
Kandidatuppsats 
 
 
 
 

Neofunktionalism: En potentiell (des)integrationsteori? 
En teoriprövande fallstudie om Brexit 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

Författare: Erik Ederfors 

 Handledare: Helena Ekelund 

                            Examinator: Martin Nilsson 

 Termin: HT-17 

 Ämne: Statsvetenskap 

Nivå: Kandidatnivå 

 Kursplan: 2SK30E  

 

 



Abstract 

The European Union (EU) have during the years faced challenges of disintegration between 

its own Members. This thesis have studied about the phenomenon of disintegration and it is 

focused on the research of Philippe Schmitter and Zoe Lefkofridi. They have studied about 

the Neofunctionalism explicit and implicit suppositions and hypothesis toward disintegration 

in the EU. The thesis is structured as a case study and its main purpose is to study about the 

explicit suppositions and hypothesis of the Neofunctionalism and if they are capable to 

explain why the United Kingdom (UK) wanted to leave the EU.  

The thesis have studied areas like the UK's dependence towards other Member States  

of the EU, if the British citizens feel secured against threats, the jurisdiction of the ECJ (the 

European Court of Justice) and the implementations of the EU-regulations, the politicization 

conflicts between the UK and the EU, the convergence in the British society, the role of the 

experts and lastly if the UK having any influence in the EU governance.  

The thesis can conclude that the UK was in fact a disintegrated Member  

State inside the European Union. Brexit was in other words predicted by the 

Neofunctionalism.  
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Förkortningslista 

Act of Parliament - Primära lagstiftningen i Storbritannien (Parlamentetslagen)  

Brexit - Brittiskt utträde från EU 

CBI - Confederation of British Industry 

EES - Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet 

EFTA - Europeiska frihandelssammanslutningen  

EG - Europeiska Gemenskapen 

EKSG - Europeiska Kol- och Stålgemenskapen 

EU - Europeiska Unionen 

Extra-EU - Länderna som är utanför EU 

Intra-EU - Medlemsländerna inom EU 

JHA - Justice and Home Affairs (Området med frihet, säkerhet och rättvisa) 

OECD - Organization for Economic Co-operation and Development  

ONS - Office for National Statistics 

Rött kort - Om majoriteten (55 %) av EU-ländernas nationella parlamenten är emot ett 

EU-förslag kan förslaget stoppas från att bli EU-lagstiftning.   1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Wyatt, Derrick. “Explaining the EU deal: ‘the red card’” in Full Fact. 22 February 2016. [hämtad 2018-01-07] 
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1 Inledning 

  1.1 Europeisk desintegration & uppsatsens huvudsyfte 

EU (Europeiska Unionen) och dess föregående institutioner, EG (Europeiska Gemenskapen) 

och EKSG (Europeiska Kol- och Stålgemenskapen), har under sin existens haft flera 

framgångar och motgångar med att fördjupa samarbetet mellan de europeiska nationerna. 

Däremot har desintegrationen inom unionen haft en minimal påverkan under en längre period 

och kan endast finnas som exempel när regionala territorium lämnade gemenskapen/unionen: 

Algeriet (1962), Grönland (1985) och Saint Barthélémy (2012).  2

Desintegrationen inom EU är ett fenomen som har lite forskning och bland det som  

går att finna är en studie av Philippe Schmitter och Zoe Lefkofridi. Deras forskning har 

handlat om att finna förklaringen till vad som orsakar desintegrationen inom EU. Schmitter 

och Lefkofridi har använt den teoretiska integrationsteorin Neofunktionalism för att studera 

om desintegrationen. För att säkerställa sin forskning har de funnit Neofunktionalismens 

explicita antaganden och hypoteser om vad som vidareutvecklar den regionala integrationen. 

Deras forskning antyder att om Neofunktionalismens explicita hypoteser och antaganden blir 

motbevisade finns det istället ett tecken på desintegration. Det med uppsatsens uppgift att ta 

hjälp av samma modell som har använts av Schmitter och Lefkofridi men istället fokuserar 

uppsatsen sig på att låta teorierna förklara om en viss del i EU:s desintegration: Brexit. Med 

hjälp av Neofunktionalismens explicita antaganden och hypoteser går det att finna en 

förklaring om Neofunktionalismen förutser ett potentiellt brittiskt utträde ur EU.   3

 

  1.1.1 Neofunktionalismens explicita och implicita hypoteser om desintegration  

Neofunktionalismen är en integrationsteori som är baserad från konstitutionell federalism och 

David Mitranys funktionalism. Neofunktionalismen anser att det finns möjligheter att 

fördjupa samarbete mellan de europeiska nationalstaterna genom “funktionella spill-overs” 

och av att skifta lojaliteten från nationalstaten till den supranationella institutionen.   4

Neofunktionalismen kan däremot bidra till forskningen om desintegration eftersom  

2 Trondal, J., et. al. (2017). Differentiated integration and disintegration in the European Union: State-of-the-art 
and ways for future research. University of Agder. p. 4.  
3 Lefkofridi, Z. & Schmitter, P. (2016).  “Neo-Functionalism as a Theory of Disintegration” in Chinese Political 
Science Review. Vol. 1, Nr. 1.  pp. 1 - 29.  
4 Westerberg, Jacob. (2009). EU:s drivkrafter - En introduktion till teorier om europeisk integration. Andra 
upplagan. Stockholm: SNS Förlag. s. 71. 
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flera neofunktionalister som Philippe Schmitter ansåg att teorin kunde anpassas för att 

förklara orsaken till desintegration. Med att modernisera Neofunktionalismen 

(Neo-Neofunctionalism) kan teorin förutse funktionell “spillback” som innebär att den 

politiska makten övergår tillbaks till nationalstaten.   5

Schmitter har tillsammans med Zoe Lefkofridi vidareutvecklat fenomenet om  

desintegration med att teoretiskt få fram Neofunktionalismens explicita och implicita 

antaganden och hypoteser om regional integration. De sammanlagda 14 (8 explicita och 7 

implicita) punkterna förklarar teorins antaganden och hypoteser för att integrationsprocessen 

ska vidareutvecklas och varför nationalstaterna därmed blir ömsesidigt beroende till varandra. 

De 8 explicita antaganden gör att teorin skiljer sig från de andra teoretiska perspektiven, till 

och med unik i sitt slag. Neofunktionalismens 8 explicita antaganden och hypoteser lyfter 

bland annat fram följande områden: ekonomiska och juridiska integrationen, EU-domstolens 

juridiska aktivism, experternas roll, förmåner med medlemskapet, konvergensen i samhället, 

politiska konflikter och sist om säkerhet och skiftande lojalitet.   6

Det är ett av skälen till att de 8 explicita antagandena och hypoteserna blir uppsatsens  

analysenheter. Med de 8 explicita antagandena och hypoteserna ska uppsatsen pröva deras 

teoretiska upplägg och för att kunna få fram ett resultat ifall teorin kan förklara fenomenet till 

desintegration. Schmitter och Lefkofridi anser att om alla de 8 explicita antagandena och 

hypoteserna blir motbevisade går det att dra slutsatsen att Neofunktionalism kan förklara 

fenomenet till desintegration.   7

 

  1.1.2 Brexit: Återberättelsen  

Den 23 januari 2013 höll Storbritanniens premiärminister David Cameron det betydelsefulla 

“Bloomberg-talet”. I talet la David Cameron fram grunden till ett av det konservativa partiets 

framtida vallöften inför parlamentsvalet 2015, med motiveringen att det var dags för det 

brittiska folket att få avgöra Storbritanniens framtid. Camerons förslag var att hålla en 

folkomröstning om det brittiska medlemskapet i Europeiska Unionen (EU).   8

Den 7 maj 2015 höll Storbritannien ett parlamentsval och resultatet visade att det  

5 Niemann, Arne. & Schmitter, Philippe. (2009). “Neofunctionalism” in Diez, Thomas & Wiener, Antje. (red.). 
European Integration Theory. 2nd Edition. Oxford: Oxford University Press. p. 51-56. 
6 Lefkofridi, Z. & Schmitter, P. (2016). p. 3-6,8-9. 
7 Ibid. p. 8. 
8 Cameron, David. Speech: EU Speech at Bloomberg. Open Government Licence. 23 January 2013. [hämtad 
2018-01-01]  
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konservativa partiet hade vunnit majoriteten av mandaten till underhuset, 330 av 650 mandat. 

