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2 Inledning 

Ända sedan den europeiska civilisationens begynnelse har integrationsprojekt på 

olika nivåer uppkommit på kontinenten i olika former. Imperier, handelsförbund och 

försvarsallianser har bildats, för att med tiden splittras efter att ha blivit överflödiga 

eller fallit i onåd (Jönsson, Tägil, Törnqvist 2007:48). 

Storbritannien har varit medlem av de europeiska gemenskaperna ändå sedan 1973 

och har ofta hållit en viss distans till unionen och kontinenten. Storbritannien är en ö, 

man är ett före detta imperium med fortsatt starka band till samväldet och sina 

tidigare kolonier med vilka man fortfarande i stor utsträckning delar sin historia, kultur 

och inte minst sitt språk. Storbritannien har behållit sin valuta och ofta vänt sig till 

USA snarare än sina europeiska grannar i säkerhetspolitiska ärenden, dessutom är 

man medlem av militäralliansen NATO och är en av fem permanenta medlemmar i 

FNs säkerhetsråd.  

Brittiska euroskeptiker har under senare år hävdat att det britterna röstade om på 

1970-talet var något helt annat än den politiska union som EU senare kom att 

utvecklas till. Kritiken går ut på att man röstade för att vara del av en gemensam 

marknad men hamnade med tiden i en politisk union och en byråkratisk koloss. Den 

23 januari 2013 höll Storbritanniens premiärminister David Cameron ett tal där han 

adresserade tre huvudfrågor inom EU. De var enligt honom problem med Eurozonen, 

brist på europeisk konkurrenskraft, och en spricka mellan EU och dess invånare på 

grund av bristande demokratiskt ansvar. För att få bukt med dessa problem krävs ett 

reformerat EU med mindre byråkrati menade Cameron. I detta tal utlovade Cameron 

också en framtida folkomröstning om Storbritanniens medlemskap i EU (Nielsen & 

Stubb (2014:87-91).  



Under valrörelsen inför EU-parlamentsvalet 2014 pressades Cameron och 

regeringskollegan, Liberaldemokraternas partiledare Nick Clegg av euroskeptiska 

United Kingdom Independence Party för att utlysa en folkomröstning om EU-

medlemskapet. Framgångar i det valet gav UKIP vind i seglen inför det inhemska 

parlamentsvalet under 2015 då frågan om folkomröstning åter debatterades. 

2016 är David Cameron fortfarande premiärminister, nu i majoritetsregering. Han har 

som ledare av denna regering utlyst en folkomröstning där Storbritanniens invånare 

har att ta ställning till huruvida man vill vara kvar i, eller lämna EU. En fråga på vilken 

han själv svarar att han vill att Storbritannien ska vara kvar, men i ett reformerat EU.  

Att frågan splittrar Storbritannien illustreras dock inte minst av att vissa av Camerons 

partikamrater numera tvärtom argumenterar för att Storbritannien ska lämna EU, och 

i Europarlamentet är det euroskeptiska UKIP som är största brittiska parti. Datum för 

folkomröstningen är satt till 23e juni 2016. 

 

3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att genom analys av den inombrittiska debatten kring 

EU inför folkomröstningen i juni 2016 ta reda på vad huvudaktörerna i denna debatt 

egentligen vill med EU. 

Storbritanniens invånare är splittrade i EU-frågan. Vissa är för och andra emot EU 

och många är också de som är missnöjda med dagens EU men ändå vill vara kvar i 

ett reformerat EU.  

De som är för EU är i hög grad liberaler eller socialliberaler som välkomnar 

ekonomiskt och politiskt samarbete inom Europa för att främja Storbritannien och 

dess intressen. Man vill att Storbritannien ska påverka EU och därigenom öka sitt 

internationella inflytande snarare än att vara en ensam röst i världen. 

De som är emot delar sig mellan Socialister och Konservativa som ser EU som ett 

federalt projekt som isolerar Europa mot omvärlden genom en yttre geografisk gräns 

och tullar och tariffer mot länder utanför unionen. För konservativa britter bryter detta 

mot tankar om frihandel och mot självbilden av Storbritannien som spindeln i det 

anglosaxiska världsnätet. Deras kritiker menar att de snarare är isolationister som 

använder detta som svepskäl för att fjärma sig och slippa ta emot invandrare. 

Socialister vill i förlängningen inte ha några gränser och ser inte varför Storbritannien 

skulle göra skillnad på europeiska och icke-europeiska stater. 



Denna uppsats består i en analys av den inom-brittiska debatten inför 

folkomröstningen om Storbritanniens utträde ur EU. Syftet med detta är att ta reda på 

dels vad de olika aktörerna vill med EU och dels vilka politikområden aktörerna ser 

som avgörande i EU-frågan. 

 

Huvudfråga: Vilket förhållande vill de fyra brittiska partierna; Konservativa partiet, 

Labour, UKIP och Liberaldemokraterna att Storbritannien ska ha till EU och vad 

betyder egentligen europeisk integration och fenomenet EU för dessa fyra partier 

som är huvudaktörer i debatten? Ämnet är höggradigt aktuellt både på grund av den 

kommande folkomröstningen i Storbritannien men även eftersom att den europeiska 

självbilden är under omvandling. De senaste åren av ekonomisk krishantering, 

migrationsströmmar och kritik av demokratiskt underskott i EU har satt 

europasamarbetet under stark press och euroskeptiker har varit på frammarsch på 

många håll.  

Med hjälp av en idéanalys kommer följande frågeställningar 

besvaras och idéerna bakom dem utredas:  

 

1a Vad har partierna för syn på statens roll i samhället och hur ser 

de på relationen mellan stater? 

1b Vilken inställning har partierna till Europeisk integration och hur 

ser de på framtiden i EU? 

 

Andra frågeställningar som uppsatsen ger svar på: Vilka konsekvenser skulle ett 

utträde respektive status quo få enligt debattörerna? Skulle ett brittiskt utträde 

innebära att Storbritannien blir isolerat eller tvärtom att man öppnar sig mot resten av 

världen? Frågan är fundamental och förutsatt att britterna inte är unika i Europa kan 

svaret vara det samma även för andra EU-länder. Om Storbritannien skulle gå starkt 

utanför EU, (den brittiska ekonomin har på senare år växt snabbare än eurozonens), 

vilken roll ska då EU i framtiden spela? Även inom andra europeiska länder finns en 

skepsis kring vad EU har blivit, även om Storbritannien är det land där inställningen 

idag är kanske mest negativ. Idag har de flesta medlemsländer stor representation av 

euroskeptiska partier i Europaparlamentet, såväl från höger som från vänster. Skulle 



ett brittiskt utträde ur unionen ge dessa vind i seglen och bli början på slutet för hela 

europasamarbetet? Skulle en sådan utveckling gagna Europas och världens länder 

ekonomiskt och politiskt eller skulle det tvärtom vara ekonomiskt skadligt och politiskt 

farligt?  

På det ideologiska planet kommer frågan om hur liberala idealister kommit att bli så 

EU-vänliga medan konservativa realister, i andra länder mer igenkända för deras 

isolationism, i Storbritannien hävdar att de vill främja handel och samarbete med 

icke-europeiska länder och ser EU som ett hinder för detta? 

 

Sekundära frågeställningar i uppsatsen blir därför: 

 

2a Vilka konsekvenser tror partierna folkomröstningen kan komma 

att få? 

2b Vilka politikområden anser partierna vara av störst vikt för 

inställningen i EU-frågan och hur ställer de sig till dessa frågor? 

 

4 Metod/analysmodell 

Uppsatsen består i en idéanalys. En idéanalys innebär att man vetenskapligt 

analyserar politiska budskap. Denna definition innebär att fokus ligger på vad man 

undersöker snarare än hur man går till väga. Eftersom jag studerar en politisk debatt 

föll valet av analysmodell därför naturligt på idéanalysen. Jag har gått igenom de 

ideologiska skiljelinjer som format argumenten som används av ledande politiker i 

Storbritannien som vill se landet utanför respektive kvar i den Europeiska unionen 

(Beckman 2005:11). Det finns fyra syften med att genomföra en idéanalys. Dels 

används den för att beskriva debatten, dels för att beskriva och analysera aktörernas 

perspektiv. Min uppsats kommer i huvudsak att bestå av en beskrivande idéanalys. 

Jag har granskat idéerna bakom partiernas argument i debatter och debattartiklar 

och analyserat hur argumenten kopplar till ideologiska övertygelser för att förstå hur 

ideologin påverkar aktörernas slutsatser i EU-frågan och internationella relationer i 

allmänhet. Det tredje syftet med idéanalys är att analysera logiken i argumenten och 

jag för därför en vidare diskussion kring dessa. Innebär till exempel ett utträde mindre 

handel och en osäkrare värld som man hävdar bland de liberaler som vill att britterna 



är kvar i EU eller är argumenten kontraproduktiva? Likaså kan en idéanalys 

genomlysa den euroskeptiska sidans argument. Sätter verkligen EU-medlemskapet 

käppar i hjulen för handel och utbyten med det brittiska samväldet eller är detta bara 

skenargument för konservativa som av ideologiska anledningar inte vill se invandring 

från nya Östeuropeiska EU-medlemsstater? Det fjärde syftet med idéanalysen är att 

analysera ursprunget till idéerna och i den mån det är möjligt effekterna av dem. Vad 

är det till exempel som format de brittiska partiledarnas ställning i EU-frågan och vad 

skulle deras förslag kunna leda till? Till sist ställs idéerna mot en yttre verklighet där 

jag ämnar analysera företrädarnas argument kring de politikområden som finns i 

debatten och vilka konsekvenser man hävdar att olika resultat i folkomröstningen kan 

tänkas få för dessa (Bergström & Boréus 2012:146). Dessutom belyser jag hur man 

ser på vissa frågor som är vanligt förekommande i debatten. Dessa är; ekonomi, 

invandring, handel och internationellt inflytande. 

