
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

Storbritannien i EU? 
En Pro-Contra-analys av den brittiska 
debatten om EU-medlemskap mellan två 
politiska aktörer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare: Karzan 
Eliassi  

Handledare: Gunnar 
Hansson  

Examinator: Martin 
Nilsson  

Termin:  VT 2017 

Ämne: Statsvetenskap  

Nivå: Grundnivå  

Kurskod: 2SK30E  



 
Abstract 
 
The debate concerning if United Kingdom should leave or stay in European Union is not 

entirely new. Due to political, economy and moral reasons have the debate been popular in the 

country. The purpose of this paper is to map the UK debate on the European Union. By using a 

Pro-Contrast analysis, this paper will also investigate arguments from Margaret Thatcher and 

David Cameron who have been prime minister for the country and party leader for the 

conservative party, Tories. Furthermore, the arguments will also be analyzed through theories 

of liberalism and realism. The debate for a European Union shows that arguments are based on 

liberalism and realism. The arguments also show that there here has been a change over two 

different times with two different political actors. 

 

Key words 
European Union, Realism, Liberalism, Pro-Contra analysis, United Kingdom membership. 
 
 
 
Tack 
Jag vill ta tillfälle att tacka Gunnar Hansson för sitt engagemang och kloka råd till min uppsats.



3  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
 

	

ABSTRACT	.............................................................................................................................	1	
1. INLEDNING	.........................................................................................................................	4	
1.2	 PROBLEMDISKUSSION	.....................................................................................................................	5	
1.3	 SYFTE	OCH	FRÅGESTÄLLNINGAR	........................................................................................................	7	
2. TEORETISKT RAMVERK ........................................................................ 8 
2.1	 LIBERALISMEN	...............................................................................................................................	8	
2.2	 REALISMEN	................................................................................................................................	10	
3. MATERIAL OCH METOD	.........................................................................................	12	
3.1	 METOD	......................................................................................................................................	12	
3.2	 PRO-CONTRA	ANALYS	...................................................................................................................	13	
3.3.	PRO	ET	CONTRA	.................................................................................................................................	14	
3.4	 HÅLLBARHET	OCH	RELEVANS	..........................................................................................................	15	
3.5	 MATERIAL	..................................................................................................................................	16	
4. RESULTAT	........................................................................................................................	17	
4.2	 SAMMANSTÄLLNING	AV	CONTRA-ARGUMENT	...................................................................................	20	
4.3	 KONKLUSION	OCH	SAMMANFATTNING	AV	ARGUMENTEN	....................................................................	22	
5. SLUTSATSER OCH DISKUSSION	..........................................................................	27	
5.1	 SAMMANFATTNING	.....................................................................................................................	30	
REFERENSER	.............................................................................................................................	31	

Litteratur:	.........................................................................................................................................	31	
 



4  

 
 

1. Inledning 
 
Europeiska Gemenskaperna som nuförtiden heter Europeiska Unionen och som också 

förkortas EU är en union mellan europeiska demokratier och det mest hållbara samarbetet i 

världen. Debatten om ett Storbritannien vara eller inte vara med i Europeiska Unionen har 

varit i rampljuset ända sedan Margaret Thatchers tid, som partiledare för Tories men även 

som premiärminister för Storbritannien. Thatcher började som pro-EU och slutade som 

skeptiker, medan David Cameron var ”måttligt skeptisk” hela tiden. Thatcher avvisade idén 

om folkomröstningar om EU-medlemskapet. År 2015 så utlovades invånarna i landet av 

David Cameron som var dåvarande premiärminister om en folkomröstning om fortsatt 

medlemskap hos EU. Diskussionerna har gått så långt att det har kallats för ”brexit”. En 

undersökning skall ske ifall det eventuellt existerar en förändring mellan två perioder. 

 

Vilka är de väsentliga argument som uttalas i den brittiska debatten? Genom en analys av den 

brittiska debatten kring EU om Storbritannien skall vara eller inte med, hoppas jag få en 

klarare blick över diskussion 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Storbritannien som länge har kännetecknats för att vara ett stormaktsvälde och haft ett 

imperium tillbaka i historien då imperiet har haft ett flertal kolonier runt om i världen.1År 

1970 så förlorade Labourregeringen Wilson valet på grund av att man misslyckat med att 

handskas med landets ekonomi, en konservativ regering var åter ett faktum. Margaret 

Thatcher tilldelades rollen som utbildningsminister.2År 1973 så gick Storbritannien med i 

Europeiska gemenskaperna som också kallades för EG.3  Året därefter förlorade Tories 

makten, detta ledde vidare till att Thatcher blev en dominerande kraft i partiet Tory.1975 vann 

Thatcher över Heath och blir därmed partiledare för Tories. Första kvinnan som blir en 

oppositionsledare för ett parti inom brittisk politik är nu ett faktum. Margaret Thatcher skulle 

även skriva mer historia inom den brittiska politiken, år 1979 utsåg hon till Storbritanniens 

första kvinnliga premiärminister.4 

 
Tories och Thatcher hade en relevant roll inom politiken i Storbritannien. Margaret Thatcher 

som var en stor politisk ledare för Tories och premiärminister för landet, skulle på vägen stöta 

på en mängd av stora samt komplicerade utrikespolitiska frågor. Det första på listan var 

Storbritanniens relation till den Europeiska Gemenskapen. Margaret Thatcher tyckte att landet 

betalade för mycket men fick å andra sidan alldeles för lite tillbaka. Det skiljde sig mellan 

Thatcher och hennes partikamrater, Margaret var mer en hårdnackad rival till ett mer djupt 

europeiskt kompanjonskap. Andra problem som har hängt med var Irlandsfrågan och en 

kolonialmakts-fråga. Cirka 150 år gammal tvist om Falklandsöarna ledde till att Argentina 

stred mot Storbritannien. Även känt för ”Falklandskriget” eller slaget om Falklandsöarna.5 

Thatcher som premiärminister var emot folkomröstningar om Europeiska Gemenskaperna. 

Hon konfronterade Labourregeringens beslut att kalla om en folkomröstning. Till en början så 

var Margaret Thatcher positiv samt en passionerad anhängare för EG som skulle ändra sig 

med tiden.6 Efter cirka tio år som premiärminister, hade torypartiet slutligen kommit till ände. 

Efter att ha lett sitt parti till seger vid tre tillfällen sågs inte partiet längre som ett parti för 

överklassen. År 1990 kom det som en blixt från en klarblå himmel, efter en inhemsk 
 

1 Nationalencyklopedin: Historia, Storbritannien 
2 Björk, Gunnela (2013). Margaret Thatcher, en politisk biografi. (Falun: Historiska media). S. 39 
3 Europeiska Unionens historia 
4 Biography: Margaret Thatcher – Prime Minister 
5 Populär Historia (2011). Margaret Thatcher – hatad och beundrad 
6 Boulevard Extèrieur: Is David Cameron Margaret Thather’s Heir On Europe? 
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omröstning i partiet så skulle Thatcher avgå. Margaret Thatcher hann med att sitta ungefär 

tolv år vid makten.7 

 
Genom Maastrichtfördraget, populärt som EU-fördraget, skapades Europeiska Unionen (EU). 

Europeiska Gemenskaperna (EG) skulle nu skifta namn till Europeiska unionen (EU). Avtalet 

skrevs på i februari 1992, dock så började det gälla från och med i början på november 1993. 

