
   
Institutionen för samhällsvetenskaper 
Statsvetenskap 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brittiska Labour – svikare eller frälsare? 
 

Om ett svikt vallöfte eller en räddning av Storbritanniens inflytande i EU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Niklas Holm Hansen Gustafsson 
Kandidatuppsats i statsvetenskap 

Höstterminen 2009 
Handledare: Karl Loxbo 



 1 

Abstract 
This Bachelor thesis deals with the act of the British Labour Party when they recalled a 
referendum promised by former Prime Minister Tony Blair. Tony Blair promised a 
referendum on the Constitutional Treaty, but his successor Gordon Brown later recalled it 
when the Lisbon Treaty succeeded the Constitutional Treaty as the legal foundation of the 
European Union. 
 
The main purpose of this thesis was to with help from various theorethical frameworks 
explain why the Labour Party decided to do this, even if this decision gave the main 
opposition party, the Conservative and Unionist Party (the Tories), the chance to heavily 
critisize the Labour Party, and picture them as traitors. 
 
The research questions were: 

• What are the reasons that the Labour Party went from being a Eurosceptical party, to 
become more pro-European? 

• Why did the Labour Party cancel the promised referendum on the new treaty of the 
European Union? 

 
Various answers were found for the first research question. Among the most important was 
that it was a part of the over all transition which led to the launch of New Labour. 
 
The second research question was answered with three explanatory models based on actions 
of the Labour Party on three arenas; the electoral arena (based on power, this model claims 
that the Labour Party act as they do because the know the Tories would not act differently if 
they were in office), the parliamentary arena (based on ideology, this model claims that 
Labour want the Lisbon Treaty because it has a stronger social dimension than earlier treaties) 
and the internal arena (based on the problem of identification, this model claims that the 
Labour Party identifies itself with the British government, and not just the voters, and are 
afraid of damaging Britain’s influence in the EU and international politics if Britain says ‘no’ 
to the Lisbon Treaty). 
 
English title of the thesis: The British Labour Party – traitors or saviors? 
 
English subtitle of the thesis: About a broken election promise, or the rescue of Britain’s 
influence in the EU. 
 
Key words: Labour Party, EU, European integration, party theory 
 
Nyckelord: Labour, EU, europeisk integration, partiteori 
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Förord 
Sommaren 2009 läste jag en artikel om att det brittiska konservativa partiet krävde en 
folkomröstning om Lissabonfördraget. Detta var egentligen ingen större nyhet, men vad som 
speciellt fångade min uppmärksamhet var att de till och med sade sig vara beredda att riva 
upp Storbritanniens tidigare ratificering av fördraget. Varför gör Labour en sådan politisk 
tabbe? – var det första jag kom att tänka på. Varför låter Labour det konservativa partiet få ett 
sådant guldläge inför det kommande valet? Ju mer jag funderade över det, desto mer 
konfunderad blev jag över det, och inte minst, desto mer intresserad. Eftersom började det 
hela utvecklas till en uppsatsidé. 
 
Dock hade det kanske enbart just stannat vid en idé om det inte hade varit för min handledare 
Karl Loxbo. Jag skulle därför här gärna vilja passa på att tacka Karl för hans tålamod och 
ovärderliga råd. En annan jag skulle vilja framföra ett stort tack till är Yazmín för ditt 
ständiga stöd. 
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1. Inledning 
Det forskningsproblem jag valt att undersöka är varför det brittiska Labourpartiet driver en 

EU-positiv linje och avblåste den utlovade folkomröstningen om EU:s nya fördrag,1 när de 

borde vara väl medvetna om att den brittiska befolkningen är väldigt EU-skeptiska,2 och att 

partiet därmed riskerar att mista regeringsmakten i det kommande valet senast i juni 2010. 

 

Labourpartiet har genomfört många populära reformer i Storbritannien sedan sitt 

maktövertagande 1997 efter 18 år i opposition. Exempelvis satsade de mycket på att minska 

arbetslösheten, och lyckades. De gjorde nya investeringar i offentlig sektor,3 de har påbörjat 

en reform av det brittiska överhuset och radikalt minskat antalet ledamöter (lorder) som ärvt 

sina platser, de så kallade arvslorderna. De har även genomfört reformer som syftar till att 

förbättra boendesituationen för en stor del av den mindre välbeställda befolkningen i 

Storbritannien, skjutit till mer pengar till sjukvården, stärkt arbetstagares rättigheter bland 

annat genom införande av minimilön, med mera. Enligt den brittiske sociologen Anthony 

Giddens har över två miljoner britter lyfts ur fattigdom sedan 1997, då Labourpartiet kom till 

makten.4 Trots detta ligger man för närvarande (november 2009) långt efter det konservativa 

partiet (The Conservative Party, även kallat the Tories), under ledning av David Cameron, i 

opinionsundersökningarna inför det kommande valet.5 Deras minskade stöd kan säkerligen 

också härledas till Irakkriget och diverse andra politiska händelser, men viktigt att påpeka är 

att även de konservativa stöttade den brittiska insatsen i Irak, medan de hela tiden krävt 

folkomröstning om EU:s nya fördrag.6 Labourpartiet gick till slut med på en folkomröstning, 

                                                
1 EUobserver. Referendum on new EU treaty not needed, says Gordon Brown. Publicerat den 
24 september 2007. Hämtat från <http://euobserver.com/9/24826> den 2 november 2009. 
2 Aftonbladet. De kan krossa nya grundlagen. Publicerat den 1 oktober 2009. Hämtat från 
<http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5883719.ab> den 3 november 2009. 
3 Giddens, Anthony (2007). Over To You, Mr Brown. Cambridge: Polity Press. s. 3 
4 Giddens, Anthony (2007). Over To You, Mr Brown. Cambridge: Polity Press. s. 3 
5 Den 21 oktober 2009 ledde det konservativa partiet med 17 procentenheter över 
Labourpartiet i tidningen the Guardians opinionsundersökning. Se 
<http://www.guardian.co.uk/politics/polls> 
6 Scotsman.com News. Tories demand referendum on EU constitution. Publicerat den 9 
oktober 2003. Hämtat från <http://news.scotsman.com/topstories/Tories-demand-referendum-
on-EU.2468446.jp> den 28 oktober 2009. 
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men avblåste den senare när det gamla Konstitutionsfördraget7 förkastades och 

Lissabonfördraget istället kom upp på tapeten.8 

 

Det fenomen som studeras genom detta fall är ett parti (det brittiska Labourpartiet) som till 

synes är villigt att mista regeringsmakten till förmån för att driva på den europeiska 

integrationsprocessen. Det är statsvetenskapligt relevant och intressant för att det i ett större 

perspektiv visar på bristerna med den representativa demokratin, där politiker driver igenom 

frågor som en övervägande majoritet av medborgarna (tillika väljarna) inte är intresserade av 

eller inte vill ha att göra med. Att försöka hitta ett svar på varför ett parti agerar på detta sätt 

kan också hjälpa oss att bättre förstå den europeiska integrationen. 

 

Uppsatsens utomvetenskapliga syfte är att klargöra varför det brittiska Labourpartiet agerar 

som de gör i frågan om ökad europeisk integration när de riskerar att mista regeringsmakten. 

Det inomvetenskapliga syftet är att mer generellt besvara vad det kan finnas för anledningar 

för ett socialdemokratiskt parti att vara pådrivande i den europeiska integrationsprocessen, 

trots att detta kan anses som irrationellt. EU med sin marknadsliberala bakgrund och 

fördragsfästa kapitalism torde ju egentligen gå stick i stäv med den socialdemokratiska 

ideologin, och många socialdemokratiska väljare är inte alltid väldigt entusiastiska över EU-

projektet överhuvudtaget. Det utomvetenskapliga syftet har sin grund i den konkreta 

observationen att Labourpartiet till synes handlar irrationellt, och försöker söka svar på varför, 

medan det inomvetenskapliga syftet försöker besvara den mer generella frågan varför partier 

agerar som de gör.9 

 

Enligt en färsk opinionsundersökning av Internetupplagan av den brittiska dagstidningen 

Daily Telegraph, Telegraph.co.uk, anser så mycket som 43% av den brittiska befolkningen 

fortfarande att Storbritannien bör lämna EU, snarare än att vara kvar i unionen och ratificera 

Lissabonfördraget utan folkomröstning. I samma undersökning svarade endast 26% av 

respondenterna att de hellre ansåg att Storbritannien borde ratificera Lissabonfördraget, än att 

                                                
7 Officiell beteckning: Fördrag om upprättande av en Konstitution för Europa. 
8 EUobserver. Referendum on new EU treaty not needed, says Gordon Brown. Publicerat den 
24 september 2007. Hämtat från <http://euobserver.com/9/24826> den 2 november 2009. 
9 Esaiasson, Peter et. al (2004). Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och 
marknad. Stockholm: Norstedts Juridik. s. 31 
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lämna EU.10 Det är också ett välkänt faktum att den brittiska befolkningen under många år har 

tillhört bland de mest EU-skeptiska inom EU.11 Av detta att döma, skulle det kunna anses som 

ett politiskt självmord för ett parti att ändå genomdriva fördragets ratificering, trots tidigare 

löften om en folkomröstning om ett fördrag som innebär i stort sett samma institutionella 

förändringar för det europeiska samarbetet inom ramen för den Europeiska unionen. Att 

Labour som ett socialdemokratiskt parti, med en lång historia av EU-skepticism, nu till synes 

sätter regeringsmakten på spel för att driva på ett samarbete som till stor del bygger på 

marknadsliberalism gör fallet ännu mer intressant. 

 

Varför gör dem såhär? Detta är uppsatsens grundläggande empiriska gåta. 

 

1.1. Problemdiskussion: EU, partier och socialdemokrati 

Den tyske statsvetaren tillika juristen Fritz W. Sharpf har skrivit om varför EU aldrig kan bli 

en social marknadsekonomi, och således inte heller ett socialdemokratiskt projekt. Han menar 

att den europeiska integrationen kretsar för mycket kring tanken om den inre marknaden, och 

att de sociala faktorerna alltid har en underordnad prioritet gentemot de ekonomiska 

intressena och den fria rörligheten av varor, tjänster, kapital och arbetskraft. Detta avspeglas 

framför allt i flera av de domar som EG-domstolen avkunnat genom årens lopp. Det är också, 

enligt Sharpf, ett stort problem att EG-domstolen tagit sig makt och kompetensområden som 

den egentligen aldrig blivit tilldelad politiskt. Detta kan EG-domstolen göra genom att dess 

domar blir prejudikat för kommande domar inom samma eller liknande områden.12 

 

Sharpf menar att EU:s policy process, alltså regelverket för beslutsfattande och 

institutionerna, skapar en stark asymmetri som särskilt gynnar en viss sorts politik.13 Bland 

annat handlar det om politiskt beslutsfattande av opolitiska aktörer, såsom EG-domstolen men 

även till viss del tjänstemän, som hindrar politiska åtgärder av politiker och nationella partier 

                                                
10 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/6183535/David-Cameron-under-
pressure-over-EU-referendum-poll.html 
11 Moran, Michael (2005). Politics and Governance in the UK. New York: Palgrave 
MacMillan. s. 334 
12 Scharpf, Fritz W. (2009). The Double Asymmetry of European Integration – or: Why the 
EU Cannot Be a Social Market Economy. MPIfG Working Paper. 
13 Scharpf, Fritz W. (2009). The Double Asymmetry of European Integration – or: Why the 
EU Cannot Be a Social Market Economy. MPIfG Working Paper, s. 7. 
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på europeisk nivå, och dels handlar det om att främja integration som inverkar negativt på 

sociala ekonomier.14 

 

Efter Luxemburgskompromissen, som löste tomma stolen-krisen på 1960-talet då Frankrikes 

president Charles de Gaulle beslutade att Frankrike skulle bojkotta ministerrådets möten, var 

enhällighet för en tid framöver en viktig princip vid beslutsfattande inom ramen för dåvarande 

EEG (Europeiska ekonomiska gemenskapen). Detta kunde utgöra en viss säkerhet för att de 

sociala trygghetssystemen i medlemsländerna inte underminerades. Men allt eftersom 

enhälligheten frångåtts till förmån för beslut med kvalificerad majoritet, har det blivit svårare 

att trygga en social dimension i relation till marknaden och den fria rörligheten. 

 

Tomma stolen-krisen är ett exempel på en tid med politisk stagnation vad gäller den 

europeiska integrationen, och det är särskilt under sådana perioder som EG-domstolen har 

tagit på sig rollen att vara ”integrationens värnare”, och fortsatt att pådriva integrationen i 

riktningar som inte alltid överrensstämt med viljan hos de politiska beslutsfattarna. Ett färskt 

exempel var när de politiska ledarna i Europeiska rådet efter den så kallade Lavaldomen i 

Vaxholmsmålet (C-341/05) uttalade kritik mot domen, och att utstationeringsdirektivet inte 

var avsett att tolkas på det sätt som EG-domstolen gjorde. Ändå är det svårt att i efterhand få 

kommissionen att lägga fram ett nytt förslag som skulle ändra tolkningen av direktivet i 

framtida domar.15 

 

De så kallade Laval-, Rüffert- och Vikingdomarna är tydliga exempel på där EU:s 

institutioner åstadkommer policies som går stick i stäv med klassiska socialdemokratiska 

kärnfrågor och dess syn på arbetsrätt. I den klassiska konfliktlinjen mellan arbete och kapital 

där socialdemokratiska/arbetarepartier till sin ideologiska natur alltid främst hävdat 

arbetstagarnas intressen, har vi kunnat se en förändring på senare år eftersom man stöttar ett 

projekt som till synes i högre grad verkar gå kapitalets ärenden. Men det finns dock saker som 

pekar på motsatsen, det vill säga att ett EU-medlemskap är det bästa sättet (eller kanske till 

och med det enda sättet) att behålla en stark välfärdsstat och arbetsrätt i en globaliserad värld. 