Premiärminister David Cameron meddelade dagen efter parlamentsvalet att han har förfrågat 

drottningen om att få bilda ett nytt kabinett. Samtidigt meddelade Cameron att han tänker 

hålla sitt löfte om att låta britterna få avgöra Storbritanniens framtid i EU genom att hålla en 

folkomröstning.   9

Den 27 maj 2015 höll drottningen det ceremoniella öppnandet av parlamentets  

mandatperiod (The Queen’s speech). I öppningstalet tog drottningen upp regeringens planer 

inför det kommande året. I talet framkommer de första uppgifterna om att Storbritannien 

skulle hålla en folkomröstning om EU-medlemskapet innan slutet av året 2017.   10

Dagen efter, den 28 maj 2015, offentliggjorde utrikesministern Philip Hammond  

regeringens lagförslag, “The European Union Referendum Act 2015”. Lagförslaget innebar 

att regeringen formellt höll fast till vallöftet och efter en ständig debatt fick lagförslaget sitt 

godkännande av både underhuset och överhuset. Den 17 december 2015, fick lagförslaget en 

kunglig sanktion av drottningen och blev en “Act of Parliament”. Folkomröstningen om det 

brittiska medlemskapet i EU blev därmed en lag och var tvungen att genomföras.  11

När Storbritanniens parlament har godkänt lagförslaget hade premiärministern  

flera förhandlingar inom EU kretsen för att förnya Storbritanniens avtal med EU. David 

Cameron skickade ett brev till Europeiska rådets ordförande, Donald Tusk, den 10 november 

2015 som uppgav Storbritanniens krav inför förhandlingen. Brevet tog upp fyra områden som 

den brittiska regeringen ville reformera inom EU: ekonomisk styrning, konkurrenskraft, 

suveränitet och invandring.  12

● Ekonomisk styrning:  

(1) Storbritannien ville att de EU-länder som är utan euron inte ska tvingas till att bli en del 

av eurozonen.  

(2) EU ska verka för att värna om den inre marknadens integritet.  

(3) EU-länderna utan euron skulle inte diskrimineras på grund av sin nationella valuta.  

9 Cameron, David. Speech: Election 2015: Prime Minister’s Speech. Open Government Licence. 8 May 2015. 
[hämtad 2018-01-01]  
10 Cabinet Office. Speech: Queen’s Speech 2015. Open Government Licence. 27 May 2015. [hämtad 
2018-01-01]  
11 Parliament UK. “European Union Referendum Act 2015 (c. 36)”. Open Government Licence. 17 December 
2015. [hämtad 2018-01-01] 
12 The Prime Minister. "Letter to Donald Tusk - A New settlement for the United Kingdom in a reformed EU”. 
Open Government Licence. 10 November 2015. p. 1 - 6. [hämtad 2018-01-01] 
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(4) Inget medlemsland utanför eurozonen skulle inte bli tvingade med att bekosta nya nödlån. 

(5) Medlemsländerna utanför eurozonen ska inte tvingas att bli gå med i en bankunion.  

(6) Alla EU-länder (även icke-euroländer) ska vara delaktiga i de finanspolitiska 

beslutsfattandet.  

(7) EU-länderna utanför eurozonen ska ha möjlighet att bidra till att skapa finansiell stabilitet 

inom EU. Deras institutioner ska vara med och göra tillsyn över andra medlemsländers 

institutioner.   13

● Konkurrenskraft:  

(1) EU ska vara en kämpe för att verka om mer handel och tillväxt samt reducera regleringen 

på företagsverksamhet. 

(2) EU ska verka för en digital, inre marknad.  

(3) EU ska stärka den fria rörligheten för kapital, varor och tjänster.  14

● Suveränitet:  

(1) Storbritannien vill stoppa bildandet av en fördjupande union (“ever-closer-union”).  

(2) De nationella parlamentens påverkan inom EU:s lagstiftande beslutsfattande ska stärkas, 

därmed införa ett “rött kort”.  

(3) Det tredje kravet var att stärka subsidiaritetsprincipens påverkan inom EU.  

(4) Vid framtida förslag som berör JHA-frågor ska Storbritannien kunna bestämma om de ska 

vara med eller stå utanför samarbetet.  

(5) Slutligen ville Storbritannien ha en bekräftelse från EU att nationalstaterna är de som ska 

verka för att upprätthålla den nationella säkerheten och inte EU.   15

● Invandring: Cameron la fram i brevet att Storbritannien har som krav till  

förhandlingen att Storbritannien ska kunna begränsa invandrarnas tillgång till välfärden.  

(1) Det ska vara svårare att ta del av barnbidraget och samtidigt bo utomlands.  

(2) En EU-medborgare ska kunna få tillgång till det brittiska välfärdssystemet efter ha varit 

en brittisk medborgare under en 4-årsperiod.  

(3) Kriminella ska inte ha lika fri rörlighet som övriga EU-medborgare. 

(4) Reglerna för återinträde-förbud (re-entry ban) ska bli hårdare mot individer som begått 

bedrägeribrott eller/och skenäktenskap.  

13 The Prime Minister. (2015). p. 2. 
14 Ibid., p. 3. 
15 Ibid., p. 3-4. 
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(5) Avslutningsvis skulle de potentiella nya medlemsländerna inom EU inte få erhålla samma 

fria rörlighet som i övriga EU. Ekonomi måste vara stabil och fungerande likaväl som de 

nuvarande medlemsländerna inom EU innan den nya medlemslandet kan erhålla samma 

rörlighet.   16

Förhandlingarna mellan den brittiska regeringen och Europeiska rådet avslutades den  

19 februari. Avtalet mellan parterna blev att Storbritannien garanterades att inte tvingas införa 

euron som valuta, slipper bekosta nya nödlån och uteslöts från att vara en del av en fördjupad 

unionen. Dessutom tillkom kompromissen att medlemsländerna som är utan euron ska inte 

tvingas in i eurosamarbetet men de ska inte heller förhindra eurozonens valutasamarbete. EU 

ska verka för att öka konkurrenskraften och för att bli en internationell handelspartner.   17

Däremot kraven ur kategorierna om suveränitet och invandring fanns det flera  

motgångar och framgångar för Storbritannien. Storbritannien fick inte igenom förslaget om 

att införa ett “rött kort”. Den brittiska regeringen gick dessutom med på att få en “safeguard 

mechanism” (nödbroms) för att säkerställa den brittiska välfärdssystemet inte utnyttjas av 

EU-medborgarna. Däremot måste Storbritannien få godkännande av Europeiska 

Kommissionen för att dra i nödbromsen. Avtalet mellan parterna hade en klausul, avtalet 

kunde endast bli giltigt om det brittiska folket väljer att stanna kvar i EU. Nästa dag, den 20 

februari, höll premiärministern ett extrainkallat möte med sin kabinett. Samma dag utropade 

premiärminister Cameron att folkomröstningen var fastställd. Folkomröstningen skulle infalla 

torsdagen den 23 juni 2016.   18

Den 23 juni 2016 höll britterna en folkomröstning om medlemskapet i EU. Resultatet  

blev att 52 % ville att utträda ur EU medan 48 % av väljarna ville stanna kvar. Därmed hade 

det politiska löftet blivit en förverkligan när det brittiska folket bestämde sig för att bege sig 

ut i det okända.  19

 

 

 

 

16 Ibid., p. 4-5. 
17 European Council. “European Council meeting (18 and 19 February 2016) - Conclusions”. General 
Secretariat of the Council. 19 February 2016. p. 8 - 24. [hämtad 2018-01-01] 
18 Ibid.  
19 BBC News. (2016). “EU referendum: The result in maps and charts”. BBC News. 24 June 2016. [hämtad 
2018-01-01]  
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  1.2 Problemformulering 

Brexit visar att den europeiska integrationsprocessen har en motsvarighet, en 

desintegrationsprocess. För att inleda en studie om desintegrationen ska uppsatsen med 

Neofunktionalismens explicita antaganden förklara fenomenet till desintegration.  

Det finns flera tecken på att forskningsproblemet har få inomvetenskapliga studier 

vilket har lett till att exempelvis professor Henrik Scheller har uppmanat flera för att få fram 

flera studier om desintegration. Scheller anser att forskningen om desintegration har under en 

längre tid förknippats med att vara exempelvis EU:s ultimata krisscenario eller till och med 

unionens undergång. För Scheller borde desintegration inte enbart handla om EU:s framtida 

utmaningar men också för att processen är en naturlig del för att kunna skapa nya försök att 

fördjupa integrationen inom unionen.   20

För att kunna pröva och utveckla Neofunktionalismens explicita hypoteser och  

teoretiska antaganden går det inte att avgränsa uppsatsen till den statsvetenskapliga aspekten 

utan det måste finnas insyn till den ekonomiska och juridiska aspekten. Europeiska 

integrationsteorier (däribland Neofunktionalismens explicita antaganden och hypoteser) är 

tvärvetenskapliga, därför går det inte att utesluta andra alternativa förklaringsfaktorer som 

kan förklara orsaken till det brittiska utträdet ur EU.  

 

2 Syfte & Frågeställning  

Uppsatsen kommer att fokusera sig med att pröva Neofunktionalismens explicita antaganden 

och hypoteserna. Uppsatsen ska kunna förklara vad som orsakar till desintegration genom att 

analysera orsaken till varför Storbritannien kan potentiellt lämna EU. Frågeställningen är 

därför följande: 

● Kan Neofunktionalismens explicita antaganden och hypoteser förklara orsaken till 

varför Storbritannien vill utträda ut ur EU?  