Orsaken bakom detta var att expandera EG med ekonomiskt samt politisk union. Europeiska 

Unionen skapade nya regler och introducerade strukturen med tre pelarna om förenad 

utrikespolitik, rättsliga samt inrikesfrågor men även säkerhetspolitik.8 

 

David Cameron blev partiledare för Tories 2005. Ungefär fem år senare så ledde Cameron 

partiet till en seger i valet. Detta fick sina följder då han var tvungen till att samarbeta med 

partiledaren Nick Clegg för liberaldemokratiska partiet. David Cameron anser sig själv vara 

som en ”modern medkännande konservativ” och är dessutom en anhängare av Margaret 

Thatcher. Utrikespolitiskt sett har Storbritannien samt Cameron haft en god relation till USA. 

Han har även drivit en politik mot EU, då han vill förhandla avtalet för att öka 

självbestämmandet och sträva efter ett mer självständigt Storbritannien.9I ett officiellt uttal så 
föreslog David Cameron en folkomröstning om huruvida Storbritannien skall vara med i EU 

eller inte. Han styrde landet tillsammans med liberaldemokraterna. Ifall de konservativa skulle 

segra en egen majoritet vid kommande val så utlovades en folkomröstning.10 Efter att ha 
vunnit valet mot höga odds så utlovades folket om en ny folkomröstning om ett fortsatt avtal 

med EU. 23 juni 2016 så var mer än hälften (52 %) av det brittiska folket eniga om brexit. 

Storbritannien var det första land som beslutade att lämna EU.11
 

 
Enligt brittiska opinionsundersökningar så har Margaret Thatcher och David Cameron varit de 

mest populära av brittiska premiärministrar under senare årtionden. Närmare 32 procent anser 

att David Cameron har varit en bra premiärminister. Däremot så anser upp mot 43 procent att 

Margaret Thatcher har varit en god premiärminister.12 Fokus ligger i att analysera Tories samt 

Thatcher och Camerons argumentationer. 
 
 

7 Populär Historia (2011). Margaret Thatcher – hatad och beundrad 
8 Europaportalen: Maastrichtfördraget 
9 Nationalencyklopedin: David Cameron 
10 Expressen (2016). Premiärministern varnar alla för Brexit – därför har han sig själv att skylla 
11 Nationalencyklopedin: David Cameron 
12 YouGov UK (2016). David Cameron was the best Prime Minister since Thatcher 
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Kärnan i uppsatsen är att forska om varför Storbritannien lämnade EU och dels en jämförande 

argumentationsanalys mellan Margaret Thatcher samt David Cameron. För att stärka 

undersökningen kommer jag ta del av teorierna liberalism samt realism. 

 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att genom en Pro-Contra analys jämföra argumenten som det 

konservativa partiet Tory diskuterade kring europeiskt samarbete under två olika tidsepoker 

med två olika premiärministrar. Det har hänt en del i Storbritannien på sistone då landet har 

brutit sitt avtal med EU, detta genom omedelbar verkan. Storbritannien har länge varit ett 

imperium samt setts som ett land av suveränitet. En undersökning skall ske av Margaret 

Thatcher och David Camerons argumentationer. Detta skall ske genom en framställning och 

analys av det konservativa partiet som bägge aktörerna har varit partiledare för. Förutom att 

dessa två politiska aktörerna har representerat Tories så har de även samt varit 

premiärministrar för Storbritannien. Genom att studera olika dokument och artiklar från 

dessa aktörer skall jag göra en närmare undersökning och analysera argument som officiellt 

har uttalats. Detta ämne valdes av personliga intressen samt att Europeiska Unionen är 

relevant för hela kontinenten. Eftersom dessa två politiska aktörerna har varit oerhört stora i 

Storbritannien men även för hela världen inom världspolitiken så ser jag fram emot att gräva 

fram argumenten som dem har fört vid olika tider dock på samma sits. 

 

Frågeställningar lyder som följer: 

• Hur argumenterar Margaret Thatcher avseende Storbritanniens EU-medlemskap och 

synen på EU-samarbetet? 

• Hur argumenterar David Cameron avseende Storbritanniens EU-medlemskap och 

synen på EU-samarbetet? 

• Vilka likheter och skillnader finns? 
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2. Teoretiskt ramverk  
 
Grunden till uppsatsen byggs på en Pro-Contra-undersökning. Det är rimligt och användbart 

i detta sammanhang då verktyget kommer fungera som metod för argumentationsanalysen, 

men även också som teoribyggnad. Allt eftersom syftet är att undersöka en diskussion där 

Pro-Contra har en skriven betydelse. Pro-Contra är ett fungerande verktyg att kunna 

utforska samt jämföra de olika argumenten. Syftet med teorin är att analysera och jämföra 

de olika argumenten mellan aktörerna. Europeiska Unionen täcker ett område där 

internationella relationer har en betydande roll, det faller naturligt att använda sig av teorier 

som liberalismen sam realismen. Dessa två ideologier är de mest förankrade teorier inom 

analys för internationella relationer. 

 

2.1 Liberalismen 

Ideologin liberalismen har ett flertal filosofer som förespråkade för ideologin, Immanuel Kant, 

John Locke och Jean-Jacques Rousseau var de främsta filosoferna. Inom de liberala 

perspektiven på de internationella relationerna existerar det en mängd teoretiska tankebanor 

med härkomst inom kärnan liberalismen som politisk hypotes. Orsaken bakom att samtliga 

filosofer är på samma bana som nämnt ovan är för att man betonar starkt individens frihet från 

begränsning och tvång. Samtliga motsätter sig för att dela in det politiska rummet i en nationell 

och internationella region, samt jagandet att övervinna intressekonflikter via institutioner för 

fred, frihet samt tillväxt. Liberalt synsätt har utvecklats framstående tänkesätt i tre relevanta 

områden såväl som rättigheter samt normer, institutioner och interdependens 

och slutligen utrikespolitik och intressekonkurrens.13
 

 

Normer och rättigheter står för att människan har speciella medfödda fri- samt rättigheter som 

man skall ha respekt för. Sättet att tänka inom ideologin är att omtänksamhet och rättigheter är 

relaterat till frågan om frid och lugn i relation till staterna. Enligt liberalismen så är inte 

demokratiska stater där det existerar krig med individers rätt till fred och frihet. Å andra sidan 

så är stater som går efter dessa normer är i grund fredliga och demokratiska. En begäran av 

medborgarnas samtycke för att en demokratisk stat skall kunna få gå till ett krig.14
 

De internationella institutionerna i området inom de internationella förhållandena samt 

interdependens är relevanta för kopplingarna mellan staterna är i överensstämmelse med 
 
13	Gustavsson,	J,	&	Tallberg,	J	2014,	Internationella	relationer,	s.69.	
14 Gustavsson,	J,	&	Tallberg,	J	2014,	Internationella	relationer,	s.69.
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liberalism. Den världsomfattande interdependens är i dagsläget en relevant del av 

världspolitiken. Individer samt stater krävs en ömsesidighet där man är beroende av varandra 

för att kunna överleva och klara sig. Detta sker genom att staterna använder varandras 

ställning i den globala ekonomin. Det kostar att utöva en maktpolitik därför bör samarbete 

vara ett fascinerande sätt för alla staters intresse. Av den anledningen att stater inte skall kunna 

använda och dra till sig förmåner av andra stater med hjälp av att stater strävar efter 

kortsiktiga på räkning av långsiktiga samarbeten, liberalerna har därför betonat att denna fråga 

kan lösas med hjälp av de internationella institutionerna. Hjälp kan ske av institutionerna för 

att hjälpa stater att göra det möjligt till att slutföra de ömsesidiga favörerna som samarbetet 

kan ta med sig. Ett antal befattningar som staterna begär skall institutionerna bestå av, för att 

kunna övervaka vad staterna har kommit överens om, exempelvis normer. 