Rent praktiskt består avhandlingen i analyser av de fyra partier som är huvudaktörer i 

frågan kring EU-medlemskapet och analyser av debatter och debattartiklar av 

företrädare för dessa partier.  

De partier som analyseras är följande; 

Det Konservativa partiet, som är splittrat i EU frågan, partiledare och Premiärminister 

David Cameron vill visserligen ha kvar Storbritannien i EU men andra inflytelserika 

företrädare vill lämna och partiet har tappat både väljare och företrädare till 

euroskeptiska UKIP.  

Socialdemokratiska Labour, som vill ha kvar Storbritannien i EU även om den nya 

partiledaren Jeremy Corbyn tidigare varit av en annan uppfattning och det finns även 

röster från vänster i partiet som vill se ett utträde. 

Liberaldemokraterna, som är det parti som har tydligast EU-vänlig profil och vill 

snarare se mer europeisk integration och på sikt ett federalt EU.  

UKIP, som är Storbritanniens ledande euroskeptiska parti och som har som allt annat 

överskuggande mål en skilsmässa mellan Storbritannien och EU. Trots att man bara 

har en nationell parlamentsledamot är man största brittiska parti i EU-parlamentet. 

 

Uppsatsen skulle också kunnat göras som en argumentationsanalys men då det är 

idéerna bakom de politiska ståndpunkterna snarare än argumentens utformning eller 

validitet som är intressant har jag istället valt en beskrivande idéanalys. En 

beskrivande idéanalys kan tyckas otillräcklig men den bidrar också till att förklara 



verkligheten och ska dessutom dra slutsatser utifrån det material som undersökts. 

Förståelsen för de texter som analyseras är omtvistade och belägg för mina 

tolkningar presenteras därför löpande (Beckman 2005:49-51).  

 

 

5 Material 

För att komma fram till slutsatser utifrån mina frågeställningar har jag använt mig av 

såväl debattartiklar, som tal, debatter och biografier av företrädare för de fyra partier 

som analyseras i uppsatsen. Debattartiklarna är i hög grad aktuella men då debatten 

kring Storbritanniens EU-medlemskap inte är något som framkommit de senaste 

månaderna har även idéer och ståndpunkter vädrats i olika sammanhang under åren 

före denna folkomröstning.  

Först och främst har jag använt mig av officiella personliga websidor tillhörande 

företrädare för partierna och där valt ut adekvata debattinlägg från idag och fyra till 

fem månader bakåt med något undantag. Jag har dessutom använt mig av Tv-

debatterna som ägde rum i anslutning till EU-parlamentsvalet 2014 och det brittiska 

parlamentsvalet 2015. Dessa två vals debatter hade stor del i att den stundande 

folkomröstningen blev till. Jag har riktat in mig på tunga partiföreträdare såsom 

partiledare och talespersoner i utrikesfrågor. I synnerhet de stora partierna är breda 

och ohomogena och jag har därför valt debattörer som företräder den officiella 

partilinjen. Rörande Det Konservativa Partiet har jag fokuserat på partiledare David 

Cameron eftersom han gör just detta och de konservativa är exceptionellt splittrade i 

EU-frågan. Därför ryms egentligen alla sorts åsikter i partiet, här är det dock, 

återigen, den officiella partilinjen som analyseras. 

 

6 Teori 

 

Europeisk integrationsteori 

Integration, när man talar om europeisk integrationsteori syftar till processen där 

nationella politiska aktörer skiftar lojalitet, förväntningar och politiska aktiviteter till ett 

nytt centrum. Ett centrum vars institutioner utövar, eller ämnar utöva auktoritet över 

den existerande nationalstaten. Denna definition innebär att processen är såväl 



social som politisk även om de flesta teoretiker inriktar sig främst på den politiska 

delen. Vilken nivå av integration man bör ha och var fokus ska ligga beror på vilket 

ideologiskt synsätt man har (Wiener & Diez 2012:3).  

Rent allmänt handlar frågan om europeisk integration om hur man ser på samarbete i 

form av överstatligt beslutsfattande, mellanstatligt beslutsfattande och federalism och 

vidare hur man menar att regional integration mellan olika stater sker. 

Det finns två huvudspår inom europeisk integrationsteori angående vad som 

utvecklat europasamarbetet till vad det är idag; neofunktionalism och liberal 

intergovernmentalism.   

 

Neofunktionalism: 

Det neofunktionalistiska synsättet bygger på regional integration och låg som idé 

bakom den Europeiska Kol och Stålunionen och den Europeiska Ekonomiska 

Gemenskapen. Tanken är att sätta igång regionala integrationsprojekt på vissa 

områden som sedan får en egen dynamik och spiller över till andra områden utan 

vidare inblandning ovanifrån. På så sätt menar man att Kol och Stålunionen spillt 

över och satt igång den ekonomiska integrationen. Detta skapade sedan Euratom 

organet och på detta sätt menar neofunktionalister att EUs institutioner efterhand 

skapats och utvecklats med efterföljande upprättande av tullunion och gemensam 

jordbrukspolitik som viktiga milstolpar. Neofunktionalister är i grunden drivna av den 

federala tanken och ser integration som en pågående process med federationen som 

sitt mål. Till skillnad från realister som hävdar att staten är den enda relevanta 

aktören menar neofunktionalister att regional integration driver flera, olika och över tid 

skiftande aktörer som bygger nätverk över landsgränserna. Neofunktionalister 

tillbakavisar realismens tanke på internationell politik som ett nollsummespel och 

föredrar överstatligt beslutsfattande, helst som resultat av kompromisser och 

samtycke. Kritiken mot neofunktionalism består främst i dess anspråk på att vara en 

universell teori. Teorin kan svårligen anpassas till alla regioner eftersom den 

förutsätter att de inblandade regionerna har vissa likheter i produktionssystem och 

demokratisk utveckling (Wiener & Diez 2012:45- 48, 51).  

 

Liberal intergovernmentalism  

Liberal intergovernmentalism är den dominerande teorin inom integrationsteori. Till 

skillnad från neofunktionalismen vars mål är federalism söker liberal 



intergovernmentalism mellanstatligt samarbete genom vissa gemensamma 

institutioner. Denna teori försöker inte förklara bara en viss politisk aktivitet utan kan 

snarare ses som ett större teoretiskt ramverk. Till att börja med bygger teorin på två 

grundläggande antaganden. Dels att stater alltid är huvudaktörer, och dels att dessa 

stater agerar rationellt, alltså agerar de för att maximera nytta. Teorins kärntanke är 

att regional integration skapas genom att stater går samman och skapar 

mellanstatliga institutioner. Detta sker i tre steg. Först definierar staterna sina 

preferenser internt, sedan förhandlar staterna mellan varandra och till sist skapas en 

institution för att maximera nyttan. Kritiker mot liberal intergovernmentalism menar att 

teorin i EU-kontexten bara förklarar dynamiken bakom nya fördrag eller 

fördragsändringar och svårligen kan appliceras på institutionernas vardagliga 

beslutsfattande. Vidare menar många att teorins bakomliggande antagande inte fullt 

ut stämmer i EU. I EU menar kritikerna, är staterna inte alltid huvudaktörer, det finns 

överordnade regler inom EU som reglerar utformningen av nya institutioner (Wiener 

& Diez 2012:71-73). Angående vem som verkligen har rätt i denna argumentation 

skulle konsekvenserna av ett ”Brexit” kunna säga oss en hel del. 

 

Internationella relationer 

Olika statsvetenskapliga grundideologier har väldigt skilda syner i frågor som staters 

suveränitet, kontroll och rätt över territorium, frihet och rörlighet eller kulturell 

tillhörighet. Dessa begrepp är centrala i debatten kring Storbritanniens roll i EU. 

Politikernas ideologiska hemvist i teorier kring internationella relationer utgör en 

grund för deras inställning till europeisk integration och på vilket sätt man vill förhålla 

sig till andra stater. Denna uppsats lägger sitt grundfokus på liberalism och realism 

eftersom det är kring de ideologierna analysobjekten i huvudsak rör sig. 

 

Liberalism 

Det liberala synsättet på internationella relationer betonar en ovilja att dela in politik i 

en inhemsk och en internationell sfär. Fred, frihet och tillväxt ska byggas med 

internationella institutioner. Internationellt samarbete ska omöjliggöra väpnade 

konflikter genom att man i händelse av krig tvingas förstöra egna ekonomiska 

intressen. Samtidigt ska större marknader skapa konkurrens och därmed främja 

ekonomi och tillväxt (Ericson 2012:52). 



Dessa är också huvudargumenten från de brittiska liberalerna. Varaktig fred har 

bevisligen uppnåtts då inga mellaneuropeiska krig utkämpats sedan Europeiska kol 

och stålgemenskapen trädde i kraft 1952. Likaså flödar varor, tjänster och kapitalt 

inom Europa i en starkt konkurrensutsatt marknad.  

Å andra sidan har alla Europas stater gått i den demokratisk riktning efter andra 

världskriget och kritiker ifrågasätter det realistiska i att tro att exempelvis Tyskland 

och Frankrike skulle hamna i krig med varandra om det inte vore för deras samarbete 

inom EU. Vidare är världen mer än bara Europa. Ny teknik gör att världens länder 

närmar sig varandra. Globaliseringen har idag gått så långt att det finns få praktiska 

hinder för handel med icke-europeiska stater. Att man flyttar varor, tjänster, kapital 

och arbetskraft mellan Europas länder utan hinder reser då frågan om varför man i 

hög grad bibehåller artificiella hinder mellan Europa och omvärlden? Hur försvarar 

liberalerna detta och hur bemöter realister de liberala argumenten? 

 

Realism 

I analyser av internationella relationer sätter realismen som teori makten i centrum. 

Staten är den överlägset viktigaste internationella aktören eftersom den kontrollerar 

skattesystem, militär och andra maktinstrument (Hall 2012:35). Realister ser 

internationell politik som ett nollsummespel. Där en stat gör framsteg förlorar någon 

annan i motsvarande utsträckning.  