 

  2.1 Avgränsningar 

För att uppsatsen ska hinna med att finna förklaringen till desintegration kommer uppsatsen 

att avgränsa sig med att endast fokusera sig om Neofunktionalismens explicita antaganden 

och hypoteser. Likaväl om teorin kan förklara varför Storbritannien utträder ur EU. Det andra 

20 Scheller, Henrik. (2016). We’ve studied European integration. It’s time to examine its flipside - 
Disintegration. The London School of Economics and Political Science. 12 januari 2016. [hämtad 2018-01-01] 
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avgränsningen kommer att vara att uppsatsen inte fokusera sig på de rapporter som lyfter 

fram samhällsgrupperna eller socioekonomiska förhållanden. Det som är mest intressant är 

Storbritannien i sin helhet. Det innebär att uppsatsen kommer inte att analysera geografiska 

eller demografiska undersökningar för att se skillnaderna mellan exempelvis England, 

Skottland, Nordirland och Wales eller att ta hänsyn till väljarbeteendet.  

 

3 Metod och Material 

    3.1 Teoriprövande studie 

För att förklara uppsatsens frågeställning utgår uppsatsen från en teoriprövande studie. 

Skillnaden med att göra en teorikonsumerande studie är att den teorikonsumerande studien 

har ett fall i centrum men inga teorier att utgå ifrån. Med att använda en teoriprövande studie 

går det att pröva den etablerade teorin (Neofunktionalismens 8 explicita antaganden och 

hypoteser) för att förstå och förklara fenomenet till desintegration. Om uppsatsen inte kan 

finna en förklaring till desintegration (potentiellt brittiskt utträde ur EU) med sitt teoretiska 

perspektiv, går det att tolka att forskningsfältet bör finna nya teoretiska perspektiv för att 

förklara utvecklingen inom EU.  21

Eftersom Schmitters och Lefkofridis studie tar upp flera olika perspektiv måste den  

teoriprövande studien finna en djupare förklaring till varför Neofunktionalismens explicita 

antaganden och hypoteser är strategiskt utvalda. Med att använda fallstudiemetoden kan 

uppsatsen göra de djupa analyser som behövs för att få den information som kan förklara 

fenomenet till desintegration och varför Storbritannien ville lämna unionen.  22

 

    3.1.1. Fallstudie 

För att förklara fenomenet om desintegration med hjälp av en teoriprövande fallstudie måste 

studien ha tillgång till en etablerad teori. Fallet är om Brexit men det som är i fokus är att 

förklara orsaken till fallets förklaring: Schmitters och Lefkofridis teoretiska upplägg 

(Neofunktionalismens explicita antaganden och hypoteser). Med det upplägget kan uppsatsen 

göra en teoriprövning för att förklara om teorin kan förutse det brittiska utträdet ur EU. 

Fallstudiemetoden kan finna de alternativa förklaringar som är svår att få fram ur exempelvis 

21 Esaiasson et. al., (2017). Metodpraktikan. Stockholm: Wolters Kluwer. s. 91-93, 99-101, 108-110, 111-134. 
22 Esaiasson et. al., (2017). s. 108-110 
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den statistiska metoden och har därför möjlighet att sätta högre krav på validiteten och för att 

kunna finna svaret på uppsatsens frågeställning.   23

Med hjälp av fallstudiemetoden kan uppsatsen göra en djupdykande analys i flera  

olika aspekter som är kopplade till de 8 analysenheterna. För att möjliggöra en djupdykande 

analys finns det möjlighet att välja mellan att göra en fallstudie som antingen har en holistisk- 

(en kontext) eller multidesign (komparativ fallstudie). För att uppsatsen ska kunna analysera 

om det brittiska utträdet bör fallstudiemetoden ha en holistisk-design.  24

Den holistiska-designen möjliggör för uppsatsens att bekräfta, utmana eller/och  

vidareutveckla Neofunktionalismens explicita antaganden och hypoteser. För det andra anser 

Robert K. Yin att det finns risker med den holistiska-designen som gör att uppsatsen kan 

börja göra analyser på vissa “subunits”, vilket innebär att uppsatsen kan fokusera sig på 

områden som utökar forskningsfältet och fokuserar sig mindre på huvudsyftet. Det innebär att 

forskningsproblemet ändras under uppsatsens lopp. Däremot går det att lösa sådana hinder 

med att avgränsa uppsatsens analysenheter. Uppsatsen ska därför endast fokusera på sina 

analysenheter och varför de är betydelsefulla i fallet med Brexit.   25

Fallstudiemetoden har däremot vid flera tillfällen blivit bemött med kritik. Det påstås  

handla bland annat om att metoden kan klara av det första stadiet med att generera hypoteser 

men att metoden inte kan genomföra hypotesprövningar eller teoribyggande studier. Enligt 

kritiken beror det på att fallstudiemetoden inte kan generalisera grundvalen av enskilda fall, 

därmed är andra metoder bättre lämpade att pröva hypoteser och bidra till den teoretiska 

utvecklingen.  26

En som försvarar fallstudiemetoden är Bengt Flybjerg. Flybjerg anser att kritiken mot  

metoden är missförstådd och argumenterar att metoden kan göra hypotesprövningar. 

Fallstudiemetoden kan generalisera sina val om fallen har strategiska urval. Det är för att 

fallstudiemetoden möjliggör att samla in information för att få en förståelseorienterad 

perspektiv till vad de fördjupade orsakerna grundar sig på. Om en annan sorts metod hade 

23 Bennet, A. & George, A. (2005). Case Studies and Theory Development in the Social Science. Cambridge, 
Boston: MIT Press. p. 22-53.  
24 Yin, Robert K.. (1994). Case Study Research: Design and Methods. 2nd Edition. Newbury Park, CA: Sage 
Publications. p. 38-44. 
25 Ibid. 
26 Flybjerg, Bengt. (2003). “Fem missförstånd om fallstudieforskning” i Statsvetenskaplig Tidskrift 2003/04. 
Årg. 106, Nr. 3 s. 185-206.  
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istället försökt använda sig av ett slumpmässigt urval (och haft ett representativ fall) hade 

metoden inte fått chansen att göra en lika djupdykande analys som med fallstudiemetoden.   27

 

3.2 Material 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar kommer materialet att fokusera sig på 

desintegrationen inom EU och därmed på beslutet att Storbritannien vill utträda ut ur EU. För 

att kunna få en överblick med vad som orsakade desintegrationen kommer uppsatsen att 

samla in flera informationskällor som argumenterar för och emot Neofunktionalismens 

explicita antaganden och hypoteser. Det är för att finna flera olika aspekter och om källorna 

stämmer överens i återberättelsen om händelseförloppet. Däremot kommer uppsatsen att 

källkritiskt ta hänsyn till sådana argument eftersom de kan snedvrida sitt budskap.   28

För att få ett övergripande uppfattning om fallets analysenheter, det vill säga om  

Neofunktionalismens explicita antaganden och hypoteser, kommer Philippe Schmitters och 

Zoe Lefkofridis artikel vara den primära källan till uppsatsens teoretiska upplägg. Artikeln, 

“Neofunctionalism as a Theory of Disintegration”, tar upp övergripande om varför 

analysenheterna har en betydelse inom Neofunktionalismen. Till och med vad som gör teorin 

unik i jämförelse med andra integrationsteorier.  

För att kunna analysera om Neofunktionalismens explicita antaganden och hypoteser  

faktiskt kan förklara utfallet med det brittiska utträdet kommer uppsatsens material vara 

inhämtad från flera insatta källor. Informationen är hänvisad från flera primärkällor, 

exempelvis brittiska myndigheter (brittiska regeringen, finansministeriet och ONS) samt 

Europeiska Kommissionens Eurobarometer. Källorna tar upp om britternas subjektiva 

åskådning och även objektiv fakta. Källorna är dessutom oberoende i sitt ställningstagandet 

om det brittiska EU-medlemskapet och om Storbritannien ska stanna eller lämna unionen. 

Alla diagram som kommer att tas fram är baserade från flera av de ovannämnda primära 

källorna, riskerna med att tillämpa diagrammen med sekundära källor kan leda till 

tendensiösa resultat.   29

 

 

27 Ibid., s. 186,189-197.  
28 Esaiasson, et. al. (2017). s. 288-291. 
29 Ibid., s. 287-291,296-299. 
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4 Teori 

  4.1 Den tidigare forskningen om EU och kopplingen till desintegration 

Under de senaste åren efter eurokrisen har det europeiska samarbetet handlat om att 

återhämta ekonomin. Många anser att eurokrisen var startskottet för EU:s utmaning som att 

hantera de utvidgade sociala klyftorna i de krisande EU-länderna. Ivan Krastev är en som 

argumenterar att krisens viktigaste åtgärd (åtstramningspolitiken) har bidragit med att göra de 

europeiska medborgarna missnöjda med EU och att det kan vara orsaken till EU:s undergång. 