En enkel förklaringsmodell skulle kunna vara att ”Det är bättre att vara innanför, än utanför”.  

                                                
14 Scharpf, Fritz W. (2009). The Double Asymmetry of European Integration – or: Why the 
EU Cannot Be a Social Market Economy. MPIfG Working Paper, s. 7. 
15 Scharpf, Fritz W. (2009). The Double Asymmetry of European Integration – or: Why the 
EU Cannot Be a Social Market Economy. MPIfG Working Paper. 
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Sverige, Storbritannien och andra europeiska länder som länge styrts av socialdemokratiska 

regeringar är ofta i hög grad exportberoende, inte minst till andra europeiska länder. Således 

är det viktigt att kunna handla fritt med sina handelspartners, dels för att kunna sälja sina 

varor billigare utan att behöva betala tullar, samt för att andra ska känna det attraktivt att sälja 

sina varor till respektive land. Även den inhemska industrin är ju beroende av import av 

råvaror och annat för att i sin tur kunna tillverka varor som de själva kan exportera. Att 

medverka inom EU:s inre marknad, men ändå stå utanför EU, exempelvis genom EES-

avtalet16, ger visserligen tillträde till EU:s inre marknad, men ingen möjlighet att påverka 

spelreglerna på densamma genom att sitta med vid bordet och ta besluten i EU:s institutioner. 

 

Norges socialdemokratiska statsminister Jens Stoltenberg yttrade exempelvis en gång att 

”Norge får sätta sin tilltro till att Sverige förhandlar fram bra villkor även för Norges 

räkning”. Vaxholmsfallet och Lavaldomen skulle alltså kunna ha inträffat även i ett EES-land, 

men ett land som endast är anslutet till EES men inte EU har sedan ingen möjlighet att i de 

institutioner som beslutar (det vill säga EU:s institutioner) driva på för förändringar av 

regelverken. Således skulle man kunna hävda att det finns ett kraftigt ”socialdemokratiskt” 

argument att vara anhängare av EU. 

 

Emellertid kan skeptikerna dock hävda att EU (i alla fall för tillfället) har en alltför borgerlig 

majoritet för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att driva EU i en mer socialdemokratisk, 

social riktning. Exempelvis försökte den dåvarande svenske socialdemokratiske ledamoten av 

Europaparlamentet, Jan Andersson, hösten 2008 att få Europaparlamentet att ställa sig bakom 

hans betänkande (A6-0370/2008) om EU:s utstationeringsdirektiv och uppmaning till 

kommissionen att riva upp det samma och föreslå en ny skrivning som skulle kunna säkra 

”den svenska modellen”. Betänkandet röstades visserligen igenom, men några punkter i 

betänkandet röstades ned, inklusive den punkt som just föreslog att utstationeringsdirektivet 

skulle revideras.17 

 

Dessutom försökte de europeiska socialdemokraterna (inklusive det brittiska Labourpartiet) 

att få en ny kommissionsordförande, och vägrade rösta för omval av José Manuel Barroso 

eftersom han inte ansåg att en revidering av utstationeringsdirektivet var nödvändig. Men 

eftersom socialdemokraterna totalt sett gick tillbaka i Europaparlamentsvalet sommaren 2009, 
                                                
16 EES är förkortning för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
17 Omröstningsresultat onsdagen den 22 oktober 2008. Benämning: P6_PV(2008)10-22(VOT) 
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lyckades den konservativa Barroso ändå få tillräckligt med stöd i Europaparlamentet för att 

bli omvald. 

 

När det gäller att motverka denna typ av ”sociala problem”, som exempelvis lönedumpning, 

kan den europeiska integrationen, och speciellt integration genom domstolsbeslut, ses som ett 

grundproblem för socialdemokratin eftersom effekterna av detta mycket 

marknadsorienterande synsätt skulle kunna underminera den slags sociala 

marknadsekonomier som socialdemokrati ofta syftar till att skapa. 

 

Hur kan vi förstå denna till synes paradoxala omsvängning? Varför många 

socialdemokratiska partier i Europa har gått ifrån att vara EU-kritiska till att bli varma EU-

anhängare? Vilka indikatorer finns att undersöka som kan tänkas förklara socialdemokratiska 

partiers (och i synnerhet Labourpartiets) agerande i frågor rörande den europeiska 

integrationen? 

 

1.2. Teoretiska utgångspunkter 

Forskningsproblemet kommer att analyseras utifrån olika teoretiska utgångspunkter. Den 

viktigaste av dessa kommer dock att vara partiteori, bland annat med hjälp av teorier som 

presenterats av Richard S. Katz och Peter Mair, samt Gunnar Sjöblom. Operationaliseringen 

kommer således att gå till på så sätt att Labourpartiets agerande (med att exempelvis avblåsa 

den utlovade folkomröstningen om EU:s nya fördrag) kommer att analyseras genom 

partiteori, och försöka finna svar på varför Labourpartiet handlar som de gör i denna fråga.18 I 

vems intresse agerar det brittiska Labourpartiet främst? Agerar de i den brittiska statens 

intresse, eller väljarnas intresse? Partierna måste hela tiden göra en avvägning mellan vad som 

väger mest. Partierna har olika roller; de ska kanalisera politik till väljarna och söka mandat 

för denna i allmänna val. De ska sedan kanalisera den politik som väljarna önskar att de ska 

föra, och de röstar fram i val, till det politiska systemet. En annan viktig uppgift är att ha hand 

om den statliga byråkratin och se till att maktapparaten fungerar. 

 

De politiska partierna agerar på olika arenor. Här kommer jag att utgå ifrån Gunnar Sjöbloms 

teorier från 1968. Partierna har dels den interna partiarenan; alltså hur de inom partiet ska 
                                                
18 Esaiasson, Peter et. Al (2004). Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och 
marknad. Stockholm: Norstedts Juridik. s. 59 
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hålla ihop sig för att externt framstå som ett dugligt regeringsalternativ. Här är det viktigt att 

partiet uppträder på ett samlat sätt och visar sig trovärdigt genom att resultatrikt maximera sitt 

politiska inflytande. Vidare finns också den parlamentariska arenan, på vilken partiet också 

ska arbeta för att maximera sitt inflytande. Detta är också något som bland annat uppnås 

genom den interna sammanhållningen, men även genom byggande av allianser och 

koalitioner med partier som man inte står alltför långt ideologiskt ifrån. 

 

I detta fall med det brittiska Labourpartiet och frågan om den europeiska integrationen kan 

man också säga att ledningen för Labourpartiet agerar på olika arenor, och måste försöka 

kombinera olika intressen. Dels agerar de internt på partikongresser. Dels agerar de externt i 

det nationella parlamentet, och dels agerar de internationellt i Europeiska rådet och 

Europeiska unionens råd (även känt som Ministerrådet). När de agerar i EU-sammanhang är 

det högst troligt att de driver en politik som de tror gynnar Storbritannien som nation, snarare 

än dem själva som politiskt parti. 

 

Sjöblom beskriver i sin teori om partistrategier, att röstmaximering i allmänna val är det 

överordnade målet för politiska partier i ett tvåpartisystem (liksom det brittiska i praktiken är). 

Partier i tvåpartisystem arbetar med att få så många röster som möjligt för att ensamt med 

enkel majoritet driva igenom sin politik. Naturligtvis har även politiska partier i ett 

flerpartisystem intresse av att få många röster, men av anledningar som följer är det 

överordnade målet snarare maximering av det parlamentariska inflytandet (maximization of 

parliamentary influence), som innebär att söka kompromissa med andra partier, om partiet 

inte skulle ha tur att få egen majoritet, vilket sällan förekommer i många flerpartisystem.19 

 

Partisammanhållning är även det enligt Sjöblom ett av fyra grundläggande mål för partier.20 

Det skulle vid första anblick kunna verka logiskt att hävda att alla partier skulle sträva efter 

bli så kallade catch-all-partier (partier som vill nå alla väljare), eftersom de når ut till en 

större väljargrupp, men om partiet skulle överge sina traditionella väljare, riskerar det dels att 

väljarna går över till ett annat förekommande parti, eller att det bildas nya partier som 

försöker lägga beslag på de missnöjda väljarna.21 För partier med ideologisk hemvist till 

vänster på den politiska vänster-högerskalan finns dessutom en utpräglad risk att en betydlig 

                                                
19 Sjöblom, Gunnar. Party strategies in a multiparty system (Lund: 1968), s. 79ff 
20 Sjöblom, Gunnar. Party strategies in a multiparty system (Lund: 1968), s. 85 
21 Sjöblom, Gunnar. Party strategies in a multiparty system (Lund: 1968), s. 160f 
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del av partiets forna sympatisörer låter bli att rösta om de inte längre känner igen sig i partiets 

politik. 

 

Således kan slutsatsen dras av Sjöbloms resonemang att det är viktigare för ett parti i ett 

flerpartisystem att sträva efter partisammanhållning och sedan söka samarbete med andra 

partier som de inte står alltför ideologiskt långt ifrån, än att försöka täcka in så många väljare 

som möjligt under sitt eget parti med risken att förlora sin traditionella väljargrupp.22 Men 

även om det brittiska parlamentet har ett flertal olika partier representerade, är det mycket till 

följd av valsystemet med majoritetsval i enmansvalkretsar i praktiken ett tvåpartisystem, där 

både Labourpartiet och de konservativa strävar efter att nå ut till så många väljare som möjligt 

och få egen majoritet i valen. 

 

Om ett parti verkar ha svag politisk sammanhållning påverkar detta också väljarnas syn vad 

gäller partiets trovärdighet, och således sätts också partiets röstmaximering på spel. Vidare 

influerar avsaknad av intern sammanhållning inom det egna partiet andra partiers lust att 

samarbeta med partiet i fråga, eftersom de andra partierna kan bedöma det aktuella partiet 

som en oduglig samarbetspartner. Hur skulle det kunna vara möjligt för ett parti att kunna 

samarbeta verkningsfullt externt med andra partier om det saknar förmågan att hålla ihop 

internt? Därför är det essentiellt för partier att visa upp en sammanhållen bild av sig externt. 

Övriga partier kan känna sig tryggare med överenskommelser som ingås i till exempel ett 

gemensamt valmanifest med partier som kännetecknas av stark sammanhållning, än med 

partier som till synes verkar löst sammanhållna. Löst sammanhållna partier är således en 

mindre attraktiv koalitionspartner än ett utpräglat sammanhållet parti.23 Vid 

koalitionsbildande och röstkalkyleringar före omröstningar är det självklart angeläget att ha 

vetskap om hur stort stöd man kan tänkas ha. 

 

Hur man teoretiskt kan förstå och förklara partier, kommer i denna uppsats att göras med 

hjälp av de teoretiska utgångspunkter som Richard S. Katz och Peter Mair presenterat i olika 

vetenskapliga artiklar. 

Speciellt utvecklingen från masspartier till kartellpartier är intressant och vetenskapligt 

relevant som förklaringsmodell eftersom den dels ger en generell bild av partier i allmänhet, 

och kan appliceras på och förklara det brittiska Labourpartiets agerande i synnerhet.  
                                                
22 Sjöblom, Gunnar. Party strategies in a multiparty system (Lund: 1968), s. 163f 
23 Sjöblom, Gunnar. Party strategies in a multiparty system (Lund: 1968), s. 87 och 183f 
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Richard S. Katz och Peter Mair redogör i sin artikel Changing Models of Party Organization 

and Party Democracy för politiska partiers utveckling i olika steg. Allt eftersom partiernas 

position i samhället förändras, förändras också partierna. Dessa förändringar kan dels härledas 

till förändringar i civilsamhället, men också vad gäller förändringar i relationen mellan de 

politiska partierna och staten. Särskilt menar de att partier och staten närmar sig varandra, 

vilket successivt ger upphov till en ny sorts partier, nämligen kartellpartierna.24 

 

Det brittiska Labourpartiet är att anse som ett från början typiskt massparti. Det bildades av en 

stor skala väljare med gemensamma intressen av att förändra samhället i en riktning som 

skulle passa dem bättre.25 Det handlade för Labourpartiets del mycket om att skapa ökad 

social rättvisa för de sämre ställda i samhället, framför allt arbetarklassen. En stor skillnad 

mellan Labourpartiet och det konservativa partiet är att Labourpartiet bildades 

utomparlamentariskt och det konservativa partiet bildades genom en gruppering i 

parlamentet.26 

 

I takt med att masspartiet når framgång blir det dock paradoxalt nog successivt ett offer för 

sin egen framgång, eftersom de förändringar som partiet bildades för att genomföra 

genomförs.27 Socialdemokratiska partier i allmänhet, liksom Labourpartiet, har exempelvis 

bildats för att införa allmän och lika rösträtt, skapa ökad social rättvisa i samhället genom 

exempelvis sociala trygghetssystem och fördelningspolitik. Allt eftersom dessa reformer 

genomförs och accepteras även av de politiska motståndarna blir det dock svårare och svårare 

att vinna val på dessa frågor. Inget parti i vare sig Storbritannien eller Sverige skulle sannolikt 

kunna vinna ett val idag på parollfrågor som ”allmän och lika rösträtt” eller ”införande av 

sociala trygghetssystem och fri sjukvård” eftersom dessa redan är genomförda. 

Det är också rimligt att allt eftersom alltfler i samhället får en högre levnadsstandard, krymper 

också gruppen av väljare som identifierar sig som socialt utsatta. Detta medför att partierna 

successivt utvecklar sig till så kallade catch-all partier för att nå ut till en större grupp 

                                                
24 Katz, Richard S. & Mair, Peter (1995). Changing Models of Party Organization and Party 
Democracy. Party Politics 1 (1), s. 6. 
25 Katz, Richard S. & Mair, Peter (1995). Changing Models of Party Organization and Party 
Democracy. Party Politics 1 (1), s. 8. 
26 Lindahl, Rutger (red.) (2007). Utländska politiska system. Stockholm: SNS Förlag. s. 62 
27 Katz, Richard S. & Mair, Peter (1995). Changing Models of Party Organization and Party 
Democracy. Party Politics 1 (1), s. 12. 
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väljare.28 I fallet med Labourpartiet är detta speciellt tydligt i samband med lanseringen av 

New Labour under ledning av framför allt Tony Blair, Gordon Brown och Peter Mandelson. 