EU som institution är komplicerad att analysera utifrån ett realistiskt perspektiv, teorin 

accepterar inte att stater ger upp suveränitet med mindre än att man själv gagnas av 

det. Med det som bakgrund blir sådant som EUs strukturfonder och stora 

jordbruksstöd som innebär att EU har nettobidragsgivare och nettobidragstagare 

svåra att förklara. Varför ska en stat betala för en annan utan att själv uppenbart 

gagnas av det? Just detta är också en av anledningarna till att många realister är EU-

kritiker. Å andra sidan är EUs budget närmast försumbar jämfört med de 28 

medlemsländernas sammanlagda budgetar. Ett förhållningssätt kan då vara att helt 

bortse från unionen, medlemsländerna har trots allt sina egna utrikesministrar, de 

förhandlar ständigt mellan varandra och när internationella kriser uppstår sätter de 

stora ländernas ledare, inte EUs höga representant, agendan. Hur använder 

Storbritanniens konservativa EU-motståndare dessa argument i debatten? Och om 

EU inte spelar någon roll ur ett realistiskt perspektiv, eller om det bara är ett 

instrument för medlemsstaterna för att få igenom sina agendor, varför är EU då ett så 



stort problem för vissa av realisterna? EU-frågan delar ju dessutom det konservativa 

lägret i Storbritannien. 

 

 

7 Bakgrund & Kontext 

1945 tog andra världskriget slut. Århundraden av maktkamp, misstänksamhet och 

konflikter mellan de europeiska stormakterna hade kulminerat i mänsklighetens 

blodigaste krig. Ett världskrig med epicentrum på den europeiska kontinenten. I ett 

uppmärksammat tal i Zürich 1946 framförde Storbritanniens premiärminister Winston 

Churchill sin vision för framtidens Europa. Av rädsla för den förödelse atomålderns 

teknik skulle kunna åsamka, uppmanade Churchill Europa att skapa ett ”United 

States of Europe”, med Frankrike och Tyskland som ledarnationer. Det intressanta 

var att Churchill inte såg någon plats för sitt eget Storbritannien i detta United States 

of Europe (Nielsen & Stubb 2014:14). Under åren med Labour vid makten efter kriget 

skulle dock viljan att integrera Storbritannien med Europa komma att öka. 

1973 anslöt sig Storbritannien efter en nationell folkomröstning till de Europeiska 

ekonomiska gemenskaperna. Britterna hade redan tidigare velat ansluta sig men 

Frankrike hade sagt nej. Den franska presidenten Charles de Gaulle lade i november 

1967 för andra gången in sitt veto mot en brittisk anslutning till gemenskapen av 

rädsla för att britterna skulle störa maktbalansen mellan Tyskland och Frankrike. 

Charles de Gaulle gick bort 1970 och hans efterträdare Georges Pompidou banade 

vägen för ett brittiskt inträde i gemenskapen (Cini & Perez-Solórzano Borragán 

2013:19,21). 

Brittiska konservativa med Margaret Thatcher i spetsen kritiserade under de tidiga 

åren de europeiska gemenskaperna för att föra en protektionistisk ekonomisk politik 

genom det stora jordbruksstödet. Stödet gjorde Storbritannien de facto till 

nettobidragsgivare eftersom större, mer effektiva brittiska jordbruk inte var i behov av 

europeiskt stöd (Thatcher 2010:282). 

1986 utvidgades användandet av omröstningar med kvalificerad majoritet i EG 

genom europeiska enhetsakten. Detta innebar ett viktigt skifte i europasamarbete 

från tidigare mellanstatligt beslutsfattande till mer överstatlighet i den ekonomiska 

politiken. De viktigaste punkterna som fanns med i enhetsakten var att 

europaparlamentet nu skulle få reell makt och att en inre marknad med fri rörlighet av 



varor, tjänster, kapital och människor skulle komma på plats år 1992. Brittiska 

konservativa motsatte sig såväl enhetsakten som de kommande fördragen i 

Maastricht 1992, Amsterdam 1997 och Nice 2001 som alla innebar mer centralisering 

till Bryssel, överstatlighet och närmare integration. Bland euroskeptiker i 

Storbritannien har det allt sedan Danmark först röstade nej till Maastrichtfördraget 

1992 för att sedan efter att ha fått en rad undantag röstat igenom fördraget bara ett 

år senare rått en känsla av att EU ser till att få sin vilja igenom, oavsett folkviljan. 

Senare har också liknande tveksamma ratificeringar också följt i andra 

medlemsstater. I juni 2005 efter att Frankrike röstat nej till en europeisk konstitution 

skrev den konservativa brittiska tidskriften ”The Spectator” att man avvisar en 

europeisk politisk union som är påtvingad uppifrån och ner och istället vill se ett 

vidare, friare och mindre påträngande Europa (Browne 2005:12,13).  

Det finns omständigheter och en politisk tradition som talar för att Storbritannien är 

en udda fågel i EU och som kan förklara varför man är mindre bekväma med unionen 

än andra medlemsstater. I Storbritannien så är centralmakten stark, man använder 

sig dessutom av majoritetsval och är därför ovan vid koalitionsregeringar. Politiskt 

ansvarskrävande är därför mycket tydligt inom landet och de styrande har sällan 

behövt kompromissa eller dela med sig av makten. Detta är tvärtom mot hur det ser 

ut på EU nivå. Trots sin starka centralmakt är Storbritannien dessutom en union med 

fyra riksdelar. Paradoxalt nog är inställningen till den brittiska unionen som mest 

negativ i Skottland där inställningen till EU samtidigt är som mest positiv. Generellt är 

inställningen till EU mest negativ i den Engelska riksdelen medan de tre mindre 

riksdelarna är mer positivt inställda, i synnerhet skottarna. Detta väcker givetvis 

frågor om den framtida sammanhållningen på de brittiska öarna om Storbritannien 

skulle rösta för att gå ur EU. Ett utträde skulle säkerligen få Skotska nationalistpartiet 

SNP att kräva en ny folkomröstning om Skotsk självständighet från Storbritannien. 

Den 23 juni 2016 kommer så en folkomröstning att ske. Vad skulle då rent praktiskt 

ske om man röstade för utträde? Ifall detta skulle inträffa så åberopas artikel 50 i 

Lissabonfördraget. Enligt denna så skulle då Storbritannien två år senare inte längre 

vara medlem av EU. Vilka avtal som efter detta ska gälla och vilken roll 

Storbritannien ska spela i europeisk politik och ekonomi blir helt upp till förhandlingar 

mellan den brittiska regeringen och EU och dess medlemsstater. Eftersom inget 

medlemsland tidigare åberopat artikel 50 är det väldigt svårt att förutse precis hur ett 



utträde skulle se ut och vad konsekvenserna skulle bli och just därför är 

spekulationerna väldigt vida. 

Vad skulle rent praktiskt ske om britterna röstade för att stanna kvar i EU? Inte heller 

vid ett sådant utfall är det i dagsläget helt klart vad som skulle ske. Britterna har 

redan innan folkomröstningen något av en särställning inom EU utanför 

Schengensamarbetet och undantagna från Eurosamarbetet och medlemmar av 

NATO och FNs ständiga säkerhetsråd. Fortsatta omförhandlingar av medlemskapet 

är inte otänkbara och hur stor majoritet ”kvar” sidan i så fall får blir av stor betydelse 

(Mansfield 2015:1,2).  

 

8 Avhandling 

 

8.1 Vad har partierna för syn på statens roll i samhället och hur ser 

de på relationen mellan stater? 

 

Det första man bör ha i åtanke när man diskuterar brittiska politiska företrädares 

ideologiska hemvist är Storbritanniens valsystem. Till skillnad från till exempel det 

svenska proportionerliga valsystemet präglas det brittiska av enmansvalkretsar där 

vinnaren utses med pluralistisk majoritet. Resultatet av detta är att man oftast har två 

väldigt dominerande partier, (Labour och De Konservativa), ett lite mindre 

(Liberaldemokraterna) och ett antal partier med ytterst marginellt inflytande (Som 

exempel finns UKIP som behandlas i denna uppsats med endast ett mandat i 

underhuset, men med betydande inflytande på EU-nivå). Förekomsten av detta 

valsystem med ledamöter med lokal förankring och stora dominerande partier gör att 

sådant som partilinje och grundideologi kan variera betydligt i framförallt Labour och 

De Konservativa. Trots detta så har självfallet även företrädare för dessa partier en 

tydlig prägel till vänster respektive till höger på den politiska höger-vänsterskalan 

(Bågenholm 2012:93). 

Partierna 

Det Konservativa Partiet placeras tydligt till höger på den politiska höger-

vänsterskalan. Sedan 1980-talets avregleringspolitik under Margaret Thatchers 

ledning har man genomgått stora förändringar. Partiets grundpelare står dock fast: 



Statens roll ska begränsas, samhällsnyttan tjänas bäst genom konkurrens och fritt 

företagande. Individen ska ta eget ansvar. Dessa grundpelare innebär konkret att 

man förespråkar ett lågt skattetryck och en avreglerad arbetsmarknad även om man 

på senare år satsat pengar inom sjukvården och skolan. Det Konservativa Partiet var 

emot EMU och var med om att se till att Storbritannien hölls utanför stabilitetspakten 

(Bågenholm 2012:101). 

Den nuvarande partiledaren och premiärministern David Cameron vill hålla kvar 

Storbritannien i EU men han vill reformera EU och omförhandla Storbritanniens 

medlemskap. I mitten av februari 2016 skedde inledande överläggningar med den 

tyska rikskanslern Angela Merkel. David Cameron uttryckte att Storbritannien 

kommer att stå permanent utanför begreppet ”ständigt tätare union”, kommer aldrig 

att införa Euron som valuta och kommer aldrig bli del av någon europeisk superstat. 