De ekonomiska frågorna som en gång startade igång viljan om att skapa en europeisk union 

har inte samma betydelse för väljarna. Nationell identitet och suveränitet blir viktigare för 

väljarna. Krastev lyfter fram problemet med att Sovjetunionens förfall har lett till att Europa 

har förlorat den politiska legitimiteten att bemöta en gemensamma fiende.  30

Krastev ta även upp att glömskan om de förflutna har skapat nya problem. I ett  

exempel tar Krastev upp nyhetsrapporteringen om en undersökning från Tyskland där hälften 

av 15-åringarna och 16-åringarna i landet inte visste att Adolf Hitler var diktator, en tredjedel 

trodde att Adolf Hitler dessutom värnade om de mänskliga rättigheterna.   31

Det som går i linje med Krastevs analys tas upp av John Mearsheimer som ansåg att  

Kalla krigets upplösning och Sovjetunionens sönderfall var två bidragande faktorer för 

fenomenet desintegration. Mearsheimer argumenterade att om Sovjetunionen faller kommer 

Europa bli en multipolär makthavare och få upphov till “hyper-nationalism” och därmed hota 

den långvariga freden på kontinenten.  32

Däremot är det flera som anser att det finns mer än den demokratiska aspekten som 

orsakar desintegration. Enligt Jan Zielonka är fenomenet orsakad av komplexa funktioner 

inom institutionerna. Det innebär att medborgarna och allmänheten i medlemsländerna finner 

ingen lojalitet till EU-institutionerna och dess förvaltning. Det innebär att lojaliteten till 

nationalstaten fortfarande är stark bland medborgarna, vilket kan leda till att nationalstatens 

självbestämmande blir mer prioriterad än att bevara EU. Zielonka anser att det finns tre 

30 Krastev, Ivan. (2012). “A Fraying Union” in Journal of Democracy. Vol. 23, Nr. 4. pp. 23-30.  
31 Ellen, Barbara. “We had that Mr Hitler in history, again, Mum…”. Guardian. 1 July 2012. [hämtad 
2018-01-01] 
32 Mearsheimer, J.J. (1990). “Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War”, in International 
Security. Vol. 15. No. 1, pp. 5 - 56. 
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lämpliga scenario inför framtiden: (1) EU kollapsar, (2) EU blir en federation (neo-westfalisk 

suveränitet) eller (3) EU blir en neo-medeltida kejsardöme (neo-medievalism).   33

● Det första scenariot innebär att desintegrationen inom EU leder till unionens kollaps.  

Med exogena störningar som skapar en politisk störning kan det inte vara omöjligt att 

unionen är nära från sitt bäst-före-datum. Ett sådant scenario innebär skapandet av ett 

maktvakuum och andra länder som kan utnyttja situationen i bland de desintegrerade 

nationalstaterna, exempelvis Ryssland och Turkiet.   34

● Det andra scenariot är att EU blir federation. Enligt Zielonka är secaroit ett  

icke-önskvärt alternativ. Det skulle inte stabilisera relationerna mellan medlemsstaterna och 

det hade lett till interna konflikter.  35

● Det tredje scenariot innebär att medeltidens syn på suveränitet kommer att återkomma  

i den moderna tiden. Det neo-medeltida EU scenariot innebär att det finns överlappande 

lojaliteter, decentraliserad maktbefogenheter, omväxlande suveränitet och multipla 

identiteter. Ett sådant scenario skulle innebära att den traditionella (westfaliska) suveräniteten 

inte kan tillämpas eftersom nationalstaten har maktmonopol, tydlig hierarki, 

självbestämmande och nationellt indentitetsatittyd.   36

 

  4.2 Neofunktionalismens förklaring till desintegration  

Grundaren till Neofunktionalismen, Ernst Haas, analyserade om europeisk  

integrationsprocess i sitt litterära verk “Uniting of Europe”. Haas argumenterade om att teorin 

bakom Neofunktionalism skulle vara användbar för att beskriva hur EKSG endast var början 

på ett fördjupande integrationsprocess mellan de europeiska nationalstaterna.  37

Haas ursprungliga teori vara i linje med tolkningen av “the end of ideology”-teorin.  

Däremot blev Haas teori ifrågasatt efter att Charles de Gaulle valdes till Frankrikes president 

år 1958. Haas skrev år 1968 att de Gaulles presidentämbete visade tecken på att 

33 Zielonka, Jan. (2012). “Disintegration theory - International Implications of the Europe’s crisis” in 
Georgetown Journal of International Affairs. Vol. 13 No. 1. pp. 51 - 58. 
34 Zielona, Jan. (2012). p. 54. 
35 Zielonka, Jan. (2012). p. 54 - 56. 
36 Zielonka, Jan. (2012). p. 56 - 57.  
 Zielonka, Jan. (2008). “Is the European Union a Neo-Medieval Empire?” in The Cicero Foundation. Great 
debate paper No. 1. pp. 1 - 5.  
37 Haas, Ernst. (2004). The Uniting of Europe - Political, Social and Economic Forces 1950 - 1957. Notre 
Dame, Indiana: University of Notre Dame Press. p. xiii-xiv. 
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Neofunktionalismen inte hade räknat med att den nationella lojaliteten var fortfarande stark 

inom allmänheten.   38

Därmed motbevisades Neofunktionalismens antaganden att nationalstaterna skiftade  

sin lojalitet till den supranationella institutionen. Haas skulle i efterhand “beklaga sig med att 

det finns brister med teorier om integration eftersom de inte tar hänsyn till de desintegrerade 

fenomenen”.   39

Haas argumenterade att fenomenet till desintegration förklaras av allmänhetens  

bristande lojalitet till sin europeiska identitet och att institutionens output till allmänheten har 

misslyckats. En tredje förklaring till desintegration är den bristande ideologiska förankringen 

till den europeiska integrationen. En ideologisk förankring behövs för att bygga upp en 

europeisk identitet och för att hålla ihop idéerna bakom den europeiska integrationen. När det 

inte finns en europeisk identitet kommer det ett tillfälle när den gemensamma institutionen 

blir konfronterad av de “dolda politiska konsekvenserna” (hidden political implications) och 

de “dolda ekonomiska valen” (covert economic choices) i form av nationalstaternas 

preferenser.   40

Efter Haas har flera neofunktionalister analyserat vad som orsakar desintegration.  

Med Philippe Schmitters och Zeo Lefkofridis studie har de vidareutvecklat 

Neofunktionalismens explicita och implicita antaganden och hypoteser för att förklara EU:s 

desintegration. Schmitter och Lefkofridi kan förklara grundtanken med Neofunktionalismens 

explicita antaganden och hypoteser: “processen att skapa regional integration på 

förverkligandet av ömsesidig vinster från politiskt samarbete som kännetecknar det 

funktionella ömsesidiga beroendet”.   41

Teorins explicita och implicita antaganden och hypoteser är sammanfattad av  

Schmitter och Lefkofridi enligt följande:  

I. Explicita antaganden och hypoteser:  

A. Ekonomisk integration & ömsesidigt beroende: Ekonomisk integration har  

två effekter. Den negativa och positiva integrationen. Den negativa integrationen berör som ta 

bort tullavgifter, investering och mänsklig mobilitet medan positiv integration verkar för 

38 Haas, Ernst. (2004). p. xi-xxx. 
39 Vollaard, Hans. (2008). A Theory of European disintegration. Riga: ECPR Standing Group European 
Integration. p. 7 - 8.  
40 Vollaard, Hans. (2008). p. 7 - 8  
41 Lefkofridi, Z.. & Schmitter, P.. (2016). p. 1 - 29.  
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skapandet av gemensamma marknadsregleringar. Med de två effekterna blir 

medlemsländerna ömsesidigt beroende till varandra. Schmitter och Lefkofridi anser att det 

inte är ett skäl till bildandet av supranationella institutioner men det leder till en större 

beroende (handel och ekonomi) mellan medlemsländerna och mindre beroende till de 

utomstående nationerna.   42

B. Fördelar & uppfattningar: För att skapa en integration måste fördelarna med  

ett medlemskap i en supranationell institution överväga nackdelarna. Det gäller både för 

medlemsländerna och allmänheten.  43

C. Säkerhet: För att en regional integration ska fullbordas, anser Schmitter och  

Lefkofridi, att huvudsyftet är att värna om säkerheten (säkerhet mot yttre hot och värna om 

den materiella tillgången inom nationen). De förväntade fördelarna med en integration kan 

däremot inte påverka skiftandet i ställningstagande som den nationella identiteten och 

uppfyllandet till de traditionella värderingarna. Identiteten som europé måste stärkas om 

teorins antagandet ska kunna uppfyllas med att medborgarna ska känna sig som en del av 

unionen. Det innebär dessutom att integrationsprocessen inte kan verka för en fördjupad 

integration om den politiska jämlikheten är instabil inom nationalstaten.   44

D. Experternas roll: Enligt Neofunktionalismen är experternas roll  

betydande, både inom den supranationella institutionen och den nationella byråkratin. Teorin 

utgår från att experterna vill utöka sina maktbefogenheter och är villiga att lägga fram 

lagförslag vid rätt tillfälle, exempelvis under en ekonomisk kris. Experterna vill därför vara 

försiktiga med att politisera förslagen och istället internalisera de framväxande konflikterna. 