 

Ett catch-all parti försöker inrikta sig på strategiska sakfrågor som kan tänkas tilltala så många 

väljare som möjligt, snarare än frågor som appellerar till en bestämd grupp i samhället.29 

 

Allt eftersom tiden går och partiet sitter i regeringsställning, och partiets politik således även 

blir statens politik, börjar också partiet mer och mer identifiera sig med staten, och 

övergången sker till nästa steg, det vill säga att bli ett kartellparti. Detta hänger ihop med 

partiets dubbla roll att dels kommunicera medborgarnas/väljarnas viljor ”uppåt” mot staten, 

alltså vad staten ska göra, och dels sköta den statliga byråkratin som försvarar sina policies 

gentemot medborgarna.30 

 

Dessa policies kan exempelvis dels vara de lagar och förordningar som partiet i 

regeringsställning stiftar, dels att de utser politiska tjänstemän på olika håll i statsapparaten 

som välvilligt genomför den politik regeringen önskar. I Storbritannien som dessutom är ett 

land med tydligt ministerstyre och följaktligen också personligt ministeransvar är detta extra 

tydligt eftersom ministern och således också regeringen är ansvarig för hela beslutskedjan i 

det politiska systemet, från individnivå, ända upp till allmän lagstiftning. Som regeringsparti 

blir man dessutom ofta mest uppmärksammat i offentlig media, både på gott och ont, och då 

gäller också för partiet att kunna försvara även obekväma beslut och impopulära reformer. 

 

Även frågan om statligt partistöd kan knytas till utvecklingen av kartellpartier, eftersom 

partierna således både till största del finansieras av staten, samt driver staten och själva 

                                                
28 Katz, Richard S. & Mair, Peter (1995). Changing Models of Party Organization and Party 
Democracy. Party Politics 1 (1), s. 12f 
29 Katz, Richard S. & Mair, Peter (1995). Changing Models of Party Organization and Party 
Democracy. Party Politics 1 (1), s. 13 
30 Katz, Richard S. & Mair, Peter (1995). Changing Models of Party Organization and Party 
Democracy. Party Politics 1 (1), s. 13 
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beslutar om sin finansiering.31 Storbritannien är liksom Sverige ett land med offentliga 

partistöd,32 som dock emellertid är relativt begränsade.33 

 

Något annat som karaktäriserar kartellpartier, och i hög grad stämmer in på det brittiska 

Labourpartiet är att partiets företrädare till stor del skärmat och fjärmat sig från sina 

ursprungsväljare. De socialister som en gång startade Labourpartiet stod mycket långt ifrån 

den Oxfordutbildade juristen Tony Blair som var partiordförande 1994-2007, eller många av 

de andra ”yrkespolitikerna” som idag företräder Labourpartiet i bland annat regering och 

parlament. 

 

1.3. Syfte, problemformulering och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur det brittiska Labourpartiet utvecklat och förändrat 

sin syn på EU och europeisk integration från 1970-talet fram till idag (2009), på olika arenor, 

för att därigenom skapa större förståelse för det tryck som europeisk integration sätter på 

politiska partier i allmänhet och socialdemokratiska partier i synnerhet. Detta vidare syfte 

avser också att således besvara den mer snävare frågan varför Labour avblåste en 

folkomröstning om EU:s nya fördrag. 

 

Problemformuleringen och frågeställningarna syftar till att försöka förklara denna till synes 

paradoxala omsvängning, och vilka indikatorer som kan tänkas ange orsaken till detta.  

 

Den övergripande problemformuleringen kommer att undersökas och förhoppningsvis 

besvaras med hjälp av följande två forskningsfrågor: 

 

• Vad finns det för anledningar till att Labourpartiet från att ha varit ett EU-skeptiskt 

parti, gick till att bli mer EU-positivt? 

• Varför avblåste Labourpartiet den utlovade folkomröstningen om EU:s nya fördrag? 

                                                
31 Katz, Richard S. & Mair, Peter (1995). Changing Models of Party Organization and Party 
Democracy. Party Politics 1 (1), s. 16 
32 ACE Electoral Knowledge Network. Comparative Data > Parties and candidates – Public 
funding of parties. Publiceras kontinuerligt. Hämtat från <http://aceproject.org/epic-
en/CDMap?question=PC12> den 23 november 2009. 
33 Katz, Richard S. & Mair, Peter (1995). Changing Models of Party Organization and Party 
Democracy. Party Politics 1 (1), s. 17 
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1.4. Diskussion kring val av frågeställning 
Frågeställningen är förklarande. Syftet med uppsatsen är att förklara varför det brittiska 

Labourpartiet agerar som de gör i denna fråga när de borde vara väl medvetna om att det 

partistrategiskt är väldigt skadligt att bryta mot ett tidigare löfte om en folkomröstning, då de 

riskerar att framställas som lögnare, svikare, elitistiska, med mera. I anledning av detta har de 

två frågeställningarna valts för att förklara det tillsynes ologiska, irrationella beteendet hos 

Labourpartiet. 

 

1.5. Hypotes 

En arbetshypotes som jag har är att Labourpartiet agerar på det sätt som de gör för att de helt 

enkelt inte anser att de skulle ”offra” något för det europeiska integrationsprojektet. Det kan 

ju (simpelt nog) vara så att de uppriktigt tror att europeisk integration är den bästa vägen för 

Storbritannien och det brittiska folket att gå. Eller att de helt enkelt ser till det europeiska, 

gemensamma bästa. Tony Blair sade exempelvis på ett möte i Polens huvudstad Warszawa år 

2000, i anledning av EU:s dåvarande aktuella utvidgning österut, att EU ska vara ”en 

supermakt, men ingen superstat”.34 Detta citat visar på en vidgad vy, där den brittiske 

premiärministern inte i första hand ser till det egna brittiska bästa, utan till EU:s bästa som en 

politisk enhet och aktör i världen. 

 

Hypotesen kan tänkas få stöd av att Labourpartiets till synes agerar med bekymmerslöshet 

emot den brittiska opinionens åsikt i frågan om fördjupad europeisk integration och ett 

jakande till ratificeringen av Lissabonfördraget utan folkomröstning. Den brittiska regeringen 

bestående av Labourpartiet borde rimligen vara väl medvetna om att det brittiska folket tillhör 

bland de mest EU-skeptiska i Europa35, eller att nej-sidan till Lissabonfördraget i 

Storbritannien enligt opinionsundersökningsföretaget YouGov så sent som i början av oktober 

2009 hade ett övertag som var tre gånger starkare än ja-sidan.36 Men man kan ju också se det 

som rationellt från Labourpartiets synvinkel att de avblåste folkomröstningen av just av de 

                                                
34 The Guardian. Tony Blair’s Warsaw speech on enlargement. Publicerat den 7 oktober 2000. 
Hämtat från <http://www.guardian.co.uk/politics/2000/oct/07/uk.tonyblair/print> den 3 
november 2009. 
35 Dagens nyheter. Blairs riskspel kan förändra hela EU. Publicerat den 21 april 2004. 
Hämtat från <http://www.dn.se/nyheter/politik/blairs-riskspel-kan-forandra-hela-eu-
1.263384> den 4 november 2009. 
36 Aftonbladet. De kan krossa nya grundlagen. Publicerat den 1 oktober 2009. Hämtat från 
<http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5883719.ab> den 3 november 2009. 
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anledningarna; att de vet att britterna är väldigt EU-skeptiska och med stor sannolikhet inte 

skulle säga ja till Lissabonfördraget. Å andra sidan kvarstår den grundläggande 

frågeställningen; är det värt att driva på den europeiska integrationen om man vet att man 

förlorar mycket politiskt på det, kanske till och med regeringsmakten? 

 

1.6. Forskningsdesign och val av fall 

Forskningsdesignen för uppsatsen är av typen process-spårning. Det handlar om att hitta den 

kausala mekanismen varför Labourpartiet gör som de gör när de rimligen borde veta att det 

kan leda till att de förlorar regeringsmakten vid nästa val. Man skulle kunna misstänka att den 

tidigare utlovade folkomröstningen om det så kallade Konstitutionsfördraget hade att göra 

med att Labourpartiet ville ”döda” fördragsfrågan i det parlamentsval som hölls i juni 2005, 

och i så fall kan det vid första anblick te sig än mer irrationellt av Labourregeringen att inte 

väga in denna aspekt även i det kommande parlamentsval som skall hållas senast i juni 2010. 

 

Jag har alltså att göra med en fallstudie som ska angripas genom process-spårning37. Den 

centrala analysenheten är det brittiska Labourpartiet, och undersökningen syftar till att 

förklara deras agerande i fallet som beskrivits ovan. Dock finns det samtidigt också en 

intressant underton i detta fall också. Nämligen vad man skulle kunna kalla en sorts 

”socialdemokratisk paradox”. Varför socialdemokratiska partier som ofta förespråkar en sorts 

blandekonomi, ändå går in för att stödja EU, som till stor del bygger mycket på 

marknadsliberala principer.38 Således är det också intressant att undersöka socaildemokratiska 

partier i allmänhet. Exempelvis har Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, som också har 

en intressant historia när det gäller partiets ståndpunkt i frågor rörande EU och europeisk 

integration. Huvudfokus i denna undersökning kommer emellertid att ligga på det brittiska 

Labourpartiet och deras agerande i frågor rörande EU och europeisk integration. Studien 

kommer således inte i huvudsak att vara komparativ, även om jämförande inslag inte skall 

uteslutas helt. 

 

                                                
37 Bennet, Andrew & George, Alexander (2005). Case Studies and Theory Development in the 
Social Sciences. Cambridge: MIT Press. s. 208 
38 Scharpf, Fritz W. (2009). The Double Asymmetry of European Integration – or: Why the 
EU Cannot Be a Social Market Economy. MPIfG Working Paper. 



 18 

Även om jag har en arbetshypotes, så kommer jag försöka att förutsättningslöst leta efter 

förklaringar till Labourpartiets agerande i den fråga som är grunden för mitt 

forskningsproblem, genom så kallad process induction. Arbetshypotesen är främst tänkt att 

verka som en faktor att kritiskt granska empiriskt material mot. Mer om detta tas upp under 

avsnittet Metod och material. 

 

Detta fall med det brittiska Labourpartiet är ett unikt fall, eftersom ett oppositionsparti (de 

konservativa) med reell chans att ensamt vinna regeringsmakten och därmed också få ta fulla 

ansvaret för landets relationer med övriga EU-länder, har drivit frågan om att riva upp en 

tidigare ratificering av ett EU-fördrag. Emellertid deklarerade David Cameron att det 

konservativa partiet inte kunde riva upp ratificeringen av Lissabonfördraget efter att Tjeckien 

som sista land ratificerat fördraget genom underskrift av presidenten Vaclav Klaus.39 Några 

andra saker som just gör detta fall intressant att studera är att just det brittiska Labourpartiet 

länge drev kravet på utträde ur EU, och ville socialisera sektorer i näringslivet40 vilket skulle 

kunna tänkas stå i djup kontrast till EU:s annars mycket marknadsliberala principer. 

 

Vad som också är intressant med Storbritannien, i jämförelse med exempelvis Sverige där det 

också finns ett stort, socialdemokratiskt parti med en något ambivalent syn på EU 

traditionellt, är att det fortfarande på senare år finns en hel del stora dagstidningar som 

motsätter sig EU-medlemskapet eller fördjupad europeisk integration, och således kan sägas 

utgöra en sorts civil opposition till den EU-vänliga regeringen. Exempelvis stödde en av de 

största tidningarna, Times, i valet 1997 EU-negativa kandidater.41 

 

Begreppet conceptual stretching skulle man kunna hävda att det kan finnas en risk med i 

denna undersökning, om man drar för stora och vida slutsatser utifrån enbart Labourpartiet 

och försöker applicera på socialdemokratiska partier i allmänhet, men studien syftar också 

mest till att undersöka den unika situationen just med det brittiska Labourpartiet och hur de 

hanterat den politiska situationen med den avblåsta folkomröstningen om EU:s nya fördrag. 

                                                
39 The Guardian. David Cameron admits Lisbon treaty referendum campaign is over. 
Publicerat den 4 november 2009. Hämtat från 
<http://www.guardian.co.uk/politics/2009/nov/04/david-cameron-referendum-campaign-
over> den 4 november 2009. 
40 Moran, Michael (2005). Politics and Governance in the UK. New York: Palgrave 
MacMillan. s. 329 
41 Lindahl, Rutger (red.) (2007). Utländska politiska system. Stockholm: SNS Förlag. s. 66 
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Conceptual travelling däremot är inget jag ser några särskilda risker med i denna studie, 

eftersom undersökningen inte är tänkt att tas ur sitt sammanhang och appliceras på något 

annat fall, i någon annan del av världen. 

 

1.7. Begreppsdefinitioner 

Med termen europeisk integration menas den process genom vilken de europeiska länderna 

förenas med varandra till en större, europeisk enhet.42 Integrationen kan vara dels vara 

politisk och ekonomisk, men även social. 

 

Begreppet social dimension syftar på en inriktning i samhället som söker skapa välfärd för det 

stora folkflertalet.43 

 

1.8. Tidigare forskning 

Det finns en hel del tidigare forskning som behandlar Storbritannien och dess förhållande till 

EU, samt Labourpartiets omsvängning i EU-frågan. Det vill säga hur Labourpartiet gått från 

att ha varit ett mycket EU-kritiskt parti, till att idag ha blivit en av de stora förespråkarna av 

europeisk integration i brittisk politik. Det finns även en del forskning som inriktat sig på 

socialdemokratin och socialdemokratiska partiers förhållande till EU, bland annat som utförts 

av Anthony Giddens, Fritz W. Sharpf och David J. Bailey. Denna forskning kan således 

relateras till uppsatsens första frågeställning och har delvis använts som empiriskt material i 

min egen undersökning. 