Denna starkt negativa inställning till överstatlighet inom EU präglar partiet samtidigt 

som man är mån om det ekonomiska samarbetet inom EU. Cameron tog i samma tal 

upp fördelarna han menar att Storbritannien har av konkurrensen inom den enskilda 

marknaden samtidigt som han gav garantier för att brittiska skattebetalare aldrig ska 

behöva betala för att rädda ekonomier inom Eurozonen (gov.uk - Cameron on 

renegotiation 2016).  

David Camerons tudelade inställning till EU är talande för partiets ideologiska 

ställning, man är både liberaler och konservativa på samma gång. Det är uppenbart 

att partiet befinner sig i brytpunkten mellan en liberal syn på internationella relationer 

och en realistisk sådan. Den vikt Cameron framhåller av handel och utbyte med 

grannländerna pekar mot en liberal inställning på samma sätt som Winston Churchills 

tal gjorde 60 år tidigare. Men Cameron talade också till stor del med en realistisk 

retorik. Angående Storbritanniens generella förhållande till EU sade han; ”We will be 

in the parts of Europe that work for us, and we will be out of the parts of Europe that 

don´t work for us. Out of the open borders. Out of the bailouts. Out of the Euro. And 

out of all of those schemes in which Britain wants no part” (Gov.uk - Cameron on 

renegotiation 2016). Huruvida eller inte det är möjligt att ha detta förhållande som 

medlemsland i EU kan diskuteras. Man kan också spekulera i om Camerons 

betoning på detta handlar om politisk retorik och att fånga upp den euroskeptiska 

opinionen som finns bland brittiska väljare i allmänhet och konservativa väljare i 

synnerhet. Detta illustreras också mycket väl av att en mängd företrädare för partiet 



nu gått över till ”gå ur” sidan inför folkomröstningen, bland annat Londons 

karismatiska borgmästare Boris Johnson. I andra fall har företrädare helt lämnat 

partiet och gått med i UKIP.  

Knäckfrågan för de konservativa är allt som oftast EUs invasiva art. I den mån man 

kan ta del av det man i grunden är positiva till kan man acceptera EU. Sådant som 

lägre tariffer och ökade handelsrelationer är man positiva till på såväl nationell som 

på europeisk nivå. Det är när EU blir överstatligt som de konservativa skiftar 

inställning. Just ordet Stat är nyckel i sammanhanget. När David Cameron talar i 

negativa ordalag om: ”all of those schemes in which Britain wants no part” är det 

sådant som regleringar på arbetsmarknaden eller detaljstyrande över fiskekvoter han 

syftar till. De Konservativas grundläggande idéer bygger på att sådant styrs bättre av 

individer. Det man inte vill att den egna staten ska lägga sig i, vill man självfallet inte 

heller att EU ska lägga sig i. Vad gäller europeisk integration är det uppenbart att ens 

grundinställning är liberal intergovernmentalism. Vare sig de konservativa som vill 

vara kvar i EU eller de som vill gå ur vill egentligen ha något överstatligt organ, det är 

bara en fråga i vilken mån man är beredd att acceptera att EU i alla händelser måste 

ses som både mellanstatligt och överstatligt i någon mån. Problemet här ligger också 

i att det är i EUs natur att vara överstatligt. Annars skulle det inte vara vad det är. 

Inom vissa områden i EU krävs fortfarande full konsensus mellan medlemsländerna. 

Ett sådant exempel är utvidgning. Liberal intergovernmentalism säger här att sådant 

är upp till medlemsländerna att förhandla om. Varje parts förhandlingsposition 

bestämmer utfallet (Wiener & Diez 2012:80). Men vad händer då om ett eller flera 

länder motsätter sig vidare utvidgning till varje pris eftersom hemmaopinionen svängt 

och tycker att utvidgningarna redan gjort EU för stort?  

Labour är ett socialdemokratiskt parti och placeras tydligt till vänster på den politiska 

höger-vänsterskalan. Partimedlemmarna identifierar sig alltjämt som socialister även 

om partiet från att ha varit ett renodlat socialistiskt parti under Tony Blairs ledning och 

New Labour sedan 1990-talet taget ett kliv åt höger. Man är idag starkt för 

marknadslösningar men jobbar samtidigt med omfördelningspolitik och förespråkar 

statlig intervention för att bekämpa fattigdom och arbetslöshet. Trots sin 

vänsterprägel har Labourregeringar på senare år fört ett nära transatlantiskt 

samarbete och stod bakom USA i kampen mot terrorismen och invasionen av Irak 

(Bågenholm 2012:102, 103). 



Generellt har Labourföreträdare en liberal syn på internationella relationer även om 

vissa med stark vänsterprägel också tenderar att ha en kritisk marxistisk syn. I en 

artikel i The Observer i februari i år talade relativt nytillträdde Labourledaren Jeremy 

Corbyn om sin syn på internationella relationer. Storbritannien bör vara kvar i EU 

eftersom man vill främja samarbete för försvar av miljö, konsumenter och arbetares 

rättigheter. Det är tydligt att Labours socialliberala grundideologi färgar av sig på 

Corbyns inställning till internationella relationer då han ständigt återkommer till 

internationellt samarbete det övergripande målet i stor utsträckning är att lyfta 

arbetarens förhållanden. Detta ska ske genom såväl ökade inkomster genom handel 

som bättre arbetsförhållande och allmänt försvar av arbetstillfällen. På ytan ter sig 

Corbyns inställning inte skilja särskilt mycket från David Camerons men det visar sig i 

hans artikel ändå att hans perspektiv inte är detsamma. Där David Cameron ser allt 

med brittiska ögon tar Corbyn arbetarens perspektiv, och inte alltid nödvändigtvis den 

brittiska arbetaren. Förvisso är kontexten brittisk. Brittiska industrier och arbetarlöner 

ska försvaras samtidigt som migrantarbetare inte får utnyttjas med vare sig sämre 

arbetsförhållande eller försämrade löner. Corbyn menar att detta dels är dåligt för 

migrantarbetarna i sig och dels att det i längden kommer att spilla över på brittiska 

arbetare, klassisk socialistisk politik med andra ord (Corbyn i The Observer 2016).  

En ytterligare punkt man lägger vikt vid är den globala aspekten. Labours 

utrikespolitiska talesperson Hilary Benn betonade i ett tal i februari 2016 att 

Storbritannien har handelsavtal med 90 procent av samväldesländerna och att 

London, trots att Storbritannien är medlemmar av EU är ett globalt finanscentrum 

(Hilary Benn i Chatham house speech 2016).  

I termer av europeisk integration blir det lätt att se Labour från ett perspektiv av 

liberal intergovernmentalism, men i partiets hjärtefrågor finns starka drag av 

neofunktionalism. Det förefaller som att man i frågor som marknadslösningar och 

handel där Labour historiskt inte haft sin politiska tyngdpunkt förespråkar 

mellanstatliga avtal. Däremot har man i partiets hjärtefrågor, arbetares rättigheter, 

fattigdomsbekämpning och miljöfrågor, inte särskilt stora problem med att lämna över 

makt till överstatliga institutioner i Bryssel. Det understryker neofunktionalismens 

pluralistiska natur. Den avvisar realisternas grundsyn att staten är enhetlig och den 

enda relevanta aktören. Enligt Labour kan staten lämna över makt till överstatliga 

organ ifall det kan tänkas främja ens grundläggande ideal (Wiener & Diez 2012:47). 



Liberaldemokraterna är det tredje största partiet i brittisk inrikespolitik. Som 

socialliberaler (bildades genom en sammanslagning av Det Liberala Partiet och 

Socialdemokratiska Partiet 1988) står man någonstans i mitten på höger-

vänsterskalan. Under föregående mandatperiod ingick man i en koalitionsregering 

med Det Konservativa Partiet men tappade sin position efter att ha backat stort i valet 

2015 då de konservativa fått egen majoritet. Liberaldemokraterna är liksom Labour 

positiva till en stark välfärdsstat men motsätter sig den starkt koncentrerade 

nationella centralmakten som alltid funnits i London. Helt i enlighet med den liberala 

logiken är inte statens centralmakt den enda relevanta aktören för 

liberaldemokraterna. För liberaler bör aktörer på många olika nivåer agera, såväl på 

lokal som regional, statlig, europeisk och global nivå. Man är det mest EU-vänliga av 

de brittiska partierna och har till och med uttalat sig positivt till EMU. I den mån man 

kritiserar EU är det snarast för att man har ett större, globalt perspektiv (Bågenholm 

2012:103, 104). 

I debatten kring EU-medlemskapet låter Liberaldemokraterna sig mest göra hörda i 

frågor om ekonomi och handel eftersom det är där stödet för medlemskapet hos 

folkopinionen finns. Skillnaden i denna folkomröstning jämfört med de nationella 

parlamentsvalen är att här måste man vinna mer än hälften av väljarnas förtroende. 

Liberaldemokraterna tar normalt sikte på en betydligt mindre väljarbas hos vilka man 

har djupare stöd i sina grundfrågor. I april 2016 talade partiledaren Tim Farron om 

fördelen med att tillhöra den enskilda marknaden och påpekade att förutom 

handelsfördelar drar även Storbritanniens regioner fördelar av att vara medlemmar i 

EU eftersom EU betalar ut regionalstöd direkt till regioner och därigenom skapar 

arbetstillfällen. Något Farron menar att den nationella regeringen förbiser 

(Timfarron.co.uk – EU boosts north west economy 2016). Regionalstödet är dock inte 

resultatet av mellanstatligt samarbete utan något som EU beslutar om ovanifrån. Det 

är inte en slump att Tim Farron väljer något i Storbritannien så kontroversiellt att tala 

om när han vill framhäva EU.  