Institutionalister betonar för att avta och stå emot bedrägeri inom staterna är att stärka kraftigt 

känslan av samarbeten. 15
 

 
Den tredje betydelsefulla tankegången inom liberalismen står utrikespolitik samt 

intressekonkurrens för. Likt Internationella relationer betonar är bataljen bland en mängd olika 

inrikespolitiska intressemönster och till vilken nivå detta utmärker staternas uppförande i 

relation till sin miljö. Detta kallas även för liberal intergovernmentalism. Detta kännetecknas 

även för en ”bottom up” sedvanlig liberal modell. Det som står i fokus är intressen samt 

aktörer. Staten fungerar som en enhet i politisk institution. Målsättningen är att fortsätta finnas. 

Även politik är osjälvständig av vilka intressegrupper som vid tillfället kontrollerar den. En 

mängd olika grupper i landet har olika fascination samt staten når till en politisk förutsättning 

för att värna av dessa intressen. Detta existerar även bland inrikes samt utrikes. Kampen sett 

till den internationella mellan staterna när det utspelar om de internationella överläggningarna 

granskas producera inriktningen på det internationella samarbetet. 

 

Statsvetaren Andrew Moravicsik är en framstående figur inom liberal intergovernmentalism. 

Andrew som har ett ypperligt exempel gällande EU. Samtliga medlemsstater fråga produceras 

allra först inom interna debatter. Där efter kommer EU-stater resonera frågan och kommer 

fram till en gemensam åsikt, som i sin tur där EU-länderna ihop följer. Länderna uppför olika 
 
 
 
 

15 Gustavsson,	J,	&	Tallberg,	J	2014,	Internationella	relationer,	s.72–74	
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över tid är för att intressegrupperna styr de utrikespolitiska förhandlar staterna emellan. Mål, 

intressen, utformning samt beteende avgörs av intressegrupperna i landet.16
 

 
 

2.2 Realismen 

Realismen är en gammal teori som har använts för att beskriva den internationella arenan 

inom politiken. Stora tänkare så som Niccolo Machiavelli och Thomas Hobbes har gett uppsåt 

till realismen. Den moderna realismens framfart 1993 var ett svar på mot en omedveten 

uppfattning på internationell rätt, internationella organisationer samt den moral som 

dominerade internationella sfären. Realismens grundpelare är makt, där stater står i centrum. 

Alla staters mål är att maximera sin egennytta på bekostnad av andra stater. Hans Morgenthau 

som var en känd realist valde att vidareutveckla realismen som teori med boken Politics 

Among Nations som han skrev efter andra världskriget. I denna bok lägger han en stor tyngd 

att förklara den internationella politiken utifrån människans natur.17
 

 
Inom realismen finns det tre dominerande skildringar som kan vara till hjälp av att analysera 

konsekvenserna av staters ständiga strävanden efter säkerhet, maktbalans samt polaritet inom 

den internationella politiken. 

 

Den internationella arenan betraktas som anarkistisk där varje stat konkurrerar om makt på 

bekostnad av andra stater. Det anarkistiska tillståndet skapar incitament för kapprustning, 

d.v.s. en stark militärmakt är basalt för staters överlevnad. Stater ska inte förlita sig på att 

andra stater ska komma till undsättning i händelse av krig. Överstatliga samarbeten mellan 

stater sker då intressen sammanfaller. Staters stävande efter säkerhet för statens överlevnad 

leder till att man anskaffar större militära resurser för att kunna möta existentiella hot. Detta i 

sin tur medför att en grannstat ser den ökande militära upprusningen som hot mot deras 

säkerhet, detta leder till att även de utökar sin militära budget för att kunna möta det nya 

hotet.18 Detta är säkerhetsdilemmat som stater står inför. För att behålla suveräniteten och 
samt maktbalansen kan stater utöka den militära kapaciteten istället för att tvingas ansluta sig 

till försvarsalliansen Europeiska Unionen.19 Suveränitetsprincipen innebär att alla stater inom 
 

16Gustavsson, J, & Tallberg, J 2014, Internationella relationer, s.75–76. 
17 Morgenthau, HJ 1967, Politics Among Nation. The struggle for power and peace. 
18 Gustavsson, J, & Tallberg, J 2014, Internationella relationer, s.57–59 
19 Morgenthau, HJ 1967, Politics among nation. The struggle for power and peace, s.5-7 
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ett angivet territorium är självständiga. Ett EU-medlemskap behöver inte medföra en minskad 

nationell suveränitet då försvarsalliansen är en frivillig organisation där varje stat fattar beslut 

om medlemskap på eget bevåg.20
 

 
För att kunna förhindra att säkerhetsdilemmat eskalerar till ett fullständigt krig behövs det en 

maktbalans inom det internationella systemet. Det skapas en form av hierarkiskt system där 

maktbalans råder. Maktbalans vidhålls då stater har jämbördiga militära kapaciteter vilket 

resulterar i att de avskräcks från att attackera. Detta medför stabilitet enligt realismen.21
 

 
Det vitala inom realismen är polaritet, då det är polariteten som formar den internationella 

arenan. Inom polaritet existerar det två olika former, nämligen bipolaritet och multipolaritet. 

Inom ett bipolärt system existerar det enbart två stormakter som ständigt är i konkurrens med 

varandra. Dessa staters strävan efter utökad makt kommer även spegla politiken samt 

dagordningen inom den internationella arenan. Inom denna maktkamp kommer mindre stater 

ingå allianser samt spela ut stormakterna mot varandra för att skapa bättre förhållanden för sig 

själva. Det multipolära systemet innebär att det finns flera stormakter som konkurrerar 

sinsemellan om utökad makt.22 
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3. Material och metod 

Kommande del redogör arbetets metod som har använts i uppsatsen. Författaren 

diskuterar även vilken sorts material man tagit del av för analyseringarna. 

 

3.1 Metod 

Uppsatsens metod grundas på utvald teori som är en Pro-contra analys. Eftersom uppsatsens 

avsikt är att redovisa diskussionerna kring brexit i Storbritannien bland två politiska aktörer 

menar författaren att metoden passar alldeles utmärkt för arbetet. Strax innan en dom i en 

relevant samt invecklad fråga händer vanligtvis en bedömning av diskussion som står för 

argumentet, och resonemang som står emot ett väsentlig i ett klart håll. Det sker att värdering 

kan dömas strax innan det slutgiltiga avgörandet, vilket är lite ovanligt då resonemangen samt 

energin som läggs till är svaret av en längre tids påfyllning. För att ge ett konkret exempel kan 

det t.ex. handla om Storbritanniens vara eller inte vara med i EU.23 Utifrån diverse material 

som tidningsartiklar, debatter samt dokument från det brittiska parlamentet. Därför har 

uppsatsskrivaren valt att använda sig utav olika argument som Margaret Thatcher samt David 

Cameron förde diskussioner under dessa två perioder som partiledare för Tories och 

premiärminister för Storbritannien. 

I resonemangsundersökningen läggs en större vikt på att bedöma till vilken nivå diskussionen 

håller sett till realistisk samt liberalistisk grad. Jag som forskare anser att dessa två delar är 

betydelsefullt för detta samhällsvetenskapliga ämne. Jag, personligen ska koppla argumenten 

till ett värde, sett till dessa två teorier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 Weber, C 2005, International Relations Theory: A critical introduction, s. 14 
21 Morgenthau, HJ 1967, Politics among nation. The struggle for power and peace, s.5-7 
22Gustavsson, J, & Tallberg, J 2014, Internationella relationer, s.57–59
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3.2 Pro-Contra analys 
 

I detta kapitel skall jag analysera argumenten utifrån dessa perspektiv och sedermera, tolka. 