 

Den andra frågeställningen, som mer specifikt inriktar sig på en aktuell politisk fråga är 

emellertid mer outforskad ännu. 

 

Det kan också nämnas att Malena Rosén Sundström, universitetslektor vid Statsvetenskapliga 

institutionen vid Lunds universitet, i sin doktorsavhandling Förankring av socialdemokratisk 

EU-politik – Med rum för demokratisk debatt? studerat Sveriges Socialdemokratiska 

Arbetareparti, och hur debatten i EU-relaterade frågor såsom medlemskapet i unionen samt 

deltagande i EMU:s tredje etapp och införandet av den gemensamma valutan euron i 

                                                
42 Se Nationalencyklopedins ordbok: integration 
43 Se Nationalencyklopedins ordbok: social 
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förhållande till den praktiskt förda politiken har sett ut. I avhandlingen diskuteras hur väl, 

eller i hur liten grad, Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti har försökt förankra sin EU-

politik bland partiets anhängare i övrigt.44 En likhet som tydligtvis finns mellan de svenska 

Socialdemokraterna och Labourpartiet är att även Labourpartiet uppenbarligen har problem 

att förankra sin EU-politik hos folk som annars röstar på dem i allmänna val. 

 

Det är intressant att se frågeställningen i ett större syfte om den kan tänkas ge ett svar som i 

alla fall teoretiskt skulle kunna härledas till om EU skulle kunna anses ha demokratisk 

legitimitet45 om det egentligen bara är en styrande elit som är pådrivande i integrationen och 

vill ha ett fördjupat samarbete, medan folket antingen inte bryr sig eller ständigt blir 

överkörda. Forskningsproblemet skulle också kunna ses i ett vidare syfte som skulle kunna ge 

oss en föreställning om varför socialdemokratiska partier (som Labourpartiet och 

Socialdemokraterna) ”offrar” stöd i opinionen till förmån för det europeiska 

integrationsprojektet. 

 

Tidigare forskning har alltså främst betonat socialdemokratin som ideologi och dess 

förhållande till EU och europeisk integration, medan denna uppsats är tänkt att bidraga till en 

ökad förståelse för det brittiska Labourpartiets agerande i frågan om varför de avblåste den 

utlovade folkomröstningen om EU:s nya fördrag. Samtidigt som det som ovan nämnts skulle 

vara intressant att se forskningsproblemet i ett vidare syfte, utanför den specifika sakfrågan. 

 

1.9. Metod och material 

I den bästa av världar hade det varit intressant att intervjua Labourpartiets gamla 

partiordföranden Neil Kinnock och Tony Blair, samt den nuvarande Gordon Brown. Och 

fråga dem hur de tänkte när de förde in Labourpartiet på en mer EU-positivistisk linje, och 

speciellt när den senare nämnda slutligen avblåste Labourpartiets tidigare planer på att hålla 

en folkomröstning om EU:s nya fördrag. 

 

                                                
44 Rosén Sundström, Malena (2009). Förankring av socialdemokratisk EU-politik – Med rum 
för demokratisk debatt? Lund: Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. 
45 Med legitimitet avses en grundförutsättning för maktutövande som bygger på ett slags 
ömsesidigt samhällskontrakt medborgarna emellan. 
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Dock är det emellertid inte säkert att sådana intervjuer egentligen skulle ha gett några svar av 

större värde för undersökningen. Dessa personer hade sannolikt inte hållit med om (i alla fall 

inte offentligt) att de handlat och handlar på ett sätt som kan skada Labourpartiet eller att de 

skulle offra något för den europeiska integrationen. Således kan en teoretisk undersökning i 

form av en innehållsanalys av informationsmaterial, artiklar, partiprogram med mera från 

Labourpartiet och dess representanter egentligen vara mer användbart.  

 

Det empiriska material jag utgår ifrån består framför allt av litteratur om socialdemokrati och 

europeisk integration, brittisk politik, samt Labourpartiet och deras Europapolitiska åsikter. 

Emedan denna studie inte enbart är tänkt att behandla Labourpartiet som parti, utan även är 

intresserad av dess ideologi, socialdemokratin eller den demokratiska socialismen som den 

också kallas, är litteratur inriktad på socialdemokratin som ideologi även intressant 

analysmaterial. Uppsatsens metod kommer dock emellertid inte främst att utgöras av en 

ideologianalys, utan är främst en process-spårning. Process-spårningen i denna uppsats 

bygger på de teoretiska ramverk av Richard S. Katz, Peter Mair och Gunnar Sjöblom, som 

tidigare presenterats. 

 

Metoden kommer alltså huvudsakligen utgöras av process-spårning, eftersom denna studie 

handlar om att undersöka varför Labourpartiet gör handlingen X som leder till konsekvensen 

Y. Även inslag av innehållsanalys är relevant då det handlar om att försöka förklara 

Labourpartiets ändrade inställning till EU (över tid) och huruvida man skulle hålla en 

folkomröstning eller ej om EU:s nya fördrag. Dock är inte huvudsyftet med undersökningen 

att på något sätt kvantifiera material eller räkna förekomsten av antalet gånger orden 

”Europe” eller ”EU” förekommer i exempelvis ett tal eller partiprogram, varför 

innehållsanalysen inte är kvantitativ utan är en process-studie som syftar till att hitta 

förklaringar till Labourpartiets politiska och ideologiska förändring i frågan om den 

europeiska integrationen och den inställda folkomröstningen.46 

 

Det teoretiska ramverket med grund i Gunnar Sjöbloms teorier om politiska partiers agerande 

på olika arenor, samt Richard S. Katz och Peter Mairs teorier om partiers utveckling i olika 

stadier kommer att sammanfogas till ett analysschema och appliceras på forskningsproblemet. 

 
                                                
46 Bergström, Göran & Boréus, Karin (2005). Textensmening och makt: Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur. 
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Enligt följande analysschema har de teoretiska utgångspunkterna strukturerats, framför allt för 

att göra det överskådligt hur de olika typerna av partier agerar. I analysschemat visas hur de 

olika varianterna av partier huvudsakligen agerar på de olika arenorna. 

 

 Väljararena Parlamentarisk arena Intern arena 
Massparti Appellerar till en stor 

väljarmassa med 
gemensamma 
intressen, och 

försöker förändra 
staten efter massans 

intressen 

Försöker hålla 
löftena till sina 
kärnväljare och 

hellre bygga allianser 
med andra partier än 

göra för stora 
ideologiska avtramp 

Politiken internt 
bestäms ofta efter 

öppna interna 
debatter på 

kongresser, och 
politiken har grund i 

partiets ideologi 
Catch-all parti Försöker nå ut till så 

många väljare som 
möjligt genom 

strategiska sakfrågor 

Försöker få så många 
egna mandat som 

möjligt för att driva 
sina frågor 

Ofta mer praktiskt än 
ideologiskt lagda, 

politiken fastställs av 
små grupper i toppen 

Kartellparti Försöker driva 
statens intressen 

gentemot väljarna 

Samarbetar med 
andra partier, t.o.m. 

politiska motståndare  

Politiken fastställs av 
en elit inom partiet 
utan större insyn 

 Tabell 1: Översikt av partiers agerande på olika arenor 

 

I avsnitt fyra presenteras tre olika teoretiska förklaringsmodeller med sin grund i det 

analysschema som förevisas i tabell 1. 

 

Med betoning på de olika arenorna kommer uppsatsen alltså att försöka förklara hur 

Labourpartiet agerar, för att vidare kunna ge svar på uppsatsens frågeställningar. 

 

Sammanfattningsvis, metoden är alltså en process-spårning som syftar till en kvalitativ, 

teoretisk analys av sekundärkällor. 

 

1.10. Disposition 

Jag har börjat med att redogöra allmänt för forskningsproblemet, socialdemokratisk ideologi 

och Labourpartiet genom tiderna (med fokus på partiets Europapolitik), samt EU som 

marknadsliberalt projekt. Därefter presenterades de teoretiska utgångspunkterna som för 

denna uppsats framför allt har sin grund i Richard S. Katz och Peter Mairs modell av 

partiorganisation, samt Gunnar Sjöbloms modell av partistrategier på olika politiska arenor, 

vartefter syfte, problemformulering, frågeställningar, samt diskussion om frågeställningar 

tagits upp. Därefter presenterades en hypotes, forskningsdesign, val av fall, 
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begreppsdefinitioner, tidigare forskning, samt metod och material. Sedermera kommer jag att 

redogöra för bakgrundsinformation om brittisk politik, Labourpartiet och EU, samt olika 

modeller av partiteori, som kan hjälpa oss att förstå och förklara politiska partier och deras 

agerande.  

 

Efter detta följer resultatredovisningen då metod och de teoretiska modeller och ramverk som 

presenterats ska appliceras och förklara hur och varför Labourpartiet gick från att vara ett 

mycket EU-kritiskt parti, till att bli EU-positivt. Detta kommer att ske genom metoden 

process-spårning som syftar till att söka efter strategiska motiv i Labourpartiets agerande.  

 

I resultatredovisningens andra del behandlas olika teoretiska förklaringar till varför 

Labourpartiet avblåste den utlovade folkomröstningen om EU:s nya fördrag. 

 

Slutligen knyts allt samman i en slutsats och avslutande, reflekterande diskussion. 
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2. Bakgrund: Brittisk politik, Labourpartiet och EU 
I brittisk politik har det tidigare funnits en tydlig skiljelinje och konflikt i ekonomiska frågor. 

Labourpartiet gick till val efter val på att förstatliga företag som exempelvis stålindustrin 

genom den så kallade Artikel 4 i partiprogrammet. 

 

1961 ansökte Storbritannien under ledning av den konservativa premiärministern Harold 

MacMillan om medlemskap i de dåvarande Europeiska gemenskaperna (EG) av framför allt 

två anledningar. Den första var att medlemsstaterna i gemenskaperna hade haft en starkare 

ekonomisk utveckling än Storbritannien, och den andra var en insikt om att den utrikespolitik 

och det inflytande landet tidigare haft på internationell politik hade minskat till följd av 

Suezkrisen och avkoloniseringen, vilket gjorde att man såg större möjlighet att påverka 

internationell politik ”inifrån” genom att gå med i gemenskaperna.47 

 

Den första ansökan om medlemskap i EG som lämnades in av det konservativa partiet i 

regeringsställning, och senare också den andra som skedde under Labourregeringen under 

ledning av Harold Wilson 1967, fick dock båda tummen ner av Frankrike och deras president, 

Charles de Gaulle, som fruktade att ett brittiskt medlemskap och därmed krav på inflytande 

skulle minska Frankrikes roll som den förande medlemsstaten inom det europeiska 

samarbetet. Efter Charles de Gaulles avgång som fransk president 1969 blev en utvidgning av 

gemenskaperna emellertid aktuell, vilket ledde till att Storbritannien, Irland och Danmark 

blev medlemmar av de Europeiska gemenskaperna 1973.48 

 

Labourpartiet var länge mycket splittrade i frågan om huruvida Storbritannien skulle vara 

medlem i den Europeiska gemenskapen eller inte, men partiets officiella hållning var länge att 

Storbritannien borde lämna EG. Det gick till och med så långt att Labourpartiet 1975 

arrangerade en folkomröstning om utträde ur gemenskapen eller fortsatt EG-medlemskap. 

Omröstningsresultatet visade dock att den röstande andelen av befolkningen var mycket 

positiv till fortsatt medlemskap och närmare 70% röstade jakande till att landet borde stanna 

kvar inom gemenskapen. Labourpartiet fortsatte emellertid att vara skeptiska till EG-

                                                
47 Jones, Bill et. al (2006). Politics UK : Featuring 2005 Election Update. Essex: Pearson 
Education Limited. s. 745 
48 Jones, Bill et. al (2006). Politics UK : Featuring 2005 Election Update. Essex: Pearson 
Education Limited. s. 745 
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medlemskapet en tid framöver, och ännu tio år efter folkomröstningen hade partiet fortsatt 

inskrivet krav på förhandlingar i sitt valmanifest som skulle syfta till att få Storbritannien att 

lämna den Europeiska gemenskapen.49 

 

Det konservativa partiet var under denna period det mer Europavänliga partiet av de två stora, 

men den dåvarande konservativa partiledaren, tillika premiärministern Margaret Thatcher 

motsatte sig ändock starkt en utveckling av EG mot en monetär och politisk union.50 

 

Labourpartiets partikongresser antog både 1979 och 1980 EG-kritiska uttalanden, vilket 

vållade en del intern debatt inom partiet då det inte var alltför populärt hos de mer 

högerorienterade parlamentsledamöterna för Labourpartiet i det brittiska underhuset.51 

 

Labourpartiets splittrade ståndpunkt i frågan om medlemskap i EG, kom dock till uttryck i att 

Labourpartiet som sin partilinje röstade nej till att träda in i EG på de villkor som den 

konservativa regeringen under ledning av premiärministern Edward Heath hade förhandlat 

fram. Heath fick ändock majoritet i det brittiska parlamentet för att föra Storbritannien in i EG 

genom att flera parlamentsledamöter från Labourpartiet valde att avvika från sitt partis 

partilinje och stödja EG-inträdet på det avtal som den konservativa regeringen hade förhandlat 

fram. 