Säkerhetspolitiken är ett omdebatterat ämne i Storbritannien. Den allmänna 

hållningen är att det är något som ska hållas utanför EU och man poängterar ofta 

sina band till USA och sitt medlemskap i NATO. Ändå väljer Liberaldemokraternas 

utrikespolitiska talesperson Tom Brake på sin officiella websida att poängtera just 

säkerhetsaspekten som en av de viktigaste anledningarna till att Storbritannien bör 



vara kvar i EU. I dagsläget krävs konsensus mellan medlemsländerna för att EU ska 

kunna göra säkerhetspolitiska utspel men vissa inom unionen vill att detta ska ske 

efter majoritetsbeslut. Tom Brake nämner Rysslands aggressioner, internationell 

terrorism och internationell kriminalitet som anledningar till fortsatt medlemskap och i 

åtminstone fall rörande territorialkonflikter kan EU som det fungerar idag knappast 

göra någon skillnad. Tom Brake utvecklar förvisso inte hur han tänker sig att EU ska 

göra skillnad mot ett aggressivt Ryssland (tombrake.co.uk europe facts 2016).  

Grunden i Liberaldemokraternas vilja till styre på olika nivåer kommer från den 

liberala tanken att inte göra skillnad mellan individer och att fria individer skapar 

gemensamma institutioner underifrån. Tanken med att ha gemensamma institutioner 

på i detta fall EU-nivå grundar sig i den liberala tanken att interdependens gör 

konflikter kostsamma. Å andra sidan rör sig staters ömsesidiga beroende av 

varandra mer och mer mot en global nivå inom områden som finansiella 

transaktioner, miljöpolitik och handel. I just handel ska dock nämnas att just 

Liberaldemokraterna och deras systerpartier runtom i Europa varit drivande i att få till 

frihandelsavtalet TTIP med USA (Ericson 2009:58). 

United Kingdom Indepence Party (UKIP) är till stor del partiledaren Nigel Farage, och 

Nigel Farage är i stor utsträckning UKIP. Partiet har idag bara ett mandat i det 

brittiska underhuset men i EU-parlamentet är man största brittiska parti och många 

euroskeptiker menar att det till stor del var UKIP som pressade regeringen till att 

utlysa den kommande folkomröstningen. UKIPs ideologiska grund är svår att 

definiera. Partiet bildades så sent som 1991 och många företrädare har därför 

tidigare röstat för eller tillhört andra partier. Ett flertal företrädare för de konservativa 

har hoppat av och anslutit sig till UKIP och partiledaren Nigel Farage har uttryckt sin 

beundran av Margaret Thatcher, men även Labour har tappat väljare till UKIP. Partiet 

gör mycket tydligt klart att man bygger sin politiska plattform på motstånd till politisk 

union i EU och i termer av internationell relationer drar sig retoriken tydligt mot 

realism. Tidigare har Farage var tydlig med att han vill se lägre skattetryck och en 

mindre offentligt sektor men nyligen i en intervju i BBC hävdade Nigel Farage att han 

är en pragmatiker och hans beundran för Margaret Thatcher handlar om att hon var 

rätt för sin tid. Vidare hävdar han att han inte delar hennes vision för samhället och 

kritiserar de senaste årens universitetsreformer med höga terminsavgifter som han 

menar lett till ett ökande gap mellan fattig och rik efter den finansiella krisen. Detta 



markerar en tydlig positionering för staten. Man bör dock ha i åtanke att eftersom 

UKIPs tydligt uttalade mål är att Storbritannien ska gå ur EU och detta mål kräver en 

majoritet av folkets röster så är det viktigt för UKIP att blidka väljargrupper till höger 

såväl som till vänster. Internationellt är Nigel Farage hur som helst konsekvent i sina 

svar om vad han vill att Storbritannien ska vara: ”Självstyrande, självsäkert och med 

en betydligt mer global inställning. Vi har blivit besatta av Europa. Det är en viktig 

handelsplats men världen är större än så.” (Nigel Farage i Andrew Marr show 2016 

youtube.com)  

UKIP motsätter sig all form av överstatligt beslutsfattande. Man menar att britterna 

ska lyda under lagar skrivna i Storbritannien av folkvalda företrädare och ingenting 

annat. Uttalandet att ”Världen är större än Europa” kan tolkas på olika sätt. Grundar 

sig UKIPs negativa inställning till EU på universalism, att EU är ett projekt präglat av 

protektionism mot alla de som inte är medlemmar? Ett rimligare svar är att ett sådant 

uttalande grundar sig i en djupt realistisk syn på världen. Mer makt åt Bryssel innebär 

mindre makt åt det brittiska underhuset. Nära relationer med länder utanför EU, (i 

UKIPs fall innebär detta den anglosaxiska världen och andra samväldesländer) 

innebär med en sådan världsbild att man skjuter Europa längre ifrån sig. Den 

realistiska synen på internationellt samarbete förutsätter en hegemonisk stabilitet och 

i UKIPs värld är det fortfarande det brittiska samväldet och USA som står för en 

sådan (Hall 2009:42). 

Summering: Det Konservativa Partiet och Labour är alltså de två historiska 

antagonisterna i brittisk politik och ligger till höger respektive vänster på höger-

vänsterskalan. De konservativa vill se en begränsad offentlig sektor där individen tar 

huvudansvaret och fri konkurrens skapar välstånd. Labour är dess raka motsats och 

förespråkar en välfärdsstat av Nordisk modell. De Konservativa har en i grunden 

realistisk syn på internationellt samarbete men är ändå förespråkare för frihandel. 

Man oroar sig för EUs politiska ambitioner. Labours syn på internationellt samarbete 

är liberal även om den ofta drar sig mot kritisk marxistisk i frågor kring frihandel. 

Liberaldemokraterna är mittenpartiet som ställer sig helt bakom EU-projektet och vill 

driva på Europeisk integration. Synen på staten såväl som synen på internationellt 

samarbete är liberal och man förespråkar samarbete mellan såväl stater som 

regioner och kommuner. UKIP är ett tvärpolitiskt parti med det uttalade målet att få 

Storbritannien att lämna EU. Man har ingen enhetlig syn på staten även om flertalet 



företrädare, inklusive partiledare Nigel Farage tidigare stött konservativa idéer. I 

termer av internationella relationer är man i grunden realister. Man förespråkar 

förvisso frihandel men ser handelsavtal som resultatet av maktrelationer. 

 

 

 

8.2 Vilken inställning har partierna till Europeisk integration och hur 

ser de på framtiden i EU? 

 

Denna frågeställning överskuggar egentligen de andra frågeställningarna i denna 

uppsats. Svaren som ges på denna frågeställning kan i stor utsträckning förklara 

partiföreträdarnas retorik kring konsekvenserna av ett utträde och EU generellt. 

Alternativen som står till buds är de jag tidigare presenterat i analysmodellen:  

1 Att behålla EU som det ser ut idag. Strikt talat är det inte helt realistiskt eftersom 

EU är under ständig omvandling.  

2 Att helt lämna EU, och återgå till att vara en fullt ut suverän stat som därmed måste 

förhandla nya bilaterala avtal på alla områden. 

3 Att gå i en riktning mot mer överstatligt beslutsfattande. I längden innebär detta fullt 

ut politisk union och därmed federation. 

4 Att gå i en riktning mot mer av mellanstatligt beslutsfattande. Vore att gå en 

mellanlinje eftersom EU idag består av en blandning av mellanstatligt och överstatligt 

beslutsfattande.  

 

Det som formar aktörernas övertygelse är politiska idéer. Vilken vision man har för 

EU framgår ganska tydligt i aktörernas debattinlägg och kommer här att redogöras 

för. Vad som är mer intressant är vilken inriktning av integrationsteori denna 

övertygelse bottnar i. Vad som följer är en vetenskaplig studie av politiska budskap 

(Beckman 2005:10-12). 

Labours partiledare Jeremy Corbyn skrev 20 februari 2016 i The Observer att det är i 

det brittiska folkets intresse att vara kvar i EU eftersom Europa har gett 

Storbritannien investeringar, arbete och skydd för arbetare, konsumenter och miljön. 

Dessutom är han övertygad om att EU kommer att vara av avgörande betydelse i 



positiv bemärkelse för Europeisk handel och internationellt samarbete framöver 

(Jeremy Corbyn i The Observer 2016). 

I samma ämne säger UKIPs broschyrer att EU-medlemskapet lett till massinvandring 

och därigenom lägre reallöner, att Storbritannien är världens sjätte största 

handelsnation och därför kan sköta sina egna handelsrelationer. Angående arbete 

menar man att EUs regleringar på arbetsmarknaden har en skadlig inverkan på 

arbetslösheten (UKIP referendum leaflet). Vi har här två motpoler i synen på 

europeisk integration. Corbyns förespråkande för EU som ett skydd i olika frågor kan 

förklaras utifrån ett neofunktionalistiskt perspektiv. Just frågor kring arbetsrätt, 

konsumentskydd och miljö är områden där EUs överstatliga institutioner sätter 

agendan och ansvarar för lagstiftning. Labours inställning handlar även om att man 

vill sprida sina ideal utanför Storbritannien i ett globalt perspektiv. Just dessa frågor 

ser man som universella. I såväl dessa som frågor kring handel bygger Corbyns 

uttalande på den neofunktionalistiska tanken att aktörer har flera lojalitetsbaser och 

att internationella utbyten inte är nollsummespel (Wiener & Diez 2012:48,53). Med 

detta inte sagt att Corbyn inte vill reformera EU. Han skriver i samma artikel att EU 

borde ta mer strid för arbetare i låglöneländer, öka transparensen i sådant som det 

transatlantiska handelsavtalet och ta större ansvar för att hjälpa utomeuropeiska 

migranter (Corbyn i The Observer 2016). 

UKIPs helt motsatta uppfattning präglas av en strikt realistisk världsbild och att man i 

princip förkastar europeisk integration. Handel ska ske genom bilaterala avtal mellan 

suveräna stater. Ingen makt ska delegeras till andra aktörer och i synnerhet inte till 

överstatliga institutioner. Varje stat ansvarar för sina arbetares och konsumenters 

rättigheter. I en universell fråga som miljö och klimat skulle den realistiska avfärda 

effektivt internationellt samarbete eftersom vi idag har en multipolär världsordning 

och alltså saknar en hegemon som kan garantera efterföljande av regler och 

konventioner (Hall 2009:42). UKIP gör ingen hemlighet av att man vill lämna EU och 

att man vill att EU ska upphöra att existera helt och hållet. 