Eftersom det är en mer systematisk fråga. 

Begreppet Pro et contra dierce har sitt ursprung från latin, begreppet betyder att man talar 

för något eller emot. Vetenskapsmännen har tolkat begreppet som en tankemetod och 

därför utnyttjas det likt ett arbetssätt. Den vetenskapliga inställningen som forskaren 

bygger behandlar frågetecken som inte kan ge något svar rent vetenskapligt. En grekisk 

filosof som hette Karneades, och levde under antiken menade klart och tydligt att ingen 

åsikt är säker, det finns alltid i alla omständigheter något som talar emot det, ingen åsikt är 

alltså omöjlig.24 

De allra alldagligaste resonemangen som uppkommer i en diskussion kallas för pro- och 

contra-argumentation, där pro innebär utgångspunkt för ett argument och contra talar för det 

motsatta. 

 
Dessa två huvudargument som står på respektive sida, kan i sin tur innebära 
meningsskiljaktigheter vilket kan leda till nya argument. Detta leder till att 
underargument skapas. Till exempel argument A, som är ett motargument 
mot B, som leder till ett argument för påståendet. Det blir ungefär som ett 
träd med grenar. För att underlätta för förståelsen av en 
argumentationsundersökning så är det relevant att redovisa vilka argument 
som är för (pro) samt vilka argument som är mot (contra) likt en 

översiktstabell. 25
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 Naess (1968) s.80 
24 Arne Naess, Empirisk Semantik (1968) s.83 



14  

3.3. Pro et contra 

En pro et contra-översikt är en översikt som är lätt att förstå. Del 1 står för följande: De allra 

tyngsta argument som är inkluderad i en särskild bestämd debatt eller på ett problemområde 

har utnyttjats eller med stor sannolikhet kommer användas för ett konstaterande. Del 2 står 

för följande: De resonemang som väger allra tyngst i samma debatt eller på samma 

problemområde som har utnyttjats används eller kommer med stor sannolikhet användas 

som mot samma konstaterande. 

I översikten existerar ingen sammanfattning, argumenten ställs inte mot varandra. 

Överblicken ställs upp av en neutral iakttagare, som inte har något att göra med 

diskussionen. När det gäller övningsuppgifter så tar det generellt för långt tid att analysera 

vilka resonemang som verkligen har först för eller mot ett konstaterande, vilket det krävs i 

första hälften av villkoren 1 samt 2. Därför nöjer man sig med att observera sådana 

resonemang som kan påminnas, använts eller som kan tänka sig ha använts i debatten.26
 

Pro et contra (för och mot) skall inte blandas ihop med pro aut contra (för eller mot). 
 
Pro et contra utgår från en spetsformulering. Konstanderandet som debatten berör skall helst 
utformas i en enda sats. Ifall spetsformuleringen inkluderar en mängd satser skall det då 

också uppfattas enkelt att samtliga satser tillsammans formulerar samma påstående.27 

Spetsformuleringen skall helst av allt vara noggrann och simpel annars kan det i värsta fall 

leda till osäkerhet.28
 

 
I författarens pro et contra-undersökning för resonemangen kring brexit så har 

uppsatsskrivaren skapat påföljande spetsformulering: 

 

• Storbritannien bör utträda ur den Europeiska Unionen 
 
 
 
 

25 NE: argumentationsanalys 
26 Arne Naess, Empirisk Semantik (1968) s.84 
27 Naess (1968), s.86 
28 Naess (1968), s.87 
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3.4 Hållbarhet och relevans 

Med utgångspunkt från en pro et contra-lista, skall man ta ställning för både för- och emot 

argumenten. Därefter väga dem i relation till varandra. Det betydelsefulla i detta är också att 

undersöka resonemangens relation till spetsformuleringen.29 Vid vägning av resonemang 

skall man lägga energi på två huvudsakliga problem: hur man kan ta för givet att 

resonemanget formulerar ett varaktigt konstaterande samt hur starkt argumentet ställer sig 

mot spetsformuleringen. När man skall avgöra om ett resonemang är hållbart nog skall 

man ha i åtanke vilka analyser som måste göras för att eventuellt framlägga bevis för om 

det är hållbart eller inte.30 Stark tro på ett konstaterande i en debatt är neutralt rätt kan 

möjligtvis hållas med om varaktigt. Nivån av sannolikhet i att godtas ett konstaterande har 

för vana att likställas med dess trolighet. Det är logiskt i att ju större sannolikhet för att  ett 

argument stämmer överens med verkligheten desto högre varaktighet. Sannolikheten 

stiger hastigt ifall det existerar anledningar som stämmer överens med verkliga livet. 

Sedan leder det vidare till att ta ställning till ett konstaterandes varaktighet skall man 

också ha i åtanken över rimliga resonemang pro och contra konstaterandet i problem. 

 

I själva sammanhanget skall man inte dra undersöka samtliga argument som finns i 

debatten, utan det gäller att man undersöker alla argument som berör saken samt anses vara 

relevanta. Det kan vara effektivt att tänka ifall man överlägger ett kontroversiellt 

konstaterande kan möjligtvis stärkas eller vederläggas.31  I ett för-argument innebär 

betydelsen om i vilken nivå resonemanget leder till att styrka satsen. Å andra sidan så 

handlar det om i ett mot-argument motsatt håll, i vilken nivå resonemangen leder till att 

göra satsen svagare.32 Vikten i resonemangens relation till ett konstaterande betyder 

konstaterandet är självständigt resonemangens varaktighet, det spelar ingen roll om en 

argumentation håller streck för osant eller ovaraktigt konstaterande finns möjlighet att det 

erhålls hög betydelse.33  Betydelsen analyseras och bedöms därefter ifrån på resonemangens 

textomgivning. Det existerar två alternativ, argumenten har med ämnet att göra eller så 

finns det ingen koppling alls. Sannolikheten existerar att relevansen kan vara 

låg samt liten men ändå på så sätt ha koppling till ämnet. När undersökning av argument 

sker så påpekas även irrelevanta resonemang. Utnyttjar en individ som på något sätt inte 
29  Naess 1968, s.90 
30  Naess (1968), s.90-91 
31	Björnsson m.fl. (2009), s.56-58 
32 Føllesdal, Walløe & Elster, Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi (1990), s.176 
33 Björnsson m.fl. (2009), s.61-62 
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har ett relevant resonemang som inte har någon koppling alls till temat, så namnges individen 

för demagog. Demagog kännetecknas för att utnyttja resonemang som inte har någon som 

helst koppling till ämnet. I stället använder en demagog argument som för sitt eget bästa och 

stärker därmed sitt eget argument.34
 

 
 
3.5 Material 

Jag har använt mig av källor som böcker, material från nätet, artiklar, debatter. Arne Naess 

bok Empirisk semantik har haft en betydande roll då vi har använt oss av boken för 

argumentationen bland två politiska aktörer genom en Pro-contra analys. Men själv har jag 

även använt en mängd källor för att underlätta för mig själv för en bredare förståelse som 

genererar till en enklare redogörelse. Boken Argumentationsanalys som är skriven av Rolf 

Ejvegård och Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt tänkande av Björnsson, Kihlbom 

och Ullholm. Evert Vedung, Det Rationella Politiska Samtalet har också varit delaktig i 

uppsatsen. 

Internationella relationer av Gustavsson, J. & Tallberg, j har utnyttjats för att skriva teorierna 

realismen samt liberalismen Boken Margaret Thatcher, en politisk biografi som är skriven av 

Gunnela Björk gav mig en bättre uppfattning och Thatchers framkomst. 