Därmed utesluts utomståendes parter från att vara med i förhandlingen, speciellt om de har en 

politisk agenda eller som vill vinna politiska poäng. Experterna skapar en “epistemisk 

gemenskap” (Epistemic Community) där experterna kan komma överens om vad som är 

problemet och ena om en lösning. I detta syfte innebär det att det leder till att de offentliga 

myndigheterna får agera, därmed innebär det ett handlande från de supranationella 

institutionerna.   45

42 Lefkofridi, Z. & Schmitter, P. (2016). p. 3. 
Mattli, Walter. (1999). The Logic of Regional Integration - Europe and Beyond. Cambridge: Cambridge 
University Press. p. 26-27.  
43 Lefkofridi, Z. & Schmitter, P. (2016). p. 4. 
44 Lefkofridi, Z. & Schmitter, P. (2016). p. 4. 
Mattli, W. (1999). p. 25. 
45 Lefkofridi, Z. & Schmitter, P. (2016). p. 4.  
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E. Respekten för EU:s beslutsfattande: Om en integration ska fungera måste  

nationalstaterna kunna respektera att unionsrätten står över den nationella lagtolkningen och 

tolkningen av rättspraxis (pacta sunt servanda). De supranationella institutionerna ska 

däremot inte kräva att ha ett våldsmonopol men som ska ändå kunna förlita sig på sin 

förmåga att lösa juridiska konflikter (legal integration), däribland om nationell lagstiftning 

strider mot unionsrätten.   46

F. Konvergens: För att en supranationell organisation ska fungera för dess  

medlemsländer ska det kunna finnas en “upward” konvergens, både ekonomiskt och socialt. 

Om det inte finns en konvergens mellan medlemsländerna bör utjämningen mellan de rika 

och fattiga medlemsländerna ske antingen via negativ eller positiv integration.   47

G. Inkrementell version av positiv och negativ integration: Antagandet är i  

likhet med den första antagandet om den ekonomiska integrationen (nr. I.A). Däremot 

handlar antagandet om att kunna övergå i samarbete från lätta diskussioner till att ta beslut i 

svåra diskussionsämnen som innebär breda överenskommelser mellan medlemsländerna. Det 

innebär att den supranationella institutionen måste innefatta medlemsländerna i en gemensam 

politikutveckling. Neofunktionalismen utgår från att medlemsländerna ska kunna gemensamt 

lösa svårare problem genom att avlägsna exempelvis handelstullar mot varandra (negativ 

integration). Med det gjort kan diskussionen föras vidare med att införa gemensamma 

handelsregleringar (positiv integration) som inte innefattar kortsiktiga belöningar.   48

H. Konflikter och politisering: Vid eventuella förhandlingar mellan  

medlemsländer i en supranationell institution kan det uppkomma konflikter under “de 

kollektiva beslutsfattningarna”. Därmed kan det tillkomma kompromisser: Myndigheter får 

utökad befogenhet (build-up) eller utökar sitt policy mandat (spill-around), eller så sker båda 

processerna (spill-over). De tre följande scenarier anser att konflikten kan upplösas och den 

supranationella institutionen kan i slutländan stärka sin autonomi samtidigt som 

medlemsländerna kan erhålla sin suveränitet. En förklaring som sammanfattar processen är 

att det mobiliserar en mångfald av åsikter och utökad vetskap om integrationsprocessen. Den 

Verdun, Amy. (1999). “The Role of Delors Committee in the Creation of EMU: An Epistemic Community?” in 
Journal of European Public Policy. 6(2), pp. 308-328. 
46 Lefkofridi & Schmitter. (2016). p. 4-5.  
Bernitz, Ulf. & Kjellgren, Anders. (2014). Introduktion till EU. Femte upplagan. Stockholm: Norstedt Juridik. s. 
25,54-57.  
47 Lefkofridi, Z. & Schmitter, P. (2016). p. 5. 
48 Ibid.  
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här faktorn hänger ihop med att individer finner fler fördelar än nackdelar i förmåner till 

medlemskapet i EU.  49

II. Implicita antaganden och hypoteser: 

A. Demokrati: Den supranationella institutionen och medlemsländerna måste  

vara liberala demokratier. Det är för att leva upp till individens rätt att kunna röra sig fritt 

genom nationella gränser, respektera de mänskliga rättigheterna, värna rättsväsendet och 

verka för individers rätt att mobilisera sig i politiska partier. Kraven ska inte enbart tillämpas 

för att bli medlem i den supranationella institutionen men också under dess medlemskap.   50

B. Utvidgningens konsekvenser: Utvidgandet av en supranationell organisation  

leder inte till en förändrad beslutsfattande inom institutionen. Om nya medlemmar 

tillkommer som har mindre tillgångar, både ekonomiskt och socialt, bör den rådande 

dagordningen inom institutionen och de informella reglerna justera sig till situationen. Ett 

utvidgande kan leda till att ett beslutsfattande kan bli svårare och dra ut med att det 

tillkommer flera överenskommelser under förhandlingar.   51

C. Pluralistiska konflikter: Konflikterna som kan ske mellan medlemsländerna  

kan bli pluralistiska konflikter. Det blir konflikter som innebär att det finns medlemsländer 

som ständigt förlorar eller blir nedröstad av de övriga. För att undvika sådan konflikt bör 

integrationens fördelar fördelas proportionellt och konvergerande.   52

D. La finalité?: Neofunktionalismen och andra regionala integrationsteorier  

utgår från att etablera stabila institutioner. Neofunktionalismen är unik med att antyda att den 

supranationella institutionen ska funktionellt fungera och som får alla att anse att den 

gemensamma institutionen ger fler förmåner än nackdelar. Däremot har eurokrisen visat sig 

att EU står utan skyddsnät med att hantera krisen. Det ansågs att det kan leda till ett 

genombrott i den politiska integrationen och som får fart på att skapa nya gemensamma 

institutioner som ska förhindra tillkomsten av nya ekonomiska kriser.   53

E. Exogena störningar: Medlemsländerna kan utsättas av exogena störningar  

49 Lefkofridi, Z. & Schmitter, P. (2016). p. 5-6.  
Schmitter, Philippe. (2005). “Ernst B. Haas and the legacy of neofunctionalism” in Journal of European Public 
Policy. Volume 12. Nr. 2. pp. 255-272.  
50 Lefkofridi & Schmitter. (2016). p. 6. 
51 Lefkofridi, Z. & Schmitter, P. (2016). p. 6.  
Schmitter, P. (2005). p. 267. 
52 Lefkofridi & Schmitter. (2016). p. 6-7. 
53 Lefkofridi, Z. & Schmitter, P. (2016). p. 7. 
Schmitter, P. (2005). p. 260, 267-268. 
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och som har olika effekter på sättet att finna en lösning på problemet. De är störningar som 

inte kan lösas av den supranationella institutionen eftersom det innebär att medlemsländerna 

måste överge sitt självbestämmande i områden som identifierar sin nationella identitet.   54

F. Rättvist: En regional integration ska kunna vara rättvis för individerna.  

Likaväl är antagandet i likhet med antagandet om fördelarens förmåner (explicit nr. I.B.), 

däremot är aspekten om rättvisa en subjektiv uppfattning.   55

Med den följande sammanfattningen av forskningen av Schmitter och Lefkofridi går  

det att anpassa Neofunktionalismens explicita antaganden och hypoteser till det empiriska 

resultatet. Om teorins explicita antagande och hypoteser inte stämmer överens med den 

empiriska genomgången i kapitel 5 går det att komma fram till att Neofunktionalismen klarar 

av att förutse en av EU:s utmaningar: desintegration. Det innebär att om teorins alla explicita 

antaganden och hypoteser inte kan förklara desintegrationen inom EU är det bättre att finna 

en annan teori som kan förklara orsaken till fenomenet (desintegration).  56

 

5  Resultat 

I den här sektionen kommer uppsatsens att presentera sitt resultat med att pröva 

Neofunktionalismens explicita antaganden och hypoteser. För att få ett sammanhang kommer 

uppsatsen utgå från Schmitters och Lefkofridis uppdelning för att möjliggöra 

hypotesprövningen: (I) Kopplingen mellan ekonomisk integration och ömsesidigt beroende. 