De olika alternativen till Storbritanniens framtida förhållande till EU som beskrivits här 

är renodlade inställningar. Bortsett från UKIPs strikta hållning rör sig emellertid de 

andra partiernas övertygelser mellan att behålla delar av EU som det är idag, 

mellanstatligt beslutsfattande på vissa områden och överstatligt beslutsfattande på 

andra områden. Liberaldemokraterna är det parti som tydligast vill använda EUs 

överstatliga institutioner som ett verktyg för att förbättra Storbritanniens förhållanden. 



Man är beredd att ge upp makt över lagstiftning för att få ta del av de fördelar man 

menar att medlemskapet ger. Exempelvis menar man att den enskilda marknaden, 

vars nackdel i Storbritannien ofta sägs vara att den begränsar britternas möjlighet att 

bestämma vem som beviljas inträde till landet och dess arbetsmarknad ändå 

uppvägs av att den skapar lägre priser, mer arbetstillfällen, handel och investeringar 

(tombrake.co.uk europe facts). Denna uppfattning grundar sig i en blandad syn på 

Europeisk integration. Å ena sidan kan den uppfattas som teorin inom liberal 

intergovernmentalism att institutionerna som sätts upp speglar de relativa 

maktförhållandena mellan staterna som skapat dem och att Storbritannien därigenom 

bör ha dragit extra fördel. Å andra sidan kan det ses utifrån det neofunktionalistiska 

perspektivet att integration sker genom att stater upphör att driva politik oberoende 

av varandra, detta skulle förklara EUs stora regionalstöd och upprättandet av kol och 

stålunionen (Wiener & Diez 2012:69,47). Något som skulle ge ytterligare stöd för 

uppfattningen att Liberaldemokraterna har en neofunktionalistisk inställning är 

partiledaren Tim Farrons uttalande att ”EU ger oss medel att tackla internationella 

problem i en globaliserad värld” (timfarron.co.uk EU debate). Storbritannien ses inte 

som en global maktspelare på egen hand utan som en del av EU varigenom man 

kan utöva inflytande över resten av världen.  

Från Det Konservativa Partiets sida har man varit tydlig med att man inte är 

tillfredsställda med hur EU fungerar idag. Man är förvisso för fortsatt medlemskap 

men David Cameron har satt igång en omförhandlingsprocess av medlemskapet för 

att reformera förhållandet mellan Storbritannien och EU. De områden 

premiärministern inriktat sig på är europeisk konkurrenskraft, skydd för EU länder 

som inte är med i eurosamarbetet så att de länderna inte hamnar i ogynnsamt läge 

på grund av förändringar inom eurozonen, viss beslutandemakt ska flyttas tillbaka 

från Bryssel till de nationella parlamenten för att få ökat demokratiskt stöd och till sist 

vill man införa kontroller på hur många EU-medborgare som årligen äntrar 

Storbritannien (gov.uk – David Cameron on reform). Dessa uttalanden är tecken på 

en generellt ganska negativ inställning till europeisk integration. Neofunktionalism 

förkastas helt i dessa inlägg. Att återflytta makt till London och reglera inomeuropeisk 

invandring är snarast tecken på realism och realpolitik då det tydligt fångar upp de 

opinionsvindar som finns i Storbritannien. Likaså är oron för konkurrensnackdelar 

gentemot eurozonen. Det är otydligt vad Cameron precist menar med att man ska 

stärka europeisk konkurrenskraft men i vilket fall som helst är det faktum att han i 



grunden ändå argumenterar för fortsatt medlemskap ett tecken på att de 

konservativa ändå har något av en liberal inställning i denna fråga. Den grundar sig i 

liberal intergovernmentalism där mellanstatliga institutioner förhandlats och satts upp 

av stater och används som verktyg för staterna vilka är de viktigaste internationella 

aktörerna (Wiener & Diez 2012:68). 

 

Summering: Labour vill vara kvar i EU och är positiva till facklig integration och en 

fortsatt integrerad arbetsmarknad. Man har ett i grunden neofunktionalistiskt synsätt 

även om man samtidigt vill reformera delar av EU genom större internationellt 

ansvarstagande och transparens.  

UKIP har en motsatt uppfattning. Man vill rulla tillbaka den integration som skett, få ur 

Storbritannien ur unionen och i ett längre perspektiv vill man att EU ska upphöra att 

existera som politisk union. Varje stat ska ansvara för sina egna regelverk även om 

bilaterala och multilaterala avtal kan skrivas inom till exempel handel. 

Liberaldemokraterna är partiet som är mest positiva till EU idag och till fortsatt 

framtida integration. Man har en grundinställning som kommer ur neofunktionalism 

och vill fortsätta att utveckla EU. 

Det Konservativa Partiet vill rulla tillbaka integrationen till viss del även om man vill 

att Storbritannien ska vara fortsatt kvar i EU för att ta del av den som man ser det 

mycket viktiga inre marknaden. Synen på Europeisk integration är i vissa delar 

realistisk och alltså avvisande men i andra delar lutar man sig åt idéer med grund i 

liberal intergovernmentalism.  

 

 

8.3 Vilka konsekvenser tror partierna folkomröstningen kan komma 

att få? 

 

I boken ”The risk of brexit” skriver Roger Liddle, tidigare rådgivare åt Tony Blair och 

EU-kommissionsordförande José Manuel Barroso att följande områden vid ett 

brittiskt utträde skulle kräva extraordinära åtgärder: 



1 Jordbruksstöd. Eftersom jordbruksstödet är så omfattande inom EU skulle 
Storbritannien vid ett utträde behöva introducera egna jordbrukssubventioner. 

2 Forskning och vetenskap. Ett område som får stora EU bidrag och en viktig 
inkomstkälla för brittiska universitet. 

3 Handel. Nya handelsavtal skulle behöva förhandlas eftersom de avtal EU ingår, 
inte längre skulle gälla för Storbritannien.  

4 Omförhandling av EU-budgeten. Budgeten sätts för fem år och man har räknat med 
Storbritanniens budgetinbetalning, detta skulle behöva lösas. 

5 Internationella rättigheter. Man skulle tvingas lösa tvister rörande såväl medborgare 
från andra EU-länder bosatta i Storbritannien som för britter boende i resten av EU. 

6 Andra rättighetsfrågor. Dessa skulle behöva lösas via förhandlingar eftersom 
Storbritannien via EU har internationella åtaganden i områden som miljö och sociala 
rättigheter.  

I övrigt menar Liddle att konsekvenserna av ett utträde skulle vara oförutsägbara och 

i det närmaste oöverskådliga (Liddle 2016:130).  

Partiföreträdarna har givetvis olika uppfattningar om vilka områden som skulle 

påverkas, i vilken utsträckning de skulle påverkas, och om de skulle påverkas i 

positiv eller negativ riktning. I debatten visar det sig hur som helst att debattörerna 

generellt väljer att måla upp ett negativt scenario i händelse av att utfallet skulle gå 

emot deras ståndpunkt. 

Det Konservativa Partiet har en märklig position då de å ena sidan argumenterar för 

att vara kvar i EU men å andra sidan argumenterar för en annorlunda position för 

Storbritannien inom EU. Något som David Cameron nu förhandlar om. Cameron 

menar att ett utträde skulle leda till högre arbetslöshet, lägre löner och högre priser. 

Han anger det han själv kallar oberoende källor som PWC och finansdepartementen 

som grund för arbetslöshetsfrågan. Man måste dock starkt ifrågasätta åtminstone 

finansdepartementets oberoende ställning i frågan. Vad gäller löner och prisökningar 

pekar Cameron på frihandeln inom EU, och den uteblivna frihandeln han befarar att 

ett utträde skulle leda till, som källa till negativa konsekvenser (gov.uk – Cameron 

speech on workers). Det är emellertid svårt för såväl Cameron som någon annan att 

avgöra hur framtida handelsavtal mellan Storbritannien och EU eller Storbritannien 

och utomeuropeiska länder skulle se ut. Fakta är att Storbritannien har cirka 60 

miljoner invånare och utgör världens 7e största enskilda ekonomi. EU har cirka 450 

miljoner invånare vilka utgör en större ekonomisk enhet än någon enskild stat i 

världen (Liddle 2016:130).  



Konsekvenserna av att stanna kvar då? Cameron argumenterar att en röst för att 

stanna kvar i EU är en röst för, för det första de motsatta sakerna Cameron menar att 

man riskerar vid utträde, mer arbetstillfällen, bättre löner och lägre priser. Han menar 

också att man inom EU kommer att kunna försvara arbetare och förse de fattigaste 

familjerna med stabilitet (gov.uk – Cameron speech on workers). Camerons 

argument för medlemskapet förefaller vara ett utslag av en liberal inställning i fråga 

om normer och även handel. Samhället består av fria individer och auktoritet är till för 

att förhindra att individerna skadar varandra och att avtal hålls. I fråga om handel 

bygger argumenten på den fundamentala liberala teorin om komparativa fördelar 

som medel för att dra fördelar av handeln (Ericson 2012:51).  