 

Suveränitet var en nyckelfråga under debatterna om inträdet i EG. Diskursen byggde 

emellertid mycket på hur utvecklingen hade sett ut under 1960-talet då vetorätten genom 

Charles de Gaulles agerande och den tomma stolen-krisen hade stärkts och trenden hade gått 

mot att det blev svårare att köra över enskilda medlemsstater i förhållande till hur 

utvecklingen såg ut från början. Således blev även en del anhängare besvikna när EG framför 

allt under slutet av 1970-talet och 1980-talet började integreras i en allt ökande takt, både vad 

gäller djup och bredd på det europeiska samarbetet, och man gick emot att i högre grad 

använda sig av majoritetsbeslut. Utvidgningar av antalet medlemsstater ägde rum, och 

fördjupning av det redan befintliga samarbetet skedde framför allt genom den Europeiska 

enhetsakten, som trädde i kraft 1987. 

 

                                                
49 Lindahl, Rutger (red.) (2007). Utländska politiska system. Stockholm: SNS Förlag. s. 54 
50 Lindahl, Rutger (red.) (2007). Utländska politiska system. Stockholm: SNS Förlag. s. 54 
51 Lindahl, Rutger (red.) (2007). Utländska politiska system. Stockholm: SNS Förlag. s. 61 
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Maastrichtfördraget som skrevs 1992 utgjorde ett försök som syftade till att skapa en 

strukturerad plan för vart den europeiska integrationen skulle gå, och hur man skulle gå vidare 

med processen. Egentligen gamla idéer, som exempelvis införandet av en gemensam valuta, 

fördragsfästes och en konkret plan lades upp för hur arbetet med att införa en gemensam 

valuta i unionen skulle fortskrida. En annan sak, som fick stor betydelse för Labourpartiets 

syn på EU, var stärkandet av den sociala dimensionen genom införandet det så kallade sociala 

kapitlet, som den konservativa regeringen under ledning av John Major inte ville att 

Storbritannien skulle ratificera och förhandlade fram ett undantag från. Detta undantag 

avskaffades senare av Labourpartiet under ledning av Tony Blair efter att de vunnit 

regeringsmakten i 1997 års val.52 

 

I 1997 års val var det konservativa partiet det parti av de stora partierna som var mest splittrat 

i EU-frågan. Labourpartiet hade under Tony Blairs ledning blivit mer enat kring 

Europafrågorna och sade sig vilja se ett mer konstruktivt engagemang från brittisk sida inom 

ramen för den Europeiska unionen.53 

 

Jacques Delors, fransk socialist som valdes till ordförande för den Europeiska kommissionen 

1985, och sedan fick förnyat förtroende 1988, arbetade frenetiskt med att föra den politiska 

och sociala integrationen framåt inom ramen för det europeiska samarbetet. För detta fick han 

utså mycket kritik från bland annat brittiska, konservativa EU-kritiker, samtidigt som det 

också spelade en stor roll för Labourpartiets mer positiva syn på det europeiska samarbetet, då 

det inte gav de konservativa på hemmaplan möjlighet att härja helt fritt med sin mycket 

marknadsinriktade politik.54 

 

EG-inträdet innebar en markant skillnad för den brittiska handelspolitiken. Landet gick ifrån 

att främst ha handlat med andra länder och områden inom det brittiska samväldet till att i 

högre grad handla med EG-länderna. 

 

                                                
52 Jones, Bill et. al (2006). Politics UK : Featuring 2005 Election Update. Essex: Pearson 
Education Limited. s. 746 
53 Jones, Bill et. al (2006). Politics UK : Featuring 2005 Election Update. Essex: Pearson 
Education Limited. s. 762 
54 Jones, Bill et. al (2006). Politics UK : Featuring 2005 Election Update. Essex: Pearson 
Education Limited. s. 748 
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Den brittiska befolkningen har länge allmänt visat stor respekt för auktoriteter, och i 

synnerhet den auktoritet och ledning som de härskande klasserna genom sin ställning åtnjutit. 

Denna auktoritet förutsätter medborgarnas brist på motstånd mot åtgärder som regeringen 

genomför, eller till och med välkomnade av de åtgärder som genomförs, oavsett om man som 

medborgare gynnas av dessa eller inte.55 EU är ett politiskt projekt som medborgarna själva 

kanske egentligen inte är speciellt entusiastiska över, men som de ledande politikerna gång på 

gång hävdar är viktigt. Även i Sverige gick Socialdemokraternas dåvarande partisekreterare 

Mona Sahlin och partiordförande Ingvar Carlsson strax före folkomröstningen 1994 om 

medlemskap ut och sa till väljarna att: ”de som litar på oss och vill ge oss de bästa medlen för 

att ta Sverige ut ur krisen och stoppa nedskärningarna i välfärden, ska rösta ja till EU”.56 

 

I Storbritannien har befolkningen traditionellt sett inte ifrågasatt att överklassen kunnat regera 

bättre än arbetarklassen. Faktumet att Storbritannien inte genomgick en politisk revolution 

liksom den som ägde rum i Frankrike, eller att Storbritannien fortfarande än idag är ett av de 

länder i Europa med stora inkomstskillnader mellan de allra rikaste och de fattigaste57 tyder 

också på att det finns en viss acceptans för klassamhället på ett annat sätt än i exempelvis det 

svenska samhället. Den senaste tidens skandaler i både det konservativa partiet och i 

Labourpartiet har emellertid börjat luckra upp denna klassiska bild.58 

 

Britterna har börjat delta mer, och ställa mer krav. Detta kan också ha gett sitt uttryck i det 

kraftiga missnöje som befolkningen visat i samband med den avblåsta, tidigare utlovade 

folkomröstningen om EU:s nya fördrag, det som tidigare kallades det konstitutionella 

fördraget och sedermera blev till Lissabonfördraget.59 

 

Det var under Edward Heaths ledning som det konservativa partiet började gå i bräschen för 

EU-positiv opinion i Storbritannien. Det var hans konservativa regering som skötte 

                                                
55 Hancock, M. Donald et. al (2007). Politics in Europe. Washington, D.C: CQ Press. s. 19 
56 Bailey, David J. (2005). Obfuscation through Integration: Legitimating ‘New’ Social 
Democracy in the European Union. JCMS 2005 Volume 43. Number 1. s. 21 
57 CIA – The World Factbook. Distribution of Family income – Gini index. Publiceras 
kontinuerligt. Hämtat från <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/fields/2172.html> den 23 november 2009. 
58 Hancock, M. Donald et. al (2007). Politics in Europe. Washington, D.C: CQ Press. s. 19f 
59 Hancock, M. Donald et. al (2007). Politics in Europe. Washington, D.C: CQ Press. s. 21 
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förhandlingarna om Storbritanniens EG-inträde 1973, trots hårt motstånd från en övervägande 

EU-negativ falang inom Labourpartiet.60 

 

Senare under ledning av Margaret Thatcher skulle partiet emellertid börja profilera sig som 

det mest EU-skeptiska bland de större partierna i Storbritannien.61 

 

De konservativa blev successivt mer EG-skeptiska, bland annat till följd av att EG gick mot 

att bli mer och mer ekonomiskt protektionistiskt gentemot omvärlden. Detta var inte populärt 

i det konservativa partiet som starkt värnade om det brittiska samväldet, eftersom detta skulle 

kunna lösa upp banden med gamla kolonier.62 

 

För att sammanfatta det hela skulle man alltså kunna säga att det konservativa partiet blev 

EG-negativa till följd av EG:s protektionism gentemot omvärlden. Medan Labourpartiet blev 

EG-positiva till följd av en social dimension som började komma i EG, som kunde stå i 

kontrast och opposition till en mycket marknadsinriktad regering på hemmaplan, under 

ledning av det konservativa partiet. 

 

Det blev så småningom lite av en trend i New Labour att försöka bli mer extrema än de 

konservativa i frågor som annars hade varit de konservativas hemmaplan. Exempelvis hade 

det konservativa partiet privatiserat stora delar av den offentliga sektorn under Margaret 

Thatchers ledning, och tidigare under Edward Heath varit det mest EU-positiva av de två 

stora partierna, men när Labourpartiet kom till makten som New Labour, privatiserade de 

offentligt ägd verksamhet som inte ens Margaret Thatchers regering hade vågat sig på. Likaså 

påbörjade man också under 1980-talet en process som slutade med att Labourpartiet blev det 

mer EU-positiva av de två stora partierna.63 

 

Labourpartiet blev alltmer positivt inställt till det europeiska samarbetet och den Europeiska 

gemenskapen under Thatcher-åren, bland annat eftersom man ansåg att EG:s institutioner 
                                                
60 Moran, Michael (2005). Politics and Governance in the UK. New York: Palgrave 
MacMillan. s. 325 
61 Moran, Michael (2005). Politics and Governance in the UK. New York: Palgrave 
MacMillan. s. 325 
62 Moran, Michael (2005). Politics and Governance in the UK. New York: Palgrave 
MacMillan. s. 327 
63 Moran, Michael (2005). Politics and Governance in the UK. New York: Palgrave 
MacMillan. s. 330-333 
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erbjöd ett inflytande från grupper som motsatte sig Margaret Thatchers politik. I EG fanns ju 

andra socialdemokratiska regeringar som kunde säkra en social dimension på de 

gemensamma policies som gemenskapen utarbetade, även om vissa enskilda medlemsländer 

som exempelvis Storbritannien under denna tid, hade en väldigt marknadsinriktad regering. 

Även Europeiska kommissionen under ledning av den franske socialisten Jacques Delors 

arbetade starkt för en social dimension i EG.64 

 

Margaret Thatcher var emellertid inte emot det europeiska samarbetet inom ramen för EG, 

utan tvärtom positivt inställd till den inre marknaden. Vad hon motsatte sig var just ytterligare 

integration i riktning mot en ekonomisk och politisk union. 

 

Hennes positiva inställning till den inre marknaden ledde till att hennes regering ratificerade 

den Europeiska enhetsakten i mitten av 1980-talet, som vid den tidpunkten skulle kunna anses 

som det viktigaste framsteget för den europeiska integrationen sedan Storbritanniens inträde i 

den Europeiska gemenskapen.65 

 

Det hävdas av vissa att det var just rigiditet rörande ett antal frågor, som exempelvis 

kapitationsskatten och Europafrågan som ledde till att Margaret Thatcher fick avgå och 

efterträdas av John Major i november 1990 med en något mer moderat syn på Europafrågorna 

än sin föregångare.66 67 

 

Att Labourpartiet endast nådde ett valresultat som uppgick till något över 15% i senaste 

Europaparlamentsvalet i juni 2009, är ett ganska tydligt tecken på att det finns ett missnöje 

bland de brittiska väljarna när det kommer till partiets EU-politik. En del röster kan säkerligen 

också härledas till allmänna missnöjesröster, Irakkriget samt de politikerskandaler som tiden 

före valet ägde rum i Storbritannien, men samtidigt gick också det EU-kritiska UKIP (United 

Kingdom Independence Party) fram rejält och blev större än Labourpartiet, och likaså det 

                                                
64 Moran, Michael (2005). Politics and Governance in the UK. New York: Palgrave 
MacMillan. s. 333 
65 Moran, Michael (2005). Politics and Governance in the UK. New York: Palgrave 
MacMillan. s. 334 
66 Hancock, M. Donald et. al (2007). Politics in Europe. Washington, D.C: CQ Press. s. 21 
67 Hancock, M. Donald et. al (2007). Politics in Europe. Washington, D.C: CQ Press. s. 26 
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konservativa partiet med en ökande EU-kritisk profil under David Cameron nådde ett resultat 

på 27%, vilket motsvarar ett resultat som vida överskrider Labourpartiets.68 

 

Tony Blair lovade det brittiska folket en folkomröstning om det så kallade 

Konstitutionsfördraget, med det fullständiga namnet Fördrag om upprättande av en 

Konstitution för Europa, i april 2004, strax före valet till Europaparlamentet senare i juni 

samma år, efter att under lång tid ha motsatt sig en folkomröstning. Det hävdades att han 

ändrade sin ståndpunkt i frågan och utlovade en folkomröstning för att förhindra det 

konservativa partiet från att göra fördragsfrågan till den viktigaste valfrågan till 

Europaparlamentsvalet, eftersom de konservativa redan tidigare hade krävt en folkomröstning 

om det nya fördraget. Premiärminister Tony Blair hade emellertid varit en enveten 

motståndare till en folkomröstning, med argumentet att det konstitutionella fördraget inte 

skulle flytta någon mer makt från det nationella brittiska parlamentet och den nationella 

brittiska regeringen med säte i Westminster till EU:s institutioner.69 Senare, under den så 

kallade ”tänkepausen”, som följde av de negativa utslagen i folkomröstningarna i Frankrike 

och Nederländerna, och Lissabonfördragets lansering som ersatte det gamla konstitutionella 

fördraget som hade lagts på is, drog Labourpartiet tillbaks sitt tidigare löfte om 

folkomröstning, med hänvisning till att Lissabonfördraget var ett ”nytt” fördrag som inte 

förutsatte någon folkomröstning.70 

 

Varför vägrar Labourpartiet under alla förutsättningar hålla en folkomröstning?71 

 

 

 

 

 

 

                                                
68 Valresultat EU-valet 2009 för Storbritannien 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/elections2009/sv/united_kingdom_sv.html 
69 http://www.sr.se/sida/arkiv.aspx?programid=1630&artikel=401655&date=2004-04-01 
70 http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1556859/Gordon-Brown-rules-out-EU-treaty-
referendum.html 
71 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/6183535/David-Cameron-under-
pressure-over-EU-referendum-poll.html 
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3. Labourpartiets omvandling från uttalade EU-motståndare 

till varma EU-anhängare(?) 
Från 1980-talet och framåt, har många socialdemokratiska partier runt om i Europa blivit mer 

positivt inställda till EU och den europeiska integrationen. Sedan denna omvandling tog fart 

har socialdemokratiska partier börjat se på EU som ett instrument med möjlighet att skapa 

internationella institutioner och regleringar av kapitalrörlighet, med mera.72 

 

Allt eftersom globaliseringen fortskrider, blir regleringar av marknaden något som blir svårare 

och svårare att genomföra på nationell nivå, och således är det något som i högre grad än 

tidigare måste ske genom överstatliga institutioner, såsom exempelvis EU för europeiska 

länder.73 

 

Det finns en paradox hos socialdemokratin vad gäller deras syn på EU, vilket 

uppmärksammats av diverse forskare genom åren. En av dem är den brittiske statsvetaren 

David J. Bailey, som i vetenskapliga artiklar skrivit om varför socialdemokratiska partier i 

ökande grad stöder EU och europeisk integration, trots att det finns stora brister i 

möjligheterna att implementera socialdemokratisk politik på EU-nivå.74 

 

Trots att många av dagens socialdemokratiska partier är varma anhängare av EU och ökad 

europeisk integration är socialdemokratin traditionellt sett den mest EU-kritiska av de 

dominerande politiska ideologierna i Europa. Sedan slutet av 1970-talet och mitten av 1980-

talet började flera socialdemokratiska partier, inklusive det brittiska Labourpartiet att lämna 

sin fientliga inställning och i högre grad börja sluta upp bakom den europeiska integrationen. 