De grundläggande källor jag har utnyttjat är primära källor som består av officiella 

uttalanden som hämtas bland annat från regeringsmaterial av de två politiska aktörerna. Jag 

har även utnyttjat sekundära källor som brittiska tidningsartiklar, nyhetskanaler och parti. 

Samt vissa debatter på television. Eftersom jag själv analyserar argumenten som är hämtad 

av en mängd olika källor och tolkar materialet kan det förekomma risk för tolkningsproblem 

av resonemangen. 
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4. Resultat 
I kommande del redovisas argument som har förts i två olika tidsepoker mellan två forna 

premiärministrar i den brittiska debatten om ett medlemskap hos Europeiska Gemenskapen 

samt Europeiska Unionen. Resonemangen är ursprungligen ifrån olika källor som primär samt 

sekundär. Resonemangen framförs i sin helhet så som dem har blivit uttalade.  

 

4.1 Sammanställning av Pro-argumenten 
 
Sammanställning av Pro-argumenten görs utifrån spetsformuleringen. Först kommer de 

huvudsakliga argumenten, sedan kommer stödargumenten för respektive huvudargument. 

 

F0: Storbritannien bör stanna kvar i EU? 

P1 Margaret Thatcher: Gemenskapen ger oss fred och säkerhet i ett fritt samhälle, en fred 

och säkerhet som nekats under senaste två generationerna. Gemenskapen ger oss tillgång 

till säkra källor för livsmedelsförsörjning. Detta är viktigt för oss, ett land som måste 

importera hälften av vad vi behöver. Gemenskapen gör mer handel och ger mer hjälp än 

någon grupp i världen. Gemenskapen ger oss möjlighet att representera samväldet i 

Europa. Samväldet vill att vi ska stanna kvar och har sagt det. Gemenskapen vill ha oss. 

Vi måste spela vår fulla roll för att se till att konservativa supporters säger ”Ja till 

Europa”.35
 

 
P2 Margaret Thatcher: Vi vill se större enhet på gemenskapsmarknaden, större enhet i 

gemenskapsåtgärder i världssaker, större enhet av syfte och åtgärder för att ta itu med 

arbetslösheten och de andra problemen i vår tid och större enhet i utvecklingen och 

tillämpningen av ny teknik. Det är vad jag förstår av ett förenat Europa. Det är på grundval 

av att arbeta för gemensamma mål, att använda vår styrka och inflytande tillsammans att ni 

kommer finna Storbritannien en stark förespråkare för ett mer enat Europa.36
 

 
P3 Margaret Thatcher: Vi tror på politisk frihet som att tillhandahålla den enda ramen inom 

vilka män och kvinnor som kan leva liv som är värdiga för sina talanger och deras mänskliga 

värdighet. Detta är också grunden för Europeiska gemenskapen. Som de länder som ansöker 

om att delta, är medlemskap endast möjligt för dem som accepterar sann demokrati som 

grunden för sitt politiska liv. Jag kan inte tänka mig att något land skulle kunna fortsätta som 

medlem i gemenskapen om det i sina egna gränser tillåts ett oåterkalleligt skifte till totalitära 

metoder, var sig det är från vänster eller höger sida. Europeiska gemenskapen kan inte ha plats 
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för deltidsdemokrater.  

Vi tror också ekonomisk frihet, eftersom bevisen visar att ett fritt ekonomiskt system ger 
individen samt samhället det bästa hoppet om det materiella välståndet som är vårt legitima 

mål.37
 

 
P4 Margaret Thatcher: Jag känner till de svårigheter som historien har skapat. Jag känner till 

de missförstånd som måste klargöras innan vi kan uppnå total enhet mellan centrala 

rättgrupper. Men trots detta känner jag mig säker på att vi kan och måste säkra ett samarbete 

som för det möjligt för oss att bekämpa direktvalet framgångsrik och att gå ihop efteråt i 

Europaparlamentet för att skydda de värderingar av frihet och mänsklig värdighet som vi 

håller gemensamt.38
 

 
P5 Margaret Thatcher: Jag har alltid känt att grunden för Europa går långt djupare än frågor 

om avgifter, tullar, gröna pund, direktiv och förordningar. Självklart måste vi tänka klart och 

konstruktivt om alla dessa frågor. Men det var inte för dessa saker som det brittiska folket 

röstade i folkomröstningen förra året. Kärnan i frågan är någon annanstans. Som jag sa under 

folkomröstningskampanjen: ”I en tid av osäkerhet i världssaker ger Europa oss en mycket 

bättre chans till fred och säkert och om vi önskar våra barn att fortsätt att njuta av fördelarna 

med fred, är vårt bästa handlingssätt att stanna i Europa.39
 

 
P1 David Cameron: Jag tror att förenade kungariket trots sina brister och frustrationer är 

starkare, säkrare och bättre med att vara medlem i Europeiska Unionen. Vårt medlemskap i 

den inre marknaden är en av anledningarna till att vår ekonomi går så bra, varför vi har skapat 

ungefär 2,4 miljoner arbetstillfällen under de senaste 6 åren, och varför så många företag från 

utlandet, bland annat från Kina, Indien, USA, Australien och andra stormaktsvälden investerar 

så mycket i Storbritannien. 

Om vi lämnar är den enda säkerheten vi får är osäkerhet.40
 

 
P2 David Cameron: Så idag vill jag jag ut se det stora, djärva patriotiska fallet för 

Storbritannien att vara medlem i EU. 
 
 

37  Margaret Thatcher Foundation: Speech on Europe (”Europe as I see it”) 
38 Margaret Thatcher Foundation: Speech to Conservatice Group for Europe 
39 Ibid 
40 Gov.UK (2016). PM speech on the UK’s strenght and security in the EU: 9 May 2016 (Archived) 
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Jag vill att ni visar ifall ni älskar det här landet, om ni vill hålla det starkt i världen och hålla 
vårt folk säkert, är vårt medlemskap i EU ett av verktygen som hjälper oss att göra saker med 

vårt medlemskap i andra internationella rörelser som Nato eller FN:s säkerhetsråd.41
 

 
P3 David Cameron: Anledningen till att jag vill att Storbritannien ska stanna i ett reformerat 

EU är delvis på grund av min erfarenhet under de senaste 6 åren, det hjälper vårt land att bli 

bättre, säkrare och starkare. Det som sker i Europa, oavsett om vi gillar det eller inte så måste 

vi vara starka i Europa om vi vill vara starka hemma samt i världen.42
 

 
P4 David Cameron: den farliga internationella situationen som står inför Storbritannien idag 

att det närmaste möjliga samarbetet med våra europeiska grannar inte är ett valfritt extra - det 

är nödvändigt. Vi måste stå förenta. Nu är det dags för styrka i antal. 

 

För att hålla vårt folk tryggt från moderna terroristnät som Islamiska Staten och från allvarlig 

brottslighet som alltmer går över gränserna innebär det att vi helt enkelt måste utveckla 

mycket närmare medel för säkerhetssamarbete mellan länder i Europa. Storbritannien måste 

vara fullt förlovat med det.43
 

 
P5 David Cameron: Europeiska unionen har hjälpt till att förena länder som var en gång i 

varandras hals i årtionden. Storbritannien har ett grundläggande nationellt intresse för att 

upprätthålla allmänt ändamål i Europa för att undvika framtida konflikter mellan europeiska 

länder. 

 

Och det kräver brittiskt ledarskap, och för Storbritannien att förbli medlem. Sanningen är 

detta: Vad som sker i vårt grannskap spelar roll för Storbritannien. 44
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 Margaret Thatcher Foundation: Speech to Conservative Group for Europe (opening Conservative referendum 
campaign) 
36 Margaret Thatcher Foundation: Speech at Franco-British Council Dinne
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4.2 Sammanställning av Contra-argument 

Antites: Storbritannien bör utträda ur EU? 