Labours Hilary Benn menar att ett utträde skulle bringa osämja mellan Europas 

länder och drar paralleller till världskrigen. Han målar också upp ett scenario där 

Storbritanniens konservativa regering vid ett utträde skulle börja montera ner allt som 

de betraktar som vänsterreformer inom EU. Sådan som begränsningar av arbetstid, 

betald semester och föräldraledighet och skydd för tillfälliga arbeten skulle enligt 

Benn hotas av Camerons regering vid ett utträde (Hilarybennmp.com – Hilary Benn 

in South Leeds life 2016). Hilary Benns inlägg är tydlig höger-vänsterretorik. EU är för 

honom ett vänsterliberalt projekt som nu hotas av såväl risken för utträde som av 

David Camerons omförhandlande. De rättigheter Benn försvarar ses inte som 

brittiska rättigheter utan som universella rättigheter för alla arbetare och det är därför 

naturligt för Labour att försvara dem. Det råder emellertid ett motsatsförhållande i att 

å ena sidan propagera för djup integration och samtidigt vilja att så många som 

möjligt inkluderas. De östeuropeiska utvidgningarna har gjort att EU blivit mer 

heterogent. Tidigare tillskott av nya medlemsstater rörde demokratier med hög 

levnadsstandard och många år av marknadsekonomi. Utvidgningarna har gjort att 

signifikanta olikheter visat sig vilket skapat problem både gällande den fria rörligheten 

(stora löneskillnader inom unionen) och värderingar (ex flyktingmottagande). Detta 

minskar viljan till att överlämna makt åt överstatliga institutioner och kan i värsta fall 

frysa mellanstatligt samarbete eftersom den minsta gemensamma nämnaren skulle 

bli väldigt låg (Jönsson, Tägil, Törnqvist 2007:192). 

Liberaldemokraternas ser folkomröstningens konsekvenser på ett liknande sätt. 

Tidigare partiledaren Nick Clegg debatterade inför det senaste EU-parlamentsvalet 

UKIPs Nigel Farage om EU-frågan och sade då att EU gjort Storbritannien rikare, 



starkare och säkrare och att ett utträde skulle riskera allt detta. Clegg lade stor vikt 

vid att EU-medlemskapet gör att Storbritannien får en starkare position i 

förhandlingar om internationella handelsavtal på grund av den enskilda marknadens 

storlek. Något Clegg menar att Storbritannien skulle få mycket svårt att matcha vid ett 

utträde med de konsekvenser som det då oundvikligen skulle få (youtube.com - EU-

debate 2014). Vad gäller såväl Det Konservativa Partiets såväl som 

Liberaldemokraternas argumentation kring EUs positiva inverkan på handel blir 

perspektivet avgörande. Å ena sidan har EU tagit bort alla interna handelsbarriärer 

som importtariffer och tullar. Å andra sidan för EU en starkt protektionistisk 

handelspolitik genom jordbruksstödet som är EU-budgetens största utgiftspost. 2010 

låg jordbruksstödet på över 55 miljarder Euro, en överväldigande majoritet (71%) av 

pengarna var direktbetalningar till Europeiska bönder. Jordbruksstödet har kritiserats 

eftersom det resulterat i att lokal produktion i den fattiga delen av världen på vissa 

ställen helt kollapsat då marknadspriset sjunkit som resultat av starkt 

subventionerade Europeiska varor. Det är uppenbart motsägelsefullt att hylla EU som 

ett frihandelsprojekt när budgeten i huvudsak innebär en handelsbarriär mot 

omvärlden. Samtidigt är Storbritannien nettobidragsgivare till EU-budgeten, något 

euroskeptikerna inte är sena att påpeka. (Fouilleux 2013:317, 320).  

UKIP förkastar inte oväntat motståndarsidans profetior. I tidigare nämnda debatt med 

Nick Clegg påpekade partiledare Nigel Farage att Storbritannien inte längre skickar 

någon delegat för att diskutera handel i WTO. Farage menar att Storbritannien efter 

ett utträde skulle behålla sin position inom Europeisk handel eftersom 

handelsrelationerna med EU är så integrerade och rör så stora summor att alla skulle 

förlora på att inte ha fortsatt frihandel mellan Storbritannien och EU. Farage menar 

också att ett utträde skulle möjliggöra större globala handelsutsikter för Storbritannien 

genom britternas historiska länk till samväldesländerna. Ett utträde skulle rent 

budgetmässigt spara britterna pengar eftersom man är nettobidragsgivare. Om det 

brittiska folket skulle rösta för att stanna kvar i EU spår Farage att det skulle leda till 

att billig östeuropeisk arbetskraft pressar ner brittiska löner och att beslutandemakt 

skulle fortsätta att gradvis överföras från London till Bryssel (youtube.com - EU-

debate 2014). UKIPs enda nationella parlamentsledamot Douglas Carswell fokuserar 

på den ekonomiska skada han menar att överregleringar av handel EU åsamkar och 

som Storbritannien slipper om man lämnar unionen. Enligt Carswells källor kostar det 



han kallar EUs överregleringar den brittiska ekonomin 33 miljarder brittiska pund per 

år. Han tar även upp det faktum att regleringarna även gäller handel inom 

Storbritannien vilken idag utgör 79% av marknaden för brittiska företagare 

(Talkcarswell.com – Douglas Carswell 2016). Både Carswell och Farages uttalande 

är i enlighet med UKIPs uttalade linje att Storbritannien ska vara självstyrande och 

stå helt utanför EU.  

Vissa saker som UKIP argumenterar stämmer onekligen. EU har idkat självkritik 

angående regleringarna kring handel som man erkänner kan vara en börda i den 

globala konkurrensen. Utanför EU kan man även stänga ute lågavlönad arbetskraft 

från Östeuropa om det nationella parlamentet så önskar. Samtidigt har EU med sin 

massiva ekonomiska storlek makt att forma det internationella ekonomiska systemet 

och sprida sina standarder och modeller globalt på ett sätt som Storbritannien 

ensamt svårligen skulle kunna åstadkomma (Egan 2013:264). 

 

Summering: Det Konservativa Partiet spår att ett utträde skulle leda till högre 

arbetslöshet, lägre löner och högre priser. Om man blir kvar tror man på god 

ekonomisk tillväxt även om man vill reformera EU för att öka konkurrenskraft och 

demokratisk legitimitet. 

Labour spår att ett utträde skulle leda till ökad instabilitet och försämringar för 

arbetsvillkor och samarbete för att främja klimat och miljö. 

Även Liberaldemokraterna oroar sig för de långsiktiga säkerhetspolitiska 

konsekvenserna för ett utträde. Dessutom är man negativt inställd till Storbritanniens 

möjligheter att få till bra handelsavtal utanför EU.  

UKIP oroar sig för konsekvenser kring invandring om man skulle rösta för att vara 

kvar. Om man går ur tror man på mindre regleringar och en starkare brittisk röst i 

världen. Dessutom menar man att Storbritannien skulle spara budgetära medel på att 

vara utanför EU. 

 

8.4 Vilka politikområden anser partierna vara av störst vikt för 

inställningen i EU-frågan och hur ställer man sig i dessa frågor? 



 

Ekonomin är den fråga som tas upp av alla parter i debatten kring folkomröstningen 

och samtliga företrädare fäster stor vikt vid analyser av EU-medlemskapets inverkan 

på ekonomin. Partierna skiljer sig dock tydligt åt i sin syn frågan. UKIP har i vanlig 

ordning mest negativ syn på EUs inverkan. I sin valbroschyr tar man upp Greklands 

räddningspaket, överregleringar som man menar kostar arbetstillfällen och pengar 

och britternas stora nettobidrag till unionen (UKIP referendum leaflet 2016). 

Liberaldemokraterna har en diametralt motsatt syn på EUs inverkan på ekonomin. 

Man väljer konsekvent att inte nämna nettobidrag eller eurozonens ekonomiska 

problem utan fokuserar istället på det som gynnar deras spår. Regionalstöd och den 

enskilda marknaden är saker man pekar på som jobbskapande och positivt för 

handel (Timfarron.co.uk – on the economy 2016). Båda sidors argument är i stort 

korrekta, men man väljer av retoriska skäl att inte värja sig för debatter kring det som 

skadar den egna agendan. Opinionsbildning i denna fråga är särskilt viktig eftersom 

ekonomin spås avgöra folkomröstningen.  

Tidigare premiärministern och Labourledaren Tony Blair väljer en mellanväg. Blair 

accepterar att Euron inte varit ett succéprojekt och att den enskilda marknaden är i 

akut behov av reform. Samtidigt menar han att eurons problem inte är ett argument 

för Storbritannien att lämna EU och att alla tjänar på att Storbritannien är kvar och 

driver på för reform av den enskilda marknaden (newsweek.com – Tony Blair 2016). 

Som tidigare nämnt i denna uppsats är Det Konservativa Partiets ledare David 

Cameron positivt inställd till EUs påverkan på den brittiska ekonomin. EU ses som en 

garant för fortsatt tillväxt och ett utträde skulle riskera arbeten, löner och priser 

(Gov.uk – Cameron speech on workers - 2016). Samtidigt är det tydligt att Cameron 

har en pragmatisk hållning. Han måste blidka euroskeptiker i sitt eget parti med 

omförhandlingarna men han vill samtidigt ge en så positiv bild av den inre marknaden 

som möjligt för att vinna folkomröstningen.  

 

Invandringsfrågan är UKIPs tydliga profilfråga. Nigel Farage nämner vid varje 

möjligt tillfälle att Storbritannien ska ta tillbaka kontrollen över hennes gränser. 

Risken är annars att Östeuropeisk arbetskraft pressar ner brittiska löner och att IS 

skickar med krigare i flyktingströmmen. Storbritannien kan som medlem av EU inte 

förhindra arbetskraftsinvandring från andra EU-länder, den fria rörligheten är en av 



unionens grundfundament. Vad gäller utomeuropeiska flyktingar har Storbritannien 

samma rättigheter och skyldigheter som andra EU-länder men Farage menar att den 

fria rörligheten gör att den enda gränsen mellan mellanöstern och Storbritannien är 

EUs yttre gräns. Den bakomliggande tanken är då att ett upplöst EU – vilket är UKIPs 

långsiktiga mål – skulle förhindra detta och flyktingar skulle sluta försöka ta sig 

genom Eurotunneln från franska Calais till brittiska Dover (youtube.com - EU-debate 

2014). Argumentet ger en negativ bild av UKIPs syn på invandring men Farage slår 

ofta ifrån sig denna kritik genom att argumentera att Storbritannien borde tacka ja till 

fler arbetskraftsinvandrare från samväldesländer och att man bör införa ett 

poängsystem av Australisk modell där man söker arbetstillstånd utifrån sina meriter. 