Enligt Bailey finns det tre huvudfaktorer för denna allmänna omställning hos de 

socialdemokratiska partierna: (i) ökade möjligheter för social och ekonomisk reglering och 

påverkan på europeisk nivå, (ii) ökad betydelse av EU som politisk institution i Europa, samt 

                                                
72 Bailey, David J. (2005). Obfuscation through Integration: Legitimating ‘New’ Social 
Democracy in the European Union. JCMS 2005 Volume 43. Number 1. s. 14 
73 Sassoon, Donald (1996). One Hundred Years of Socialism: The West European Left in the 
Twentieth Century. London: Fontana Press. s. 734 
74 Bailey, David J. (2005). Obfuscation through Integration: Legitimating ‘New’ Social 
Democracy in the European Union. JCMS 2005 Volume 43. Number 1. s. 14 
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(iii) minskad betydelse av de traditionella socialdemokratiska värderingarna som i hög grad 

låg till grund för denna vedertagna skepsis gentemot europeisk integration.75 

 

Framför allt de ökade möjligheterna för sociala och ekonomiska regleringar på europeisk 

nivå, har enligt Bailey av många experter på området ansetts som en mycket viktig anledning 

till ökat stöd för EU och europeisk integration bland socialdemokratiska partier i Europa. EU 

har börjat ses som en viktig arena för politiskt beslutsfattande, och eftersom globaliseringen 

ändå medför att makt flyttas från de gamla nationalstaterna vare sig man vill eller inte, kan 

man lika gärna försöka återta en del av inflytandet genom att aktivt arbeta med att skapa en 

högre politisk nivå. Bailey, m.fl. hävdar att EU är det verktyg som vänstern i Europa behöver 

för att utmana den härskande globala nyliberalismen.76 

 

Storbritannien har på många sätt ett märkligt förhållande till den Europeiska unionen. Båda de 

två stora partierna, det vill säga Labourpartiet och det konservativa partiet, har båda haft 

betydande falanger inom sig som varit både positiva respektive negativa till den europeiska 

integrationen. Partierna har dessutom gått om varandra på så sätt att de konservativa tidigare 

var det mest positivt inställda till den europeiska integrationen av de två medan Labourpartiet 

sade nej till medlemskap både 1962 och 1973, samt länge så sent som fram till 1983 krävde 

utträde ur unionen, samtidigt som läget idag ser tvärtom ut.77 Nämligen att de konservativa 

under ledning av David Cameron gick ut och lovade väljarna att riva upp landets ratificering 

av Lissabonfördraget om det inte skulle vara undertecknat av alla EU:s medlemsstater innan 

nästa val, samtidigt som Labourpartiet stötte sig med en stor del av den brittiska väljarkåren 

genom att dra tillbaka sitt tidigare löfte om folkomröstning om EU:s nya fördrag, och 

dessutom ställer sig positivt till att införa euron som valuta i Storbritannien.78 

 

Bristen på en europeisk identitet, ett europeiskt folk och ett gemensamt europeiskt intresse 

anses allmänt underminera möjligheterna för ett legitimt alltför långtgående politiskt 
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samarbete på europeisk nivå.79 Att ordet demokrati är grekiska för ”folkstyre” är allmänt känt. 

Således resonerar den danske författaren Ebbe Kløvedal Reich att ”folkstyre utan folk, enbart 

är ett styre”.80 Ändå har EU blivit mer och mer betydelsefullt för socialdemokratiska partier i 

Europa, och fått större acceptans. 

 

Den ökade betydelsen och närvaron av EU som politisk institution i Europa är, som tidigare 

nämnts, en andra möjlig förklaring till att socialdemokratiska partier i högre grad också ser 

möjligheterna att använda dessa institutioner som ett verktyg att ta hjälp av för att uppnå sina 

mål. Socialdemokratin är per definition en pragmatisk rörelse, och som sådan måste den 

anpassa sig till den politiska och ekonomiska verkligheten för att kunna leva vidare och 

fortsätta genomföra det samhälle den strävar efter.81 

 

Även om EU inte har den mest idealiska konstruktionen för att implementera 

socialdemokratisk politik, är det likväl den internationella institution som finns tillgänglig och 

socialdemokratiska partier har att förhålla sig till. Därför måste man acceptera EU och 

konstruktivt engagera sig i integrationsprocessen och vara med och leda in den på en riktning 

som är lämplig för de politiska mål man önskar uppnå.82 Alltså precis som att 

socialdemokratin en gång i tiden accepterade marknaden trots sina fel och brister, accepterar 

man nu också EU, och försöker utnyttja denna institution på bästa sätt. 

 

I Labourpartiets partiprogram från 1997 står det att partiet accepterar att ”Britain has to be 

European; not on the margins but right in the centre of Europe…co-operating, engaging and 

leading”.83 Tidigare hade partiet hävdat raka motsatsen. I partiprogrammet från 1983 motsatte 

Labourpartiet fortsatt brittiskt medlemskap i EG eftersom man ansåg att medlemskapet i 
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gemenskapen skulle förhindra en Labourregering från att implementera radikala, socialistiska 

policies för att få fart på den brittiska ekonomin.84 

 

Den stora förändringen gällande Labourpartiets EU- och Europapolitik började framför allt ta 

fart efter 1987, då Labourpartiet började lansera sitt ”konstruktiva engagemang” för EG och 

bli det mer EG-positiva av de två stora partierna, medan det konservativa partiet i högre grad 

började tona ned sin positivism och blev mer isolationistiskt. 

 

Ersättandet av de gamla socialdemokratiska värdena anses enligt Bailey som en mycket viktig 

anledning till att socialdemokratiska partier blev mer positivt inställda till europeisk 

integration. Socialdemokratiska partier kan tänkas ha gett upp sitt motstånd mot EU och 

europeisk integration eftersom de övergav många av de traditionella värden på vilka även 

deras EU-kritik grundades. Exempelvis gick det brittiska Labourpartiet länge till val på att 

man tänkte socialisera industrier och näringsgrenar i samhället, vilket inte gick väl ihop med 

EU:s marknadsliberala principer.85 

 

Fram till parlamentsvalet 1983 hade Labourpartiet genomgått en radikalisering, genom att 

vänsterfalangen hade fått ett hårt grepp om partiet. Detta ledde till att partiprogrammet samma 

år innehöll formuleringar om att Storbritannien borde lämna den dåvarande Europeiska 

gemenskapen redan under den kommande mandatperioden, med argumenten att EG 

omöjliggjorde den politik som Labourpartiet önskade att föra.86 

 

Valet blev dock en katastrof för Labourpartiet som endast fick 27,6% av rösterna och 

förlorade hela 60 mandat i underhuset. Således ansågs radikaliseringen av partiet som hade 

ägt rum under 1979-1983 som ett stort misslyckande, vilket omedelbart ledde till att 

partiledaren Michael Foot avgick och ersattes av den något mer centristiska Neil Kinnock. 

Redan året därpå, 1984, skrev Neil Kinnock en artikel i vilken han argumenterade för hur EU 

skulle kunna vara förtjänstfullt för både Storbritannien och Labourpartiet. Även Stuart 

Holland, som var en framstående ekonom med politisk hemvist till vänster inom 
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Labourpartiet lade fram ett europeiskt program för skattestimulering, planering, investeringar 

och omfördelning. Detta program, som Stuart Holland själv kallade ”Eurokeynesianism” 

skulle drivas på gemenskapsnivå av en enad, europeisk vänster. Detta ledde till att det började 

växa fram tankar även hos Labourpartiets vänsterfalang om att samarbete med andra 

socialdemokratiska partier på europeisk nivå skulle kunna vara fördelaktigt även för deras 

egen agenda på hemmaplan.87 

 

Valnederlaget 1987, vilket var det tredje i raden för Labourpartiet, medförde att hela den 

brittiska arbetarrörelsen blev tvungen att se över sin politik, inklusive Europapolitiken. Efter 

att ha upplevt snart ett decennium av politiskt utanförskap i opposition på hemmaplan, 

började det europeiska samarbetet ses som alltmer attraktivt. Speciellt efter att den dåvarande 

kommissionsordföranden, den franske socialisten Jacques Delors uppmanade facklig 

mobilisering på europeisk nivå, samtidigt som Margaret Thatcher rejält minskat det fackliga 

inflytandet på hemmaplan, började europeisk integration att anses som alltmer attraktiv, även 

för mer vänsterorienterade Laboursympatisörer och företrädare.88 

 

Labourpartiet sattes utanför politiskt inflytande på parlamentet i Westminster till följd av de 

förlorade valen under 1980-talet. Eftersom de konservativa hade majoritet, behövde de inte ta 

hänsyn till Labourpartiets åsikter, vilket ledde till att EU och Europaparlamentet då blev en 

politisk arena på vilken Labourpartiet kunde verka för sin sociala politik. 

 

Det hölls även en konferens 1988 där Labourpartiet slog fast att det var positivt för 

Storbritannien att vara medlem av världens störta handelsblock, och att detta gav landet både 

möjligheter och utmaningar. Överhuvudtaget var Jacques Delors sociala agenda något som 

tilltalade partiet mycket i tider av en mycket nyliberal politik på hemmaplan. Detta ledde fram 

till en ny skrivning i manifestet om partiets EG-politik, och till att Labourpartiet 1989 

officiellt blev ett EG-positivt parti som förespråkade den europeiska integrationen. 1991 

verkade det dessutom som att vänsterfalangen inom partiet blivit starkare anhängare av EG än 

högerfalangen.89  
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I valrörelsen 1992 var Labourpartiet således det parti av de två större som hade en tydlig 

profil i Europafrågorna, och var tydliga med att de ville att även Storbritannien skulle anta det 

sociala kapitlet som de konservativa sade nej till och förhandlade fram ett undantag till för 

Storbritannien från Maastrichtfördraget. Dock förlorade de även detta val, bland annat till 

följd av att de gick till val på skattehöjningar och ökade offentliga utgifter, vilket inte 

tilltalade många av landets medelklassväljare. Neil Kinnock avgick efter valnederlaget, och 

den EU-vänlige John Smith blev ny partiordförande efter en intern omröstning som han vann 

med 90,9% mot den EU-kritiske Brian Gould.90 När Smith hastigt gick bort i en hjärtattack 

bara två år senare efterföljdes han av Tony Blair. Blair menade att Labourpartiet inte hade 

varit tillräckligt trovärdiga i 1992 års val, och därför var tvungna att på större allvar bevisa att 

de anförtrodde sig till marknaden och inte ville införa socialism eller hårdhänt statlig 

inblandning. Således kunde förnyarna inom Labourpartiet använda sitt stöd för EU också för 

att få trovärdighet för övergången till New Labour, samtidigt som de kunde behålla stöd från 

den mer traditionella vänsterfalangen. Detta genom att stödet för EU:s inre marknad gav den 

ekonomiska politiken trovärdighet, samtidigt som EU-medlemskapet å andra sidan gav 

möjlighet att implementera traditionella socialdemokratiska mål genom överstatlig 

samordning.91 

 

Enligt en enkätundersökning bland Labourpartiets parlamentsledamöter som gjordes mellan 

1995 och 1996, visade det sig att 88% höll med om att globaliseringen av ekonomin gjorde 

EU-medlemskapet mer nödvändigt än mindre nödvändigt. 83% av respondenterna höll 

dessutom inte med om att harmonisering av sociala policies inte borde vara något som EU 

verkar för.92 Detta visar att övergången från EU-kritik till EU-anhängare var genuin och hade 

starkt stöd bland en mycket övervägande majoritet av partiets företrädare. 

 

Labourpartiet gick in i valrörelsen 1997 under benämningen New Labour, både med 

ambitionen att slutföra projektet med den inre marknaden, samt att ratificera det sociala 
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kapitlet. När det gällde EU-frågan, kunde New Labour tillgodose både sin höger- och 

vänsterfalang. Denna kompromiss har partiet fortsatt med även i regeringsställning.93 

 

De brittiska statsvetarna Andrew Chadwick och Richard Heffernan hävdar att ”As Europe 

became a Thatcherite bugbear, it became the Labour vogue, leading the party to declare in 

support of Europe as ’an alliance of independent nations choosing to co-operate to achieve 

the goals they cannot achieve alone’ (Labour Party Manifesto, 1997)”.94 De hävdar vidare att 

en viktig anledning till att Labourpartiet ändrade ståndpunkt i frågan om EG-medlemskap 

eller inte, till stor del berodde på ekonomiska skäl eftersom Europa utgör den enskilt största 

marknaden i världen, och att 60% av den brittiska utrikeshandeln sker med andra EU-länder. 