 
C1 Margaret Thatcher: Vi har inte framgångsrikt rullat tillbaka gränserna för staten i 
Storbritannien, för att bara se dem återinförda på europeisk nivå, med en europeisk superstat 

som utövar en ny dominans från Bryssel.45
 

 
C2 Margaret Thatcher: Jag sa att det var psykologiskt fel att sätta oss i en känsla av sinne där 

vi accepterade oundvikligheten för att flytta ut från europeiska och monetära unionen snarare 

än att attackera hela konceptet. Vi hade argument som skulle kunna övertyga både tyskarna, 

vem skulle vara orolig för att försämra inflationspolitiken och även de fattiga länderna som 

måste få veta att de inte kommer vara räddas ut av följderna av en gemensam valuta, vilket 

skulle förstöra deras ineffektiva ekonomier. 

 

C3 Margaret Thatcher: Det vi bör förstå när det gäller Europeiska Gemenskapen är från 

lärdomarna i den europeiska historien att för det första finns det inte något som är nödvändigt 

för välgörande program för europeisk integration. För det andra utgör lusten att uppnå stora 

utopiska planer ofta ett allvarligt hot till frihet, och för det tredje har europeisk enhet blivit 

försökt. Resultatet var långt ifrån lyckligt.46
 

 
C4 Margaret Thatcher: Att försöka undertrycka nationalitet och koncentrera sig på makten i 
mitten av ett europeiskt konglomerat skulle vara mycket skadligt och skulle även de mål vi 

försöker uppnå.47
 

 
C5 Margaret Thatcher: Den gemensamma europeiska valutan är dömd till att misslyckas, 
ekonomiskt, politisk och även socialt. Det spelar ingen roll om tiden, miljön och 

konsekvenserna är fortfarande nödvändigtvis oklart.48
 

C1 David Cameron: ”Röstar brittiska folket för att lämna så lämnar vi. Det blir inte en ny 

omgång förhandlingar och en ny chans till folkomröstning”.49
 

 
 

45 BBC (2013). Thatcher and her tussles with Europe 
46 Margaret Thatcher: The Best Quotes 
47 Margaret Thatcher Foundation: Europe: ”Thatcher signals figh to stop EEC superstate” 
48 Margaret Thatcher: The Best Quotes 
49 Dagens Nyheter (2015). David Cameron i tal: Eu måste förändras 
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C2 David Cameron: ”Det råder ingen tvekan om att vi är viktigare i Washington, Peking 

och Delhi på grund av att vi är del av en mäktig organisation. . . Om vi lämnar EU så är det 

med en enkelbiljett”.50
 

 
C3 David Cameron: Det är tid för det brittiska folket att få sitt ord. Det är dags att lösa 
den europeiska frågan i brittisk politik. Jag säger till det brittiska folket: Det här är ert 

beslut.51
 

 
C4 David Cameron: Det är därför jag är för en folkomröstning. Jag tror på att konfrontera 
denna fråga, utforma den och leda debatten. Inte bara hoppas på en svår situation kommer 

att försvinna.52
 

 
C5  David Cameron: Och när vi har förhandlat fram den nya uppgörelsen kommer vi att 
erbjuda det brittiska folket en folkomröstning med ett mycket enkelt in eller ut val att stanna 
i EU på dessa nya villkor. Eller kom ut helt och hållet. Det kommer att bli en 

folkomröstning.53
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 Rolf Ejvegård, Argumentationsanalys (2005), s.54-57. 
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4.3 Konklusion och sammanfattning av argumenten 

Argumenten här ovan kommer att kontrolleras. De olika huvudargumenten samt stödargumenten 

kommer att analyseras och undersökas. Utgångspunkterna som liberalismen samt realismen 

kommer användas för att kategorisera argumenten. Det kommer även ske en undersökning 

därefter ifall det existerar en koppling mellan utgångspunkterna till moral, politik samt ekonomi. 

Det är en komplicerad uppgift av läsning och tolkning av diverse texter 

samt nedskrivna argument, det krävs vanligtvis omfattande arbete för att förklara mening 

samt betydelse.54Denna undersökning baseras därför på förståelse samt oerhört ordentlig 
läsning av argumentationerna. 

 

P Margaret Thatcher: Argumenterar gällande liberalismen. I sitt första förargument för ett 

medlemskap. Argumentet berör ideologin liberalismen, ett säkert Storbritannien, där nationen 

sätts främst i en fred sits och i ett fritt samhälle. Befolkningen skall känna sig i säkerhet. 

 

Nationen är i prioritering som främst skall vara skyddad från osäkerhet. Hon diskuterar även att 

EU ger nationen en stark ekonomi, organisationen vill ha kvar Storbritannien för att nationen är 

så pass starka och ger tillgång till ett starkare EU. Thatcher är bestämd med att Europeiska 

Unionen gör mer handel och ger mer hjälp än någon annan. Alltså är EU det bästa alternativet 

för ett starkt Storbritannien. Thatcher diskuterar betydelsen av internationella organisationer. 

Ett EU-medlemskap stärker säkerheten i Storbritannien samt att det vidareleder till en stärkelse 

av brittisk försvarskapacitet detta kopplas till internationella organisationer. Sett till 

spetsformulering så anses argumenten hög hållbarhet och relevans. 

Normer och rättigheter finns med i argumentationen kring säkerhet i ett fritt samhälle. Varje 

individ skall kunna leva utan att störa på något sätt. Interpendens påpekar hon när det pratas 

innebörden av ekonomi, ömsesidighet krävs för nationen samt organisationen för detta skall 

fungera. Den andra förargumentationen ägnas till att diskutera gemenskapsmarknaden, 

Storbritannien vill se en större enhet, så man kan minska på arbetslösheten bland annat. 

Vidare så argumenterar Margaret att arbeta för gemensamma mål där Storbritannien kommer 

vara en stark förespråkare för ett mer enat EU. Internationella organisationer och interpendens 

hänvisar Thatcher till.  

 

Dels för att hon vill se ett starkt samarbete med EU inom den internationella organisationen men 

även ekonomin stärker Storbritannien som nation och EU. Interpendens är hon inne på när det 

resoneras om gemenskapsmarknaden. En ömsesidighet krävs för att det skall fungera. Det tredje 
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argumentet diskuterar hon att politisk frihet är något som tros på. Individen ska leva fritt som är 

värdiga för sina talanger samt deras mänskliga värdighet. Normer och rättigheter står i 

rampljuset. Varje i människa har speciella medfödda fri- samt rättigheter. Detta är alltså grunden 

till den Europeiska Unionen. 

 

Internationella organisationer för att kunna samarbeta med organisation krävs alltså demokrati i 

ett land. Hon tror på ekonomisk frihet då detta visar sig vara väldigt nyttigt för individen samt 

samhället. Det fjärde förargumentet ger hon sin syn på ett samarbete med EU och att skydda de 

värderingar av frihet samt mänsklig värdighet som både EU och Storbritannien är eniga om. 

Internationella organisationer samt normer och rättigheter hänvisas till i argumentet. Normer 

och rättigheter nämns när Margaret Thatcher relaterar till att varje i människa har speciella 

medfödda fri- samt rättigheter som man skall ha respekt för. Individen ska leva fritt som är 

värdiga för sina talanger samt deras mänskliga värdighet. Sättet att tänka inom ideologin är att 

omtänksamhet och rättigheter är relaterat till frågan om frid och lugn i relation till staterna. 