 

Handel är Liberaldemokraternas stora bidrag till EU-debatten. Möjligheten till 

frihandel med EU och möjligheten att teckna fördelaktiga avtal med andra länder är 

några av frågorna som britterna är mest positiva till i EU. Tom Brake argumenterar i 

generella termer att handel ger lägre priser, fler jobb och mer investeringar. Specifikt 

nämner Brake att många vardagsvaror skulle kunna komma att kosta 20% mer om 

man lämnade EU och att småföretagarna i Storbritannien exporterar 61% av sina 

varor och tjänster till EU-länder (Tombrake.co.uk Europe facts 2016). Nick Clegg har 

i huvudsak fokuserat på slagstyrkan det innebär i förhandlingar av avtal med andra 

länder att tillhöra världens största enskilda marknad (youtube.com - EU-debate 

2014). Främjande av handelsrelationer är liberalismens kanske viktigaste fundament. 

Handel gör alla rikare, sprider ideal och gör krig och konflikt kostsamt. De liberala 

teorierna genomsyrar allt som Liberaldemokraterna står för. 

 

Säkerhet och Storbritanniens roll i världen - Tony Blair väljer att fokusera på 

globalisering och utomeuropeisk konkurrens för att motivera EU-medlemskapet. Blair 

menar att för att kunna hävda sig internationellt måste man kunna konkurrera med 

USA, Kina och Indien, alla stormakter med populationer som är mångdubbla. Detta 

är en högst intressant ståndpunkt ur ett perspektiv av internationella relationer. 

Storbritannien ska alltså integreras i en större enhet för att kunna konkurrera med 

större stater. Blair nämner inte att man skulle kunna ha konkurrerande intressen 

visavi EUs medlemsstater eller vilka möjligheter som finns att göra gemensam sak 

med till exempel USA eller Indien som trots allt är före detta brittiska kolonier med 

vilka man torde dela en del värderingar (newsweek.com – Tony Blair 2016). Blairs 



sätt att se på EU som en säkerhetspolitisk maktspelare skiljer sig dessutom avsevärt 

från EUs grundtanke att främja fred och säkerhet genom att tidigare konkurrenter 

integreras 

 

Omförhandling – Medan de andra partierna ägnat sig åt att argumentera 

sakpolitiska frågor har David Cameron och De Konservativa fokuserat på en 

diskussion kring omförhandling av EU-medlemskapet. Premiärministern har arbetat 

hårt för att förankra budskapet att Storbritannien måste få ett förändrat förhållande till 

EU för att vända en allt mer negativt inställd hemmaopinion. Argumentet för EU i 

konservativa brittiska kretsar hade länge varit att kontinentala Europas ekonomiska 

tillväxt varit starkare än den brittiska. Detta förhållande började förändras under 

1990-talet och med eurokrisen föll argumentet helt på ända (Liddle 2016:10). För att 

vända hemmaopinionen har Cameron vänt sig till Tyskland. I en artikel i Tysklands 

och Europas största morgontidning Bild argumenterade Cameron i januari 2016 inför 

tyska läsare att brittiska såväl som tyska väljare skulle tjäna på att viss makt flyttades 

tillbaka till de nationella parlamenten (Gov.uk – Cameron i Bild). Tyskland är nyckeln 

för David Cameron. Om Cameron skulle lyckas vända den EU-vänliga opinionen i 

Tyskland skulle hans aktier i förhandlingar med Rikskansler Angela Merkel markant 

stärkas. I dagsläget är det dock tveksamt om detta lyckats och resultatet av 

omförhandlingarna är ännu oklara. Skeptiker menar att omförhandlingarna enbart är 

ett medel för att vinna folkomröstningen och att allt kommer att rulla på som vanligt 

efter den 23e juni. 

 

9 Slutsatser 

I denna uppsats har jag analyserat fyra fundamentalt olika partier, deras politiska 

idéer och hur de debatterar EU-frågan inför folkomröstningen den 23e juni. Men 

partierna saknar trots allt inte likheter. 

Sett till ideologisk hemvist har jag identifierat två tydliga spår. Det första är Det 

Konservativa Partiet som följer en slags nykonservativ, libertarian linje. 

Tyngdpunkten ligger kring saker som försvar av äganderätt, individens ansvar och 

frihet och en stat som inte lägger sig i. Finansiella marknader fungerar bäst orörda 

och marknaden är bäst på att sätta priser och löner. Det andra spåret är Labours linje 

som balanserar mellan socialdemokratisk och i vissa fall kritiskt marxistisk. Staten 



ska garantera medborgarnas välfärd och arbetarnas möjligheter att organisera sig till 

försvar för sådant som arbetsmiljö och lönenivåer. Förutom detta tar Labours linje 

ofta universella anspråk. De socialistiska idealen ska inte bara gälla i Storbritannien, 

utan i möjligaste mån främjas även i andra delar av världen.  

Samtidigt finns även likheter mellan dessa två huvudantagonister. Sedan Tony Blair 

dragit Labour högerut och Det Konservativa Partiet blivit mer pragmatiska under 

David Camerons ledning har partierna närmat sig varandra.  I praktiken accepterar 

båda partierna fri företagsamhet och att en viss nivå av allmän välfärd uppehålls, 

med det allmänna sjukvårdssystemet (NHS) något som man stolt försvarar. 

Även i internationella relationer finns slående likheter. Förvisso är Det Konservativa 

Partiet tydligt realister och Labour liberaler med drag mot socialism. Samtidigt 

accepterar Labour till viss del det internationella maktspelet med suveräna stater i 

centrum. Detta inte minst under åren med Tony Blair som partiledare och 

Premiärminister då man deltog i invasionerna av Afghanistan och Irak. Ett vidare 

bevis för partiernas likheter är det faktum att såväl Labourregeringar som 

Konservativa regeringar behållit Storbritanniens kärnvapenförsvar som avskräckande 

medel, vilket kan ses som en tyst acceptans för internationell anarki, en av 

realismens grundteorier. 

I Integrationsteori och inställning till EUs framtid finns även där skillnader och likheter. 

Det Konservativa Partiet föredrar som huvudprincip liberal intergovernmentalism och 

är obekväma med att överlämna beslutanderätt till överstatliga organ. Labour 

accepterar teoretiskt sett överstatlighet i den mån projekten följer deras socialistiska 

agenda. I EU frågan är partierna på ett sätt överens. De vill vara kvar i ett EU som 

man båda anser måste reformeras. Skillnaden ligger i vilka reformer som ska göras 

och svaren på detta står att finna i partiernas syn på samhälle såväl som Europeisk 

integration. Det Konservativa Partiet vill rulla tillbaka en del av integrationen medan 

Labour vill justera regleringar i socialistisk riktning.  

Liberaldemokraternas ideologiska hemvist finns någonstans emellan dessa två 

partier. Man är marknadsliberaler och tror på flernivåstyre. Fria individer ska skapa 

gemensamma institutioner underifrån. Fram tills parlamentsvalet 2015 hade man 

under en mandatperiod ingått i koalitionsregering med Det Konservativa Partiet vilket 

givetvis är ett tecken på samsyn. I integrationsteori och EU-frågan finns samsyn så 



till vida att man båda är positiva till den inre marknaden och frihandel. Men till viss del 

är likheterna med Labour på området ändå större. Man accepterar att staten inte är 

den enda internationella aktören och är öppet positiva till integration på lokal och 

regional nivå. Dessutom menar man att mellanstatliga institutioner borde få större 

inflytande och har en neofunktionalistisk syn på Europeisk integration. Precis som 

Labour är man positiva till överstatliga institutioner även om Liberaldemokraterna har 

velat ha detta på flera områden och drivit en linje som varit nära federalistisk. I dessa 

avseenden är skillnaden mellan Liberaldemokraterna och Det Konservativa Partiet 

avsevärda. 

Mellan UKIP och Liberaldemokraterna är det svårt att finna några som helst likheter. 

UKIP förespråkar förvisso liksom Liberaldemokraterna fri konkurrens och 

internationell frihandel men vägen att ta för att åstadkomma detta skiljer sig 

fundamentalt från Liberaldemokraternas. UKIP har en realistisk världsbild och menar 

att sammanslutningar som EU endast tjänar till varje medlemslands syfte. Man ser 

hela EU-projektet som dels en protektionistisk blockad mot omvärlden men även som 

ett inbördes maktspel där vem som fått vad bestämts av rävspel sinsemellan 

Europas ledare. UKIP tillstår inte några andra internationella aktörer än suveräna 

stater reellt maktinflytande. Således får man anses stå närmast Det Konservativa 

Partiet från vilka man också fått huvuddelen av sina väljare. Även med Labour finns 

likheter. Nigel Farages oro för ett klassindelat skolsystem är en tydlig flört med 

vänsterväljare. Likaså är UKIPs negativa inställning till företagens utnyttjande av lågt 

avlönade arbetare från Östeuropa, även om det i UKIPs fall rutinmässigt anklagas för 

att vara ett utslag av xenofobi. 

Partiernas utmålande av folkomröstningens konsekvenser färgas självfallet av den 

brinnande debatten inför denna. De tre partierna, Det Konservativa Partiet, Labour 

och Liberaldemokraterna är i princip ense om åsikten att EU-medlemskapet är 

fundamentalt för fortsatt ökad handel, ökat ekonomiskt välstånd och god utveckling 

på arbetsmarknaden. UKIP är av motsatt åsikt. Däremot finns skillnader mellan de tre 

EU-positiva partierna angående vad EU ska vara och vilka delar som är viktiga. På 

olika områden har man i viss mån samsyn med UKIP. Det Konservativa Partiet delar 

till stor del UKIPs invandringskritiska syn och vill ytterst införa restriktioner på den fria 

rörligheten. Labour är förvisso positiva till att vara del av den inre marknaden men vill 



inte att internationella banker och storbolag ska kunna agera fritt och låta 

skattebetalare stå för riskerna.  

Hur det till slut går i folkomröstningen, och vilka konsekvenser utgången verkligen 

kommer att få, återstår att se.. 
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