(II) Medlemsländernas förmåner och fördelar med medlemskapet. (III) Säkerheten och 

känslan om identitet. (IV) Experternas roll. (V) Respekten för EU:s beslutsfattande. (VI) 

Konvergens. (VII) Inkrementell version av positiv och negativ integration. (VIII) Konflikter 

och politisering.   57

 

  5.1 Neofunktionalismens explicita antaganden och hypoteser prövar Brexit 

I. Ekonomisk integration och ömsesidigt beroende: I enlighet med explicita  

antagandet I.A är ekonomisk integration och internationell handel en avgörande faktor för att 

finna förmåner med ett internationellt samarbete. Enligt forskningen om internationell handel 

54 Lefkofridi, Z. & Schmitter, P. (2016). p. 7. 
55 Lefkofridi, Z. & Schmitter, P. (2016). p. 7-8. 
Mattli, W. (1999). p. 27-28. 
56 Lefkofridi, Z. & Schmitter, P. (2016). p. 8. 
57 Ibid., p. 3-8, 9. 
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har den europeiska integrationen inneburit flera möjligheter med att öka beroendet mellan 

medlemsländerna. En analys utgår från att när den europeiska integrationsprocessen har 

fördjupats från EG till EU, har det lett till ökad handelsförbindelser inom EU (Intra-EU). 

Samtidigt har det skett en parallell utveckling där EU-länderna har blivit mer öppna med att 

utöka sin handel utanför EU (Extra-EU).   58

Därmed går det att analysera om det finns ett fortsatt ömsesidigt beroende mellan  

medlemsländerna eller om medlemsländerna söker sig efter nya handelsavtal utanför EU. 

Schmitter och Lefkofridi anser att det finns ett mönster som utgår från att handeln inom EU 

har minskats och handeln utanför EU har ökats. Schmitters och Lefkofridis antagande är 

baserade på en studie som visade att den tyska exporten inom har gjort en dramatisk ökning. 

Därmed anser Schmitter och Lefkofridi att det kan finnas ett tecken på att de övriga 

medlemsländerna är beroende av ett “tyskt hegemoni” (German Hegemony). Det som är 

problem för Neofunktionalismen är en “tysk hegemoni” skulle innebära att  

medlemsländerna inte blir beroende till alla övriga medlemmar, utan endast till ett fåtal 

dominerande medlemsländer. Det skulle innebära ett närmande för desintegration.   59

Neofunktionalismens explicita antaganden antyder att Storbritanniens medlemskap i  

EU har bidragit med att bli mer ömsesidigt beroende av att ha en god handelsförbindelse med 

EU. Likaväl återfinns sådan inställning återfinns från Stanna-kampanjen som argumenterade 

att hälften av handeln går via EU. Med EU har medlemsländerna tagit del i internationella 

frihandelsavtal med Vietnam, Kanada och Singapore.   60

Däremot finns det motsägelser till teorins antagande. Enligt flera ekonomer har den  

brittiska exporten ökat mer utanför EU än inom unionen. Storbritannien söker efter 

handelspartner utanför EU. Ekonomerna syftar på att Storbritanniens skulle kunna bli en 

“globala aktör” och kan få fram nya handelsförbindelser via sitt mandat i WTO. Dessutom 

går det att erhålla ett medlemskap i EFTA eller/och i EES för att ha goda ekonomiska 

förbindelser med EU. EFTA-länderna Schweiz och Norge har exempelvis visat ha en bättre 

position som global handelsaktör än EU med att ha flera handelsavtal med andra nationer.   61

58 Agur, et. al. (2007). “How did European Institutional Integration and Intra-European trade interact?” in 
Économie Internationale. No. 109. pp. 107 - 146.  
59 Lefkofridi, Z. & Schmitter, P. (2016). p. 9-12. 
60 Charter, David. (2016). Europe: In or Out? - Everything you need to know. London: Biteback Publishing. p. 
130. 
61 Buckel, R., et. al. (2015). Brexit - Directions for Britain outside the EU. London: Institute of Economic 
Affairs. p. 1 - 45.  

20  



Enligt en rapport från ONS går det att pröva Neofunktionalismens antagande om  

medlemsländernas ömsesidiga beroende. I ONS rapporten fanns det statistik om 

Storbritanniens totala export och import. Det fanns en statistik om hur handeln såg ut under 

året 2014 och en annan som jämförde utvecklingen sen 1999. I rapporten fanns följande 

mönster: 

(1) Enligt ONS:s statistik över Storbritanniens totala import och export har Storbritannien  

blivit mindre beroende till EU. Exempelvis under året 2014 kom den största andelen av 

landets import, 13 %, från Tyskland medan av den största andelen av den totala exporten gick 

till USA, 17 %.   62

(2) Likaväl finns det en annan bild som kan bekräfta Storbritanniens minskade  

beroende till EU. Innan året 2009 gick en majoritet av Storbritanniens export till andra 

EU-länder (Intra-EU). Men under året 2009 har exporten till EU-länderna minskat och 

exporten utanför EU (Extra-EU) har ökat. Än idag är den brittiska exporten till nationerna 

utanför EU större än inom EU. Dessutom finns det ett mönster om att importen från 

EU-länderna är större än från länderna utanför EU men att det är endast få medlemsländer 

inom EU som står för den totala importen (speciellt från Tyskland och Västeuropa). Därmed 

är Storbritanniens ekonomiska drivkraft mindre ömsesidigt beroende till EU i sin helhet.   63

Sammanfattningsvis går det att tolka att Neofunktionalismens antagande  

har blivit motbevisad. Storbritannien exporterar mer utanför EU och är mer beroende av 

Tyskland och ett fåtal medlemsländer inom EU (speciellt med västeuropeiska länder).  

 

II. Medlemsländernas förmåner och fördelar med medlemskapet: Medlemsländerna  

inom EU har både upplevt fördelar och nackdelar med medlemskapet i EG/EU genom åren. 

Enligt utgångspunkten från Neofunktionalismen (explicita antagandet nr. I.B.) anser 

allmänheten att medlemskapet i EU är generellt en bättre fördel än en nackdel. Skulle det visa 

sig vara en motsats till hypotesen går det att antyda ett närmande till en desintegration.  64

För att kunna få en uppfattning om allmänhetens syn på medlemskapet i EU går det  

att analysera medborgarnas attityder till EU och hur respondenterna åsikter om 

medlemskapet. Schmitter och Lefkofridi har antytt att Eurobarometern har under vissa 

62 Diagram 3 i Bilaga, s. 41. 
63 Diagram 1,2 i Bilaga s. 40. 
64 Lefkofridi, Z. & Schmitter, P. (2016). p. 4,9,12-16. 
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perioder men också än idag ställt flera frågor med den indirekta kopplingen till 

desintegration. Eurobarometern har tagit upp frågor som kan indikera om respondenten anser 

att “EU-medlemskapet är bra eller dåligt”, “har förtroende till EU” och om “landet kan klara 

sig bättre utanför EU”. Genom att analysera under perioden 1970-talet och fram till 2016 går 

det att se utvecklingen i britternas förhållande till EU och hur allmänheten har uppfattat 

medlemskapets förmåner. Under den perioden har det skett politiskt fördjupade såsom 

verkställandet av Maastricht-, Amsterdam, Nice- och Lissabonfördraget samt händelser som 

Eurosclerosis (1973-1984) och eurokrisen.   65

För att kunna bedöma om Neofunktionalismens antagande antingen är uppfylld eller  

motbevisad går det att ta fram flera av Eurobarometers frågor som har en koppling till 

desintegration. Det är för att få en bättre bild om allmänhetens uppfattning om medlemskapet: 

(1) För det första går det med att analysera frågan “om medlemskapet är bra för landet?” . 

Storbritanniens respondenter är mindre positiva till EU-medlemskapet än den genomsnittliga 

européen. Den brittiska inställningen till medlemskapet har varit mindre positiv än den 

genomsnittliga européen under hela perioden 1974-2016. Mellan perioden våren 1977 till 

våren 1983 respektive under eurokrisen ansåg fler britter att EG/EU-medlemskapet var dåligt 

för landet. Det andra mönstret som gick att finna var att under hösten 1991 var det flest 

brittiska respondenter som var positiva med EU-medlemskapet (57 % av respondenterna). 