700 000 brittiska företag verkar i olika europeiska länder, vilket motsvarar att 3,5 miljoner 

jobb är direkt relaterade till landets medlemskap i EU. Labourpartiet började således se det 

mer och mer som att det inte fanns något alternativ till medlemskap, och att ett utträde inte 

längre ansågs gynna Storbritannien på något sätt.95 

 

Sedan början av 1960-talet har frågan om europeisk integration och Storbritanniens 

förhållande till det kontinentala Europa varit en svår fråga för Labourpartiet, som till stor del 

delat partiet mellan alltifrån varma anhängare till starka skeptiker. Till viss del har denna 

politiska skiljelinje följt den ideologiska skiljelinjen inom partiet, så att de mer 

högerorienterade i högre grad varit positiva till europeiskt samarbete och integration, medan 

de vänsterorienterade i större utsträckning varit emot. Dock har även många av dem som står 

ideologiskt ytterst till höger inom partiet också i högre grad varit negativa än de som stått i 

mitten eller något till höger, bland annat på grund av minskad makt ”hemma” i det nationella 

parlamentet på Westminster i London.96 Beroende på hur stort stödet för respektive sida varit, 

har också partiets officiella hållning i frågan varierat från att i perioder under 1960- och 1970-

talen förespråkat medlemskap, till att under framför allt 1970-talet och början av 1980-talet 
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motsätta sig medlemskapet och till och med drivit igenom folkomröstning om fortsatt 

medlemskap i EG.97 

 

Många av kritikerna mot EG inom Labourpartiet motsatte sig medlemskap framför allt i den 

Europeiska ekonomiska gemenskapen, eftersom man ansåg det vara en klubb för rika som 

stängde ute fattiga delar av världen. Man var också rädd för att de övriga länderna i 

gemenskapen, som till stor del styrdes av högerregeringar skulle försvåra för Labourpartiet att 

genomdriva sin socialistiska politik i Storbritannien. Frågan om frånsägelse av 

självständighet, och speciellt rörande den ekonomiska politiken var alltså en mycket känslig 

fråga, framför allt hos de mer vänsterorienterade inom Labourpartiet.98 

 

Åren mellan 1983-1987 började Labourpartiet sakteligen lämna sitt uttalade motstånd mot 

EG-medlemskapet, och istället inta en mer passiv linje i frågan, för att så småningom bli 

uttalat positivt inställt till medlemskapet. Att detta skedde under 1980-talet då Margaret 

Thatchers konservativa regering motarbetade fackföreningarna, sålde ut offentligt ägd 

verksamhet och i hög grad skar ned på de offentliga utgifterna, var ingen slump. Detta 

eftersom man såg möjligheterna till att resonera tvärtemot hur man tidigare resonerat, 

nämligen att de övriga socialdemokratiska/socialistiska regeringarna i andra medlemsländer, 

som den socialistiska regeringen i Spanien 1982-1996, eller den socialistiska presidenten 

François Mitterrand i Frankrike 1981-1995, och Jacques Delors, den socialistiska ordföranden 

för Europeiska kommissionen 1985-1995, kunde utgöra en motvikt mot den konservativa 

regeringen på hemmaplan, och således säkra en social dimension. Andra viktiga anledningar 

till att man ändrade ståndpunkt i frågan berodde bland annat på att fackföreningarna i 

Storbritannien, som Thatcher gått in för att motarbeta, ändrade ståndpunkt och således också 

fick med sig Labourpartiet på tåget. Neil Kinnock blev 1983 partiordförande för 

Labourpartiet, och han var i högre grad personligen en större anhängare av det europeiska 

samarbetet än hans företrädare Michael Foot.99 Viss valstrategi var säkerligen också en 

bidragande orsak eftersom en mycket övervägande del av väljarna (67.2% av de röstande med 
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ett valdeltagande på 64.5%) röstade för fortsatt medlemskap i EG när Labourpartiet 1975 

genomdrev en folkomröstning om huruvida Storbritannien skulle stanna kvar i EG eller inte. 

 

Viktigt att ha i åtanke också när man diskuterar denna fråga, är ju att den i sig inte är isolerad. 

Labourpartiet gick ju under denna period igenom en mycket omfattande omprövningsprocess 

som slutade med lanseringen av New Labour, och eftersom många av partiets politikområden 

som skulle kunna kopplas till Europafrågan genomgick förnyelser och omprövningar, 

speglade detta också av sig på partiets inställning till Europasamarbetet. Eftersom exempelvis 

den klassiska Artikel 4 i partiprogrammet (som syftade till förstatliganden) avskaffades 

ändrades också stora delar av den ekonomiska politik som tidigare stått i motsättning till EG. 

Partiet hade ett behov av att inte framstå som bakåtsträvande och visa att de också (alltså inte 

bara de konservativa) kunde föra en realistisk ekonomisk politik. Kravet på utträde ledde 

enligt interna kritiker till att partiet framstod som verklighetsfrämmande och 

vänsterdominerat, vilket i sin tur medförde brist på trovärdighet. Partiledningen ville därför 

visa att partiet var lämpade att styra landet, och ville reflektera majoriteten hos befolkningen 

som stödde EG-medlemskapet. 

 

Det gav också Labourpartiet möjlighet till opposition mot de konservativa regeringarna under 

Margaret Thatcher och John Major eftersom man kunde kritisera dem för att vara 

isolationistiska och skada brittiska intressen genom att inte tillräckligt gå in för det europeiska 

samarbetet, samtidigt som man också själva tydligt markerade att man inte önskade att EG 

skulle utvecklas i federal riktning. Således försökte man slå sig in på en tredje väg där man 

inte bara sa ”ja” till allt, men inte heller önskade ett Europas Förenta Stater. 

 

Den ekonomiska politiken var en viktig anledning till att man i Labourpartiet tidigare hade 

motsatt sig medlemskap i EG eftersom den ekonomiska politik man ville föra inte var förenlig 

med de åtaganden Storbritannien åtagit sig när man trädde in i gemenskapen.100 Denna 

uppfattning om den ekonomiska politiken, medförde således också på så sätt naturligt ändrad 

uppfattning i frågan om den europeiska integrationen. Avskaffandet av Artikel 4 i 

partiprogrammet, och att man frångick AES (the Alternative Economic Strategy), som var en 

blandning av protektionistiska åtgärder, statligt stöd till industrin, nationalisering av företag 

och expansiv keynesiansk politik är exempel på sådant man tidigare byggde sin ekonomiska 
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politik på, men som inte var förenligt med EG:s regelverk.101 Istället gick man över till att 

erkänna de täta banden med de övriga europeiska länderna, och förespråkade medlemskap i 

EG och tillträde till den inre marknaden. Ett utträde ur EG blev således orealistiskt och skulle 

sannolikt skada Storbritanniens ekonomiska intressen.102 

 

Utvecklingen mot Labourpartiets mer Europavänliga politik gick således hand i hand med att 

man avskaffade sitt nationalistiska tillvägagångssätt för den ekonomiska politiken, framför 

allt vad gäller AES.103 

 

Labourpartiets övergång, från ett EU-kritiskt parti, till ett EU-vänligt parti har alltså varit en 

successiv förändring, och en del i det stora projektet att göra partiet till ett trovärdigt 

regeringsalternativ. Den sociala dimensionen som växte fram i EG under 1980-talet, då man 

på hemmaplan hade en regering som inte var så vild med socialt hänsynstagande blev ett 

attraktivt incitament för både Labourpartiet och den brittiska fackföreningsrörelsen att i högre 

grad börja stödja det europeiska samarbetet. 
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4. Ett brutet vallöfte eller försök till räddning av 

Storbritanniens inflytande i EU och på internationell politik 
I detta avsnitt presenteras tre olika teoretiska förklaringsmodeller som söker förklara varför 

Labourpartiet agerat som de gjort i frågan om den tidigare utlovade, men senare avblåsta, 

folkomröstningen om EU:s nya fördrag. De teoretiska förklaringsmodellerna har sin grund i 

de teoretiska utgångspunkter av Bailey, Katz, Mair och Sjöblom som tidigare presenterats. 

 

4.1. Förklaringsmodell 1: Väljararenan (makt och strategi) 

Även om det i debatter, kampanjer och tal talas mycket om ideologi, är brittisk politik i 

huvudsak extremt praktisk.104 Båda de stora partierna har visat sig kunna göra undantag från 

sin ideologi för att göra vad som för stunden kan vara mest praktiskt. Exempelvis avskaffade 

inte den konservativa Thatcher-regeringen NHS (the National Health Service), den fria 

sjukvården i Storbritannien, trots sin annars mycket nyliberala politik. Likaså har 

Labourpartiet sedan sitt regeringstillträde 1997 privatiserat och sålt ut offentligt ägd egendom. 

Således finns det också skäl att misstänka att det konservativa partiet i detta fall med den 

avblåsta folkomröstningen utifrån ren strategi försöker blåsa upp hela situationen, trots att de 

egentligen själva inte hade agerat annorlunda i regeringsställning. 

 

Det är alltså en teoretisk möjlighet att Labourpartiet agerar som de gör i fördragsfrågan, och 

vågar ratificera Lissabonfördraget utan folkomröstning, just för att de vet att de konservativa 

inte skulle ha agerat annorlunda i samma situation. Både inträdet i EG och ratifikationerna av 

Enhetsakten och Maastrichtfördraget skedde under konservativa regeringar, utan 

folkomröstningar. Varför är de så skeptiska denna gången, till just detta fördrag och skriker så 

högt efter folkomröstning? 

 

Ratifikationen av Maastrichtfördraget skulle på flera sätt kunna ses som ett större steg mot 

europeisk integration än att ratificera Lissabonfördraget. Detta bland annat att döma av att det 

danska Justitsministeriet i en utredning konkluderade att Lissabonfördraget inte överförde 

                                                
104 Hancock, M. Donald et. al (2007). Politics in Europe. Washington, D.C: CQ Press. s. 21 



 42 

några nya befogenheter till EU,105 samtidigt som just Danmark emellertid höll folkomröstning 

om Maastrichtfördraget som upprättade den Europeiska unionen och gav de europeiska 

institutionerna fler kompetensområden att ha hand om och lagstifta på, av motsatt anledning. 

Varför var den konservativa regeringen under ledning av John Major till och med pådrivande 

i frågan om Maastrichtfördraget,106 men att de konservativa nu i opposition är så skeptiskt 

inställda till ett fördrag som skulle kunna anses ha lindrigare följder? 

 

En del av förklaringen kan säkert härledas till att det konservativa partiet i Storbritannien har 

drabbats av samma sak som Labourpartiet, fast tvärtom, nämligen att partiledningen har bytt 

åsikt om EU och gått från att vara EU-positiva till att bli mer EU-skeptiska. Det har ju 

exempelvis länge varit känt att David Cameron (det konservativa partiets ledare) är EU-

skeptiker. 

 

Dock skulle deras ändrade ståndpunkt också kunna härledas till att de inte själva måste ta 

ansvar nu eftersom de sitter i opposition, och därför strategiskt driver frågan om 

folkomröstning för att framställa Labourpartiet som lögnare och svikare, men att när de själva 

sitter i regeringsställning och måste ta det fulla ansvaret för hur landet regeras, så hanterar de 

inte frågan annorlunda ifrån hur Labourpartiet gör. När de väl måste ta eget ansvar, agerar de 

alltså inte annorlunda, vilket också är något som Labourpartiet är medvetna om, och just 

därför vågar driva fördragsfrågan. 

 

Vad som dock skulle kunna tänkas motbevisa detta är just att de konservativa faktiskt hade 

blivit tvungna att riva upp ratificeringen (om de ville hålla sitt vallöfte och inte själva bli 

svikare) om det hade blivit nyval med konservativ seger och folkomröstning som slutade med 

ett negativt utslag gentemot Lissabonfördraget, vilket hade medfört att de fått axla ett stort 

ansvar med att försöka förhandla fram nya villkor för Storbritannien. 

 

                                                
105 DR. Ingen dansk suverænitetsafgivelse i ny EU-traktat. Publicerat den 4 december 2007. 
Hämtat från <http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2007/12/04/131916.htm?rss=true> den 4 
januari 2010. 
106 July 23, 1993 The Maastricht Debate: Major 'driven to confidence factor': Commons 
Exchanges: Treaty issue 'cannot fester any longer' By STEPHEN GOODWIN, Parliamentary 
Correspondent <http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/the-maastricht-debate-major-
driven-to-confidence-factor-commons-exchanges-treaty-issue-cannot-fester-any-longer-
1486498.html> 
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4.2. Förklaringsmodell 2: Den parlamentariska arenan (ideologi) 

Flera kända svenska socialdemokratiska och fackliga företrädare, såsom Lars Danielsson, 

tidigare statssekreterare åt statsminister Göran Persson, Margot Wallström, vice ordförande i 

Europeiska kommissionen, och Wanja Lundby-Wedin, LO:s ordförande samt ordförande i 

Europafacket, med flera, har hävdat att Lissabonfördraget är mer socialdemokratiskt än 

tidigare fördrag. Eftersom Lissabonfördraget förhandlades fram under en period då många 

länder i Europa, inklusive Sverige, Tyskland och Nederländerna hade socialdemokratiska 

regeringar, finns det en social dimension i Lissabonfördraget som är mycket starkare än i 

tidigare fördrag. Likaså nämns strejkrätten och rätten att ingå kollektivavtal i fördraget, vilket 

man framför allt från fackligt håll har hävdat skulle vara för riskabelt att säga ”nej” till. Skulle 

man således ge tummen ner till fördraget, och öppna upp ”Pandoras ask” igen och förhandla 

om det, skulle resultatet kunna bli något mycket mer marknadsliberalt, och sämre än det man 

först hade. Man riskerar således att den sociala dimensionen kan bli mycket mindre utpräglad 

eftersom fler länder i EU idag har borgerliga regeringar med konservativa/kristdemokrater 

eller liberaler i spetsen, än vad medlemsländerna hade under den period då det 

konstitutionella fördraget och sedermera Lissabonfördraget förhandlades fram. 