Internationella organisationer hänvisas när det diskuteras om ett samarbete med EU som 

organisation. Det sista argumentet diskuterar Margaret Thatcher betonar beroendet av EU, ett 

EU-medlemskap stärker säkerheten i Storbritannien samt att det     vidareleder till en stärkelse av 

brittisk försvarskapacitet detta kopplas till internationella organisationer. Sett till 

spetsformulering så anses argumenten hög hållbarhet och relevans. 

 

P David Cameron: Cameron argumenterar gällande liberalismen i sina förargument för ett EU-

medlemskap. Första pro-argument resonerar han om för ett starkare, bättre samt säkrare 

Storbritannien om man är med i Europeiska unionen. Detta hänvisar David till Internationella 

organisationer. Då ett medlemskap skulle innebära att man har hjälp från resterande 

medlemsländer. Medlemskapet I den inre marknaden är en viktig faktor varför ekonomin går så 

bra som den gör. Medlemskapet i den inre marknaden leder till att Storbritannien går starkt ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Landet har skapat ungefär 2,4 miljoner arbetstillfällen de senaste 6 åren. 

En mängd företag samt bolag från länder utanför Europas gränser investerar i Storbritannien är 

en av anledningarna. Argument kring ekonomi hänvisas till interpendens Storbritannien och EU 

är beroende av varandra för att ekonomin skall flöda. Han nämner ifall nationen skulle utträda så 

är det enda som är garanterat är att det tillför osäkerhet. Återigen så hänvisar Cameron till 

internationella organisationer. Andra argumentet David för handlar om att om det brittiska 

folket verkligen är patrioter så skall man vara med i EU. Om invånarna älskar Storbritannien så 

skall man inte tveka på att rösta för att vara medlem i Europeiska Unionen. EU hjälper nationen 

att vara en stark nation och hålla folket i säkerhet.  
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Medlemskapet hjälper nationen till att förhandla i andra nationella rörelser som Nato eller FN. 

Argumenten hänvisas till internationella organisationer samt normer och rättigheter. I och med 

att Cameron argumenterar för ett medlemskap där han föredrar ett Storbritannien i EU som 

håller det starkt i världen så hänvisar han det till internationella organisationer. Normer och 

rättigheter hänvisar han till då landet ska vara i ett säkert förvar då samtliga medborgare har sina 

fri och rättigheter. Man begränsar inte individens frihet. Det tredje argumentet förklarar 

Cameron varför han vill att nationen skall stanna i EU. Organisationen hjälper nationen att bli 

starkare, bättre samt säkrare. Internationella organisationer står i rampljuset då han verkligen 

står för att stanna i Europeiska Unionen. Man är beroende för ett samarbete med EU så att man 

är i en säker sits.  

Det fjärde argumentet står för att hålla Storbritannien tryggt och bekvämt från terrornätverk, 

men även brottslighet så skall det vara ett bra säkerhetssamarbete mellan Storbritannien samt 

länder i Europa. Internationella organisationer står absolut i fokus då man är beroende av EU 

och vill samarbeta med länder I EU. Allt för att hålla EU starkt samt att hålla undan alla 

kriminella handlingar från nationen. Det sista och femte argumentet argumenterar David 

Cameron för ett medlemskap som leder till att undvika framtida konflikter mellan europeiska 

länder. Det krävs att Storbritannien är medlem i EU för det, då landet har hjälpt till att förena 

länder som har haft konflikter tillbaka i historien. För att detta skall kunna fungera krävs ett 

Storbritannien i EU. Vad som sker utanför Storbritanniens gränser påverkar nationen. 

Argumentet hänvisas till internationella organisationer hänvisas när det diskuteras om ett 

samarbete med EU som organization. Man är beroende av ett medlemskap för vad som sker 

utanför nationen verkligen påverkar landet.  

 

C Margaret Thatcher: Thatchers första motargument, diskuterar hon kring att Storbritannien 

behandlas orättvist efter att ha fått dåliga villkor gällande medlemskapet. Som nation är man inte 

med och tar del av beslut. Thatchers andra motargument argumenterar vidare mot den 

gemensamma europeiska valutan, den är dömd till att misslyckas påpekar hon. Den misslyckas 

inom ekonomiskt, politiskt samt socialt perspektiv. Britterna hade resonemang som skulle kunna 

övertyga tyskarna för att vara oroliga över en försämrad inflationspolitik men även de länder 

som är lägre rankade ur en ekonomisk synvinkel. Det tredje motargumentet pratar hon om att det 

inte finns något som är nödvändigt för välgörande program för europeisk integration. Lusten att 

nå stora utopiska planer är vanligtvis ett seriöst hot till frihet. Europeisk enhet har testats, 

resultatet var inte som man hade tänkt sig på förhand. Det fjärde argumentet syftar hon på att 

den internationella organisationen står som ett hinder för de mål som Storbritannien siktar på. 

Europeiska Unionen sätter käppar i hjulet för britterna ifall de skulle vara med i EU. Det sista 



25  

argumentet resonerar Thatcher ifall man skulle ha en gemensam valuta skulle detta få 

konsekvenser, det skulle förstöra övriga länders ineffektiva ekonomier. Brittern har inte 

framgångsrikt rullat tillbaka gränserna för staten i   Storbritannien bara för att se dem återinförda 

av europeisk nivå påpekar hon. I samtliga motargument som Margaret Thatcher för diskussionen 

kring ett EU-medlemskap står realismen i fokus. Suveränitet är i rampljuset. Suveränitet menas 

med att alla nationer är starka nog till att klara sig själva, det finns alltså ingen organisation som 

en nation lutar sig på, ett EU-medlemskap. Thatcher menar i samtliga argument klart och tydligt 

att man klarar sig alldeles utmärkt utan Europeiska Unionen. Hon menar snarare att 

organisationen går förlorar mer om britterna drar sig ur EU än vad Storbritannien skulle göra. I 

ett ekonomiskt, socialt, säkert perspektiv så är landet Storbritannien starka nog till att reda ut 

detta själva som man har varit tillbaka i tiden. Storbritannien som präglades länge inom 

suveränitetsprincipen som står för att alla länder har rätt till att ta egna beslut inom sitt egna 

fastslagna land. Ifall ett land skulle bryta mot internationell rätt så innebär det att andra länder, 

däremot Förenta Nationerna rätt att bryta mot suveränitetsprincipen 

 

C David Cameron: Argumenterar i sitt första motargument ifall landets befolkning röstar för ett 

utträde så sker detta, det finns alltså inget återvändo menar han. Liberalismen står i fokus, där 

medborgarna har sina normer och rättigheter. Med detta menas att individerna har särskilda fri- 

och rättigheter som man skall respektera och följa hela tiden. Avseendet att filosofera i 

liberalismen är att omtänksamhet och rättigheter är förknippat till frågan om frid och harmoni i 

lugn i koppling till staterna. Camerons andra motargument förklarar han ännu en gång om att 

det inte kommer att kunna ångra sig ifall man väljer att lämna EU, det är alltså upp till 

medborgarna där det brittiska folket har fria tyglar och bestämmer själv hur man ser på EU. Det 

tredje motargumentet meddelar han om att det är dags för invånarna att få sina röster hörda, det 

är nämligen dags att lösa den europeiska frågan, utforma samt leda diskussionen. David 

Cameron erbjuder det brittiska folket en folkomröstning huruvida invånarna vill ha det. 

