidningens mer liberala hållning. Norrländska Socialdemokraten har 

däremot till stor del haft sin läsekrets i och omkring kustnära industriorter och i malmfälten 

där en mer radikal vänstertradition har gjort och fortfarande gör sig gällande.      

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
113 Aylott, Nicholas s. 80 
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