Efter dess höjdpunkt har antalet med positiv inställning till medlemskapet sjunkit. Åren 

1991-1992 var betydelsefulla eftersom Maastrichtfördraget infördes och EG blev en del av 

Europeiska Unionens pelarstruktur. Den positiva inställningen sjönk vid flera tillfällen och 

under hösten 2000 var det endast 25 % av de brittiska respondenterna som hade en positiv 

inställning till det brittiska medlemskapet i EU. Under åren 2013 - 2016 fanns det ett tredje 

mönster som visade ett ökande positiv syn på EU-medlemskapet. Men ökningen i antalet 

positiva britter till EU-medlemskapet har däremot inte inneburit att britterna är i större 

utsträckning mer positiva än den genomsnittliga européen.   66

(2) För det andra visar resultatet från frågan om “förtroendet till Europeiska Unionen” att  

65 Diagram 4-11 i Bilaga s. 41-45. 
Lefkofridi, Z. & Schmitter, P. (2016). p. 12-16. 
Phinnemore, David. (2015). “The European Union: Establishment and Development” in Borrangán, N. & Cini, 
M. (eds). European Union Politics. 5th Edition. Oxford: Oxford University Press. pp. 11-29. 
66 Diagram 4 & 5 i Bilaga s. 41-42. 
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de brittiska respondenterna har stort misstroende till EU. Enligt Eurobarometern från åren 

2005, 2010 och 2015 har de brittiska respondenternas missnöje till EU legat på samma 

nivåer. Respondenterna som saknade förtroende till EU var under året 2005 ca 53 %. Under 

året 2010 hade misstroendet ökat till 64 %. Under året 2015 var det 55 % under vårens 

undersökning som inte hade ett förtroende till EU, medan under hösten 2015 var det 63 % av 

de svarande respondenterna som inte hade ett förtroende till EU.  67

(3) De brittiska respondenterna har under åren 2013 - 2016 fått en fråga från  

Eurobarometern om “landet skulle ha en bättre framtid utanför EU”. Under våren 2013 - 

hösten 2014 fanns det tecken på att andelen som ansåg att “Storbritannien hade en ljusare 

framtid utanför EU” höll på att minskas. Men under perioden hösten 2015 - hösten 2016 har 

flera respondenter antytt att  Storbritanniens framtid är bättre om landet är utanför EU.   68

(4) Det fjärde mönstret från Eurobarometern är att de brittiska respondenterna inte har  

ansett att EU är i rätt riktning. Respondenterna har fått svara på frågan om “EU är i rätt/fel 

riktning”. Under åren 2014 - 2016 går det att antyda statistiken med att de brittiska 

respondenterna har blivit mer övertygade om att EU går mot en fel riktning.   69

(5) Det femte mönstret i Eurobarometern är att de brittiska respondenterna  

har en mer pessimistisk syn på EU:s framtid. Jämförs undersökningen med de övriga 

medlemsländerna i EU är de brittiska mindre opportunistiska än genomsnittliga européen och 

mer pessimistiska än den genomsnittlige européen inför framtiden.   70

(6) Det sjätte och avlustande mönstret som går att finna från Eurobarometern är britternas  

“personliga anseende om EU”. Enligt jämförelser mellan 2013-2016 finner britterna flera 

förmåner med att medlemskapet har gjort det enklare att röra sig fritt, en starkare röst i 

världen och att det finns en kulturell mångfald inom EU. Däremot är det en annan gruppering 

bland de brittiska respondenterna som anser att EU har lett till mindre trygghet. Den sortens 

respondenter anser att EU har dålig kontroll över sina externa gränser, att EU är orsaken till 

förlusten av den kulturella identiteten och för att vara en byråkratisk institution.   71

Sammanfattningsvis går det att få fram ett mixad resultat. Det finns flera tecken som  

67 Diagram 7 i Bilaga s. 43.  
68 Diagram 6 i Bilaga s. 43.  
69 Diagram 8 i Bilaga s. 44. 
70 Diagram 9 & 10 i Bilaga s. 44-45.  
71 Diagram 11 i Bilaga s. 45. 
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talar för både utökade förmåner men som också har flera nackdelar. Däremot går det att 

bedöma om att Neofunktionalismens antagande är motbevisas eftersom en del britter som 

anser att medlemskapet innebär mer nackdelar än positiva förmåner.  

 

III. Säkerhet och den nationella identiteten: Enligt Neofunktionalismen (explicita  

antagandet nr. I.C) har skälet till att bilda en supranationell institution har varit att värna om 

medborgarnas och nationalstatens säkerhet mot de yttre och de inre hoten. EU måste klara av 

att skydda de brittiska medborgarna och se till att de materiella resurserna är fördelade 

jämlikt inom unionen. Skulle allmänheten anse att Storbritannien klarar sig bättre utanför EU 

med att exempelvis anse att EU inte kan skydda de traditionella värderingarna kan det 

innebära att färre britter ser sig som européer.   72

För att studera om britterna anser att EU skyddar de traditionella värderingarna går  

det att analysera om allmänheten anser att EU har bevarat de icke-materiella resurserna, 

däribland den nationella identiteten. Skälet är att Neofunktionalismens antagande anser att 

den nationella identiteten bli mindre betydande om britterna anser att EU värnar att skyddar 

deras intressen. Identiteten som europée ska därmed stärkas. Det som kan fullgöra teorins 

antagande är då att medborgarnas lojalitet till nationalstaten ha övergetts för att istället visa 

mer lojalitet till den supranationella institutionen.   73

För att förklara fenomenet bakom trygghet och säkerhet innebär det att medborgarna i  

Storbritannien måste ha en känsla av att medlemskapet i EU ger en trygghet. Med hjälp av 

Eurobarometern går det att analysera om britterna har en europeisk identitet. Schmitter och 

Lefkofridi antyder att om resultat visar att den europeiska integrationen inte kan ge upphov 

till en känsla av trygghet, kommer allmänheten att istället anse att nationalstaten borde ha 

befogenheten att upprätthålla säkerheten. Detta har redan analyserats när Eurobarometern 

bekräftade att allmänheten ansåg att EU hade exempelvis dåligt kontroll över sina externa 

gränser (resultat från explicita antagandet nr. II & I.B).  74

Det som går att överväga i analysen är att EU har under de senaste åren har fått  

uppleva flertal terrordåd och en massiv flyktingkris under året 2015. Vad som har skett under 

den perioden kan avgöra om Neofunktionalismens antagande uppfylls eller motbevisas.   75

72 Charter, David. (2016). p. 33. och Lefkofridi. & Schmitter. (2016). p. 4,14-17. 
73 Mattli, W.. (1999). p. 23-24. 
74 Diagram 11 i Bilaga s. 45. 
75 Lefkofridi. & Schmitter. (2016). 12-18. 
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Med följande beskrivning om vad som ska analyseras går det att finna ett unikt  

mönster från Eurobarometern: 

(1)  Det mönster som går att finna är om britternas syn på identitet. Enligt  

Eurobarometern från våren 2016 anser de brittiska respondenterna att de identifierar sig mer 

som britter än européer. Det är ett resultat som sticker ut i jämförelse med de övriga 

medlemsländerna inom EU. 62 % av britterna svarade att de identifierade sig endast för sin 

nationalitet och att de inte såg sig som en europé (vilket är högst i hela EU). De britter som 

identifierade sig både för sin nationalitet och som europé var andelen 31 %.    76

Sammanfattningsvis går det att tolka resultatet med att den brittiska allmänheten  

finner att EU inte har vunnit britternas lojalitet.  

  

IV. Experternas roll: Neofunktionalismen lyfter fram eliternas roll i den supranationella  

institutionen. Experterna, både inom den supranationella institutionen och den nationella 

byråkratin, bildar expertgrupper för att förstå vad som är problemet och hur den ska lösas. 

Tidigare forskning från bland annat Amy Verdun bekräftar hypotesen om att Europeiska 

Kommissionens expertgrupper spelar en större roll i utformandet av EU:s lagförslag. Bland 

annat från Verduns forskning har expertgrupperna bildat en “epistemic community” för att 

finna de pragmatiska lösningarna. För att fullborda pragmatiska lösningar utesluter gruppen 

de aktörerna som försöker utnyttja tillfället med att vinna politiska poäng.   77

Ernst Haas utgår i Uniting of Europe att experterna som påverkar arbetet inom den  

supranationella institutionen är de politiska partierna, arbetsgivare, facket och 

medlemsländernas regeringar. Haas antydde att aktörerna kommer att vilja finna politiska 

lösningar regionalt med hjälp av stödet från den supranationella institutionen. Institutionen 

ska bland annat skapa reglerna och lagarna som ska få integrationen att fortgå bland de 

regionala och lokala aktörerna.  78

Neofunktionalismens antagande (samma som explicita antagandet nr. I.D) anser att  

experterna spelar en betydelsefull roll. Likaväl under Brexit-debatten har många olika 

experter från olika yrkesgrupper varit inblandade i argumentationen om Storbritanniens 

76 Diagram 12 i Bilaga s. 46.  
77 Verdun, Amy. (1997). The Role of the Delors Committee in the Creation of EMU: An Epistemic Community?. 
Florence: European University Institute. p. 1-3,9-12,15-21. 
78 Haas, Ernst. (2004). p. 113-450.  
Sandholtz, Wayne. & Stone Sweet, Alec. (2012). “Neofunctionalism and Supranational Governance (unabridged 
version)” in Faculty Scholarship Series. Paper 4628. p. 7. 
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framtid i EU. Däribland valde Stanna-kampanjen lyfta fram betydelsen med åsikterna från 

flera expertgrupper: exempelvis ekonomer, läkare, jordbrukarnas fackförbund och CBI 