Återigen är han inne på den liberala ideologin med inriktning normer och rättigheter där landet 

och framför allt folket skall gemensamt besluta om att man skall utträda ur Europeiska Unionen 

eller inte. Befolkningen har rättigheterna att vara med om att rösta och få sina röster hörda, det 

är viktigt menar David Cameron. Det är alltså invånarnas beslut och ingen annans. Cameron 

förklarar i sitt fjärde motargument varför han är för en folkomröstning. Han påpekar att det är 

dags att bemöta den europeiska frågan, utforma samt föra diskussionen. David Cameron 

erbjuder det brittiska folket en folkomröstning huruvida invånarna vill ha det. Där demokratin 

är oerhört viktig. Liberalismen står i rampljuset i argumentationen. Medborgarnas vilja skall 

vara påtaglig huruvida åsikterna lyder. Där demokratin är oerhört relevant för hela processen. 
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Slutligen resonerar Cameron att en 

förhandling skall ske, en erbjudan kommer till det brittiska folket om en folkomröstning 

huruvida invånarna vill ha det. Det kommer existera två alternativ, antigen vill man vara med 

i EU eller så vill man lämna. Röstar folket för ett utträde så sker det med omedelbar verkan, 

betonar Cameron. Det finns alltså ingen återvändo efter att beslutet har tagits. Liberalismen 

står i fokus i samtliga contra argument som David Cameron tillför. Normer och rättigheter 

hänvisar David Cameron klart och tydligt till. En rättvisa där folket skall kunna få säga sitt 

och med gott samvete tycka till. Befolkningens vilja är viktigt påpekar Cameron därför vill 

han ha en folkomröstning. 
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5. Slutsatser och diskussion 
 
Med utgångspunkten i argumentationerna för och mot EU-medlemskap var avsiktens uppsats 

att besvara följande frågor: 

• Hur argumenterar Margaret Thatcher avseende Storbritanniens EU-medlemskap och 

synen på EU-samarbetet? 

• Hur argumenterar David Cameron avseende Storbritanniens EU-medlemskap och 

synen på EU-samarbetet? 

• Vilka likheter och skillnader finns? 
 

 Liberalism Realism 

För 

(Pro) 

Interpendens (2) 

Normer och rättigheter (2) 

 

Mot 

(Contra 

Interpendens Suveränitet 

Tabell 1. Analyserat analysschema 
 
 
Ovanstående analysschema blir allt mer påtagligare huruvida Margaret Thatcher och David 

Cameron ger sin syn angående Europeiska gemenskapen samt Europeiska Unionen under två 

olika tidsepoker. Margaret Thatcher, 1979–1990 och David Cameron, 2010–2015. En djupare 

undersökning av teorierna liberalismen samt realismen. 

 

I samtliga Pro-argument är Thatcher och David Cameron eniga om sina åsikter för ett 

medlemskap förutom contra argumenten. Thatcher förespråkar för att individerna kunna   leva
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liv som är värdiga för talanger och deras mänskliga värdighet. Hon tror även på en politisk frihet. 

Delande av samma uppfattning är ett faktum kring säkerhet (normer och rättigheter) och 

ekonomi (interpendens). Aktörerna prioriterar ett Storbritannien i ett säkert förvar, där man 

tänker på konsekvenserna ifall något mot förmodan skulle ske mot befolkningen i landet. 

Ekonomin är oerhört viktig för landet och aktörerna påpekar detta ett flertal gånger i sina 

officiella uttalanden. 

I Contra-argumenten är man inte direkt på samma bana mot ett medlemskap. Margaret Thatcher 

står för ett mer rättvist agerande, där moralen stiger fram. Hon kritiserar Europeiska 

gemenskapen i brist på en rättvis behandling av gemenskapen. Ekonomin är något hon strävar 

utav. Hon framför sina argument om att hon är mot en gemensam valuta, nationen skadas av 

detta. Man skadar snarare omgivningen än att gottgöra övriga länder (suveränitet). David 

Cameron står enbart för en demokratisk fråga. Där en folkomröstning är ett faktum, invånarna 

skall få rösta och tycka till om ett medlemskap i EU är nödvändigt eller inte. Cameron konstaterar 

starkt ifall folket vill lämna Europeiska Unionen då sker det med omedelbar verkan. Det existerar 

en förändring mellan dessa två perioder. Thatcher avvisade idén om folkomröstningar om 

medlemskap, medan Cameron erbjöd det brittiska folket en folkomröstning (normer och 

rättigheter). 

 

I slutändan kan man dra en slutats kring uppsatsen syfte är att jämföra argumenten som Margaret 

Thatcher samt David Cameron förde som premiärminister för Storbritannien och partiledare för 

det konservativa partiet. Uppsatsens tre huvudfrågeställningar, den första frågeställningen: Hur 

argumenterar Margaret Thatcher avseende Storbritanniens EU- medlemskap och synen på EU-

samarbetet? Thatcher har tagit del av samtliga retorikerna. Därmed har jag fått svar på min 

frågeställning. 

 

Den andra frågeställningen lyder följande: Hur argumenterar David Cameron avseende 

Storbritanniens EU-medlemskap och synen på EU-samarbetet? David tar även del av samtliga 

delar. Denna analys är endast en bråkdel av den brittiska debatten om medlemskap analyserats. 

För att få mer kunskap och en bredare översikt samt dra mer generella slutsatser kan det vara 

logiskt att undersöka flera resonemang från dessa två politiska aktörer i debatten om Europa. 
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Den tredje och sista frågeställningen lyder enligt följande: Vilka likheter och skillnader finns? 

Det finns en klar och tydlig skillnad gällande argumenten, motargumenten som Thatcher och 

Cameron för är inte densamma. Thatcher står för suveränitetsprincipen där ett Storbritannien 

skall vara suveräna. Cameron erbjuder medborgarna sina rättigheter och därmed få sina röster 

hörda gällande ett fortsatt medlemskap.  
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5.1 Sammanfattning 

Storbritannien som tillbaka i dagarna har varit en stormakt har länge präglats av 

imperialismen. Huruvida man ska vara med i gemenskap eller inte med i övriga länder i 

Europa har varit en fråga som spekulerats länge i historien. Med tanke på bakgrunden 

fokuserar uppsatsen på att redogöra och undersöka resonemangen som förs utav två 

politiska aktörer som har varit oerhört populära i brittisk historia i det konservativa partiet 

Tory. Målet är ur med hjälp av teorierna liberalism samt realism, och genom Pro et Contra 

metoden, undersöka argumentationerna i den brittiska debatten mellan Margaret Thatcher 

och David Cameron. Frågeställningarna som uppsatsen berör lyder som följer: 

 

• Hur argumenterar Margaret Thatcher avseende Storbritanniens EU-medlemskap och 

synen på EU-samarbetet? 

• Hur argumenterar David Cameron avseende Storbritanniens EU-medlemskap och 

synen på EU-samarbetet? 

• Vilka likheter och skillnader finns? 
 
För att kunna analysera den brittiska debatten och besvara frågeställningarna så består 

materialet av primära och sekundära källor. Bland annat är källorna ifrån brittiska parlamentet, 

nyhetstidningar osv. Materialet är från en mängd källor, detta för att få en klarar och en bredare 

vy över debatten som pågått under en längre tid om ett europeiskt medlemskap. 

Argumentationen kring brexit visar genom en argumentationsanalys att i den brittiska debatten 

om EU-medlemskap har förändrats med tiden. Bägge aktörerna är för ett medlemskap för 

landets säkerhet och av ekonomiska skäl. Medan både Thatcher och David Cameron har 

skiljande uppfattningar mot ett medlemskap. Thatcher höjer flaggan för ekonomin, där hon 

understryker att man inte får något tillbaka. Detsamma gäller moral & etik där hon känner att 

nationen inte blir behandlad rättvist med inverkan i politiken. David Cameron stod upp för en 

folkomröstning där folket skall tycka sitt. Han vill att det ska vara en rättvis process där folket 

inte kan vara missnöjda med en omröstning. 
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