 

Detta vill Labourpartiet sannolikt undvika. Speciellt eftersom tiden fram till då nästa 

parlamentsval måste hållas på hemmaplan närmar sig, och de inte vet hur lång tid en eventuell 

omförhandling tar. Hade man således hållit en folkomröstning, som hade resulterat i ett nej 

(vilket den med stor sannolikhet hade gjort), kunde man riskera att utöver det som tidigare 

nämnts, bli tvungna att överlåta förhandlingar om undantag och villkor till en konservativ 

regering. Minnena från då Maastrichtfördraget förhandlades fram och den dåvarande 

konservativa regeringen krävde undantag från det sociala kapitlet, vilket de också fick, är 

något som Labourpartiet bär med sig, och det är inget man vill riskera igen. 

 

Således kunde det ses som ett mycket mindre dåligt alternativ att ratificera fördraget på ”sina” 

villkor, det vill säga, utan att kräva några speciella villkor och undantag. 

 

I enlighet med de teorier som David J. Bailey presenterat var just den sociala dimensionen en 

av de viktigaste anledningarna till att Labourpartiet svängde ifrån EU-kritik till konstruktivt 

stöd. Att riskera denna dimension är därför inget som ses som ett speciellt attraktivt alternativ. 
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4.3. Förklaringsmodell 3: Den interna arenan (identifikation) 

Som Peter Mair och Richard S. Katz teorier om bildandet av kartellpartier tar upp, och 

partiers olika roller att dels kanalisera medborgarnas viljor ”uppåt” i statsapparaten, samtidigt 

som man ska kommunicera policies ”nedåt” mot medborgarna, kan det ibland vara 

komplicerat för partier att kompromissa mellan sina roller. 

 

Partierna är ofta produkter av den tid som råder, och i takt med att partiernas position i 

samhället förändras, förändras också partierna. Dessa förändringar kan dels härledas till 

förändringar i civilsamhället, men också vad gäller förändringar i relationen mellan de 

politiska partierna och staten.  

 

När det brittiska Labourpartiet bildades, var det att anse som ett typiskt massparti, då det 

bildades av en stor skala väljare med gemensamma intressen av att förändra samhället i en 

riktning som skulle passa dem bättre.107 För Labourpartiet handlade det mycket om att skapa 

en drägligare tillvaro för framför allt människor i arbetarklassen. 

 

Ett problem för socialdemokratiska partier, liksom brittiska Labourpartiet, är att det i takt med 

att det når framgång också paradoxalt nog successivt blir ett offer för sin egen framgång, 

eftersom de förändringar som partiet bildades för att genomföra genomförs.108 

Socialdemokratiska partier, som Labourpartiet, har exempelvis bildats för att införa allmän 

och lika rösträtt, skapa ökad social rättvisa i samhället genom exempelvis sociala 

trygghetssystem och fördelningspolitik, men allt eftersom dessa reformer genomförs och 

accepteras även av politiska motståndare minimeras möjligheten att vinna val på dessa frågor. 

 

Det är också rimligt att gruppen av väljare som identifierar sig som socialt utsatta, krymper i 

takt med att alltfler i samhället får en högre levnadsstandard. Detta medförde att Labour efter 

fyra raka valnederlag successivt utvecklade sig till ett så kallat catch-all parti, genom 

lanseringen av New Labour för att nå ut till en större grupp väljare.109  

                                                
107 Katz, Richard S. & Mair, Peter (1995). Changing Models of Party Organization and Party 
Democracy. Party Politics 1 (1), s. 8. 
108 Katz, Richard S. & Mair, Peter (1995). Changing Models of Party Organization and Party 
Democracy. Party Politics 1 (1), s. 12. 
109 Katz, Richard S. & Mair, Peter (1995). Changing Models of Party Organization and Party 
Democracy. Party Politics 1 (1), s. 12-13 
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Som catch-all parti sökte New Labour inrikta sig på strategiska sakfrågor som kunde tänkas 

tilltala så många väljare som möjligt, snarare än frågor som just appellerade till enbart de 

traditionella väljarna.110 

 

Allt eftersom tiden går och ett parti sitter i regeringsställning, och partiets politik således även 

blir statens politik, börjar också partiet mer och mer identifiera sig med staten, och 

övergången sker till nästa steg, det vill säga att bli ett kartellparti. Detta hänger ihop med 

partiets dubbla roll att dels kommunicera medborgarnas/väljarnas viljor ”uppåt” mot staten, 

alltså vad staten ska göra, och dels sköta den statliga byråkratin som försvarar sina policies 

gentemot medborgarna.111 

 

Labourpartiet har nu suttit i regeringsställning under en tämligen lång, ostörd period med egen 

majoritet, från 1997 till 2010. De har således börjat bli något av ett statsbärande parti, och 

därför börjat identifiera sig med den brittiska staten och dess intressen, genom att partiets 

policies under nästan ett och ett halvt decennium och varit Storbritanniens, vilket gett upphov 

till att de blivit något av just ett kartellparti.112 

 

Labourpartiet vet att de löper en stor risk med att skicka EU:s nya fördrag till folkomröstning 

hos de väldigt EU-skeptiska britterna och att det sannolikt skulle bli ett negativt utslag. 

Eftersom Europeiska kommissionen gjorde klart att en ny förhandlingsrunda inte är relevant, 

finns det egentligen bara två möjliga lösningar att hantera ett negativt folkomröstningsutslag i 

Storbritannien. Den ena är att ge Storbritannien ytterligare undantag (de har redan undantag 

från exempelvis deltagande i den Ekonomiska och monetära unionen och delar av det 

polisiära och straffrättsliga samarbetet, samt deltar ej i Schengenområdet) eller att man inför 

ett slags nytt system i EU som bygger mer på principen om flexibel integration. Ett sådant 

system skulle dock lätt kunna sätta Storbritannien i en position där de förlorar mycket 

politiskt inflytande, eftersom de inte skulle kunna vara med och förhandla fram de nya 

samarbetsområdena, utan snarare endast kunna förkasta eller bifalla ”det färdiga paketet” 

liksom det idag fungerar för Storbritannien i frågor som gäller polisiärt och straffrättsligt 

                                                
110 Katz, Richard S. & Mair, Peter (1995). Changing Models of Party Organization and Party 
Democracy. Party Politics 1 (1), s. 13 
111 Katz, Richard S. & Mair, Peter (1995). Changing Models of Party Organization and Party 
Democracy. Party Politics 1 (1), s. 13 
112 Katz, Richard S. & Mair, Peter (1995). Changing Models of Party Organization and Party 
Democracy. Party Politics 1 (1), s. 6. 
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samarbete i EU. En stor nackdel med en sådan modell är dock att partiet och regeringen inte 

får möjlighet att vara med och bestämma villkoren och spelreglerna. Detta är något som sätter 

Storbritannien utanför inflytande på politiken i EU, och följaktligen även internationell 

politik.113 

 

Storbritannien var en gång i tiden ett av världens mäktigaste imperium, men trots sin 

permanenta plats i FN:s säkerhetsråd och i G8, måste landet idag i hög grad samarbeta med de 

övriga EU-länderna för att inte mista sitt internationella inflytande. Det ”speciella 

förhållandet” till USA är fortfarande viktigt, men håller på att tappa sin betydelse eftersom 

USA i högre grad börjat vända sig till de stora makterna i öst. Väljer således inte 

Storbritannien den europeiska sidan, hävdar sociologen Anthony Giddens att landet riskerar 

att hamna i en situation mellan USA och Europa, med litet eller inget inflytande på någon av 

sidorna.114 

 

Tony Blair utlyste folkomröstningen om EU:s nya fördrag för att sätta frågan ur spel under 

valet till det brittiska underhuset 2005. Det togs inte väl emot av hans europeiska kollegor. 

Flera såg det som att Blair offrade principen för den enkla utvägen.115 Personliga relationer 

bland stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet, eller ministrarna i Europeiska unionens 

råd är heller inget som ska underskattas. Gordon Brown allmänt sett ansetts vara något mer 

skeptiskt inställd till EU än Tony Blair, argumenterade ändå för att Storbritannien borde 

ansluta sig till EMU och införa euron som valuta om det visade sig att det skulle vara det 

bästa för Storbritannien som land.116 

 

 

                                                
113 Dagens nyheter. Blairs riskspel kan förändra hela EU. Publicerat den 21 april 2004. 
Hämtat från <http://www.dn.se/nyheter/politik/blairs-riskspel-kan-forandra-hela-eu-
1.263384> den 4 november 2009. 
114 Giddens, Anthony (2007). Over To You, Mr Brown. Cambridge: Polity Press. s. 11f 
115 Giddens, Anthony (2007). Over To You, Mr Brown. Cambridge: Polity Press. s. 171 
116 Giddens, Anthony (2007). Over To You, Mr Brown. Cambridge: Polity Press. s. 172 
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5. Slutsats och diskussion 
Uppsatsens syfte var att söka klargöra hur det brittiska Labourpartiet utvecklat och förändrat 

sin syn på EU och europeisk integration från 1970-talet fram till idag (2009), på olika arenor, 

för att därigenom skapa större förståelse för det tryck som europeisk integration sätter på 

politiska partier i allmänhet och socialdemokratiska partier i synnerhet. Detta vidare syfte 

avsåg också att besvara den mer snävare frågan varför Labourpartiet avblåste en tidigare 

utlovad folkomröstning om EU:s nya fördrag. 

 

Problemformuleringen och frågeställningarna syftade till att försöka förklara denna till synes 

paradoxala omsvängning, och vilka indikatorer som kunde tänkas ange orsaken till detta.  

 

Labourpartiet motsatte sig tidigare brittiskt medlemskap i EG eftersom man ansåg att 

medlemskapet i gemenskapen skulle förhindra en Labourregering från att implementera 

radikala, socialistiska policies för att få fart på den brittiska ekonomin. 

 

Att Labour sedan gick samma väg som andra socialdemokratiska partier i Europa, exempelvis 

de svenska Socialdemokraterna, och avskaffade sitt motstånd mot det europeiska samarbetet, 

för att sedan bli konstruktiva anhängare av det samma hade bland annat att göra med 

globaliseringen och en alltmer internationaliserad ekonomi som inte gjorde det möjligt att 

enbart fortsätta att tänka nationellt. Ökade möjligheter för social och ekonomisk reglering på 

europeisk nivå började ses som något åtråvärt, inte minst därför att man på hemmaplan hade 

en regering som kraftigt skar ned på de offentliga utgifterna och motarbetade 

fackföreningarna. Den sociala dimensionen i EG under 1980-talet medförde alltså bland annat 

att man började tänka om. 

 

Man började också inom Labourpartiet att inse och acceptera att EU var något som fanns för 

att stanna. Det kanske inte var det perfekta redskapet för att implementera socialdemokratisk 

politik, men det var likväl ett redskap som man som socialdemokratiskt parti var tvungen att 

förhålla sig till. De flera på varandra följande valnederlagen från slutet av 1970-talet till 

början av 1990-talet medförde att man insåg att det fanns ett behov av att ompröva hela 

partiets politik, inklusive Europapolitiken. Detta i kombination med att de traditionella 

värderingarna framför allt rörande den ekonomiska politiken, och avskaffandet av AES och 
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”förstatligande klausulen” artikel 4, medförde att man så småningom började se på EU-

medlemskapet i annan dager. 

 

När det sedan gäller mer konkret varför man avblåste den utlovade folkomröstningen om 

EU:s nya fördrag, trots att detta skulle kunna kosta regeringsmakten är de teoretiska 

slutsatserna av analysen att det fanns framför allt tre skäl att göra så. 

 

Det första bygger på en förklaringsmodell som tar utgångspunkt i partiets agerande på 

väljararenan och hur partiet resonerar kring makt. Det handlar om att Labourpartiet agerar 

som de gör och vågar driva igenom Lissabonfördraget utan folkomröstning för att de vet (eller 

i alla fall tror sig veta) att de konservativa inte hade agerat annorlunda om de själva hade suttit 

i regeringsställning och ha haft regeringsansvaret. Detta bland annat därför att det just är 

konservativa regeringar som tidigare tagit de stora stegen mot ytterligare integration utan 

folkomröstningar. 

 

Det andra handlar om idéer och ideologi, och är en förklaringsmodell med utgångspunkt i den 

parlamentariska arenan, som anknyter till socialdemokratin som ideologi och den sociala 

dimensionen i Lissabonfördraget. Det konstitutionella fördraget, sedermera 

Lissabonfördraget, förhandlades fram under en period då förhållandevis många av EU:s 

medlemsstater hade socialdemokratiska regeringar vid makten. Således har fördraget en mer 

utpräglad social dimension än tidigare fördrag, och det finns bland annat arbetsrättsliga 

skrivningar i Lissabonfördraget som löper risken att strykas om fördraget skulle förhandlas 

om nu när fler EU-länder, däribland Sverige, Tyskland och Nederländerna har fått borgerliga 

regeringar. 

 

Det tredje skälet bygger på identifikation, och grundar sig främst på partiteori som 

presenterats av Katz och Mair, och tar sin utgångspunkt i agerande på den interna arenan. 

Denna förklaringsmodell handlar om Labourpartiets problematik med att avväga sina roller 

gentemot varandra. Samtidigt som partiet givetvis ska representera de väljarna som valt dem, 

måste de som regeringsparti även ta ansvar för staten och dess intressen. Att hålla en 

folkomröstning som sannolikt hade resulterat i ett nej skulle kunna skada Storbritanniens 

anseende och inflytande. Inte minst om lösningen hade blivit en sorts mer flexibel integration 

som inneburit ännu fler undantag för Storbritannien. 
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Vilket smakar mest surt? – Ett svikt vallöfte som glöms bort efter nästa val, eller att i 

regeringsställning riskera att tappa inflytande i EU och därmed också över sin egen politik för 

kanske decennier framöver? En sak är i alla fall säker. Den konservativa ledningen under 

David Cameron kommer fortsätta att hävda att Labourpartiet svek britterna, eller i alla fall 

inte erkänna att Labourpartiet varit modiga och räddat Storbritanniens inflytande i EU, och 

Labourpartiet själva kommer fortsätta att hävda motsatsen. 
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