(Confederation of British Industry). Dessa expertgrupper var starka Stanna-anhängare och har 

av den officiella stanna-kampanjen använts för att förklara om konsekvenserna ifall nationen 

väljer att lämna EU.   79

Däremot finns det motsägelser med Neofunktionalismens antagande. Bland annat  

anser teorin att det är viktigt med att utesluta “outsiders” som skulle försöka ta politiska 

poäng. Vid flertal tillfällen har det faktiskt skett händelser där politiker har antytt att 

experterna inte representerar “det riktiga folket”. Michael Gove (konservativ), Camerons 

justitieminister, sa i ett tal den 19 april 2016 att Stanna-kampanjen bedriver en 

smutskampanj. Gove ansåg att den officiella Stanna-kampanjen “målade upp bilden att 

Storbritannien var utfattig och utblottad” samt att de behandlade väljarna “som om de vore 

barn som endast åtog lydnad genom att bli skrämda av en skräckinjagande bogeyman”.   80

Ett annat exempel som tar upp samma motsägelse är att andra politiker som Nigel  

Farage (UKIP:s dåvarande partiledare) har i uttalanden argumenterat att det brittiska folket 

har blivit lurade efter EG-folkomröstningen 1975. För att Storbritannien ska återta sitt 

självstyre skulle landets elit respektera den demokratiska viljan och låta “det riktiga folket” få 

bestämma om landets framtid. Farage ansåg att “det riktiga folkets” vilja var att lämna EU 

och göra nationen återigen storslaget som en global aktör.  81

För att kunna förklara om Neofunktionalismens antagande är motbevisad eller  

uppfylld går det att analysera eliternas och allmänhetens åsikter. En rapport från Chatham 

House har gjort en sådan undersökning och som går att tillämpas även om urvalet är från 

Storbritannien och 9 andra europeiska länder (Tyskland, Frankrike, Österrike, Belgien, 

Grekland, Ungern, Italien, Polen och Italien). I definition ansåg rapporten att eliten 

representerades av valda politiker, media, näringslivet och det civila samhället.   82

(1) Undersökningen från Chatham House visar att det finns skillnader i elitens  

79 Britain Stronger In Europe. (2016). Get the Facts. London: The In Campaign Ltd. [hämtad 2017-12-17] 
80 BBC News. (2016). “Michael Gove sets out post-exit UK-EU trade version”. BBC: EU Referendum. 19 April 
2016. [hämtad 2017-12-17] 
81 Clegg, Nick. & Farage, Nigel. (2014). The European Union: In or Out. BBC Two. 2 April 2014. 
4:53-6:27,7:32-7:56 
82 Cutts, David., Goodwin, Matthew. & Raines, Thomas. (2017). The Future of Europe - Comparing Public and 
Elite Attitudes. London: Chatham House - The Royal Institute of International Affairs. p. 2. 
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och allmänhetens uppfattningar om EU:s framtid. I större utsträckning visar undersökningen 

att eliten är bland annat mer optimistiska om EU:s framtid medan allmänheten är mer 

pessimistiska. Undersökningen kan dra slutsatsen att den politiska läget i Europa är förändrat 

och att allmänheten har tappat tilltron till de etablerade partiernas förmåga att politisk 

representera allmänheten (the permissive consensus). Det har lett till att allmänheten i större 

utsträckning ger sitt politiska stöd till politiska partier med en antietablissemang-strategi. 

Partierna har vunnit flera politiska poäng med att lyfta fram åsikter om den kulturella 

identiteten och traditionella värderingsfrågor. Partierna undviker med att endast diskutera om 

de “traditionella frågorna”: ekonomi och klassamhället.  83

Rapporten finner dessutom en “Brexit-effekt” och att responsen 

förändras ifall de brittiska respondenterna utesluts. Det visade sig att utan de brittiska 

responsen var det större andel ur de båda analysgrupperna (eliten) och (allmänheten) blev mer 

positiva till att fördjupa integrationen mellan EU:s medlemsländer. Istället för ytterligare 

desintegration inom EU kan Brexit ha lett till en “integration-effekt” inom EU.    84

(2) Det andra och avslutande mönstret som går att förklara experternas roll inför  

Brexitomröstningen. Det är med anledning av Storbritanniens överenskommelse med EU. 

Andrew Glencross är en av många som anser att avtalet var tänkt att vara ett verktyg för att 

övertyga britterna om att Storbritannien hade fått bättre villkor i ett reformerad EU. Likväl 

med valrörelsen 1975 trodde premiärminister David Cameron att det skulle övertyga 

britterna. Däremot fanns det en miss i Camerons kalkyler med anledning av skillnaderna 

mellan Harold Wilsons respektive David Camerons överenskommelse med EG/EU. Den 

stora skillnaden var att under året 1975 handlade debatten inte om den kulturella identiteten 

och om nationella värderingar, däribland samhällsfrågor om invandringspolitiken. Dessa 

frågor diskuterades mer öppet av lämna-kampanjen som ansåg att experterna inte hade fått 

igenom bättre villkor för “det brittiska folket” och för den brittiska suveräniteten.  85

Sammanfattningsvis går det att få fram bilden av att Neofunktionalismens antagande  

är motbevisad eftersom tecken visar på att allmänheten inte litar på experterna. Det är enligt 

genomgången en gruppering som ger sitt stöd till de aktörer som skulle uteslutas från “the 

epistemic community”: outsiders som endast ville ta politiska poäng.  

83 Cutts, D., Goodwin, M. & Raines, T. (2017). p. 2, 8-23.  
84 Ibid. p. 17-19. 
85 Glencross, Andrew. (2016). Why the UK Voted for Brexit: David Cameron’s Great Miscalculation. London: 
Palgrave Macmillan. p. 21-33. 
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V. Respekten för EU:s beslutsfattande: Enligt Neofunktionalismen (explicita  

antagande nr. I.E) borde medlemsländerna i EU inte ifrågasätta implementerandet av 

unionsrätten i den nationella lagen (pacta sunt servanda). EU-domstolen ska kunna agera som 

en dömande makt mot medlemsländerna och som kan se till att vara pröva de rättsfall som 

enligt Europeiska Kommissionen bryter mot EU-lagstiftningen. Den juridiska integrationen 

är enligt Neofunktionalismen ett sätt för att fördjupa samarbetet mellan EU:s medlemsländer 

och därför antyder teorin att Storbritannien ska kunna följa unionsrättens lagtolkning.   86

Den juridiska dömandet från EG-domstolen respektive EU-domstolen har däremot vid  

flera tillfällen inneburit att det har uppstått konflikter om vilken lag ska ha företräde, 

nationalstatens lagar eller supranationella institutionens fördrag. Enligt Artikel 267 i 

Fördraget för Europeiska Unionens Funktionssätt kan medlemsländerna låta EU-domstolen 

förhandspröva rättsfallet.   87

Möjligheten med att förhandspröva rättsfall gör det möjligt att stärka förbindelserna  

mellan medlemsländerna och EU. Däremot kan det ses som en möjlighet för EU-domstolen 

att bedriva juridisk aktivism mot medlemsländerna. Det innebär att nationalstaternas 

autonomi går förlorad eftersom den nationella lagtolkningen måste rätta sig efter 

unionsrätten. Ju mer EU-domstolen lägger sig i med medlemsländernas lagtolkning av 

unionsrätten kan medlemsländerna riskera förlora sin suveränitet. Exempel har 

EU-domstolens agerande under vissa förhandsavgörande fall påverkat utformandet av 

rättspraxisen. Det gäller däribland efter utfallen i rättsfallen “Costa v ENEL” (ledde till 

uppkomsten av företrädesprincipen) och “Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der 

Belastingen” (uppkomsten av principen om direkt effekt).   88

Storbritannien har som medlemsland lytt under en gemensam lagtolkning som de  

övriga medlemmarna i EG/EU. Flera rättsliga domar har varit avgörande som har påverkat 

relationen mellan medlemsländerna och EU, däribland rättsfallet R (Factortame Ltd) v 

Secretary of State for Transport. Fallet som avgjordes i EU-domstolen kom fram till att den 

brittiska lagtolkningen (som dessutom var “Act of Parliament”) bröt mot unionsrätten. Det 

86 Lefkofridi, Z. & Schmitter, P. (2016). p. 5,9,22-24.  
87 Europeiska Unionens officiella tidning. (2016). Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt 
(konsoliderad version). EUR-Lex. Artikel 267. 
88 Rossem, Jan Willem van. (2013). “Chapter 2: The Autonomy of the EU Law: More or Less?” in Blockmans, 
S. and Wessel, R. A. (eds.). Between Autonomy and Dependence - The EU Legal Order under the influence of 
International Organisations. The Hague, the Netherlands: Asser Press. pp 13-46. 
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ledde till att unionsrätten stod nu över de rådande lagstiftningen som hade till och med 

godkänts av landets folkvalda parlament.   89

För att kunna förklara mönstret med att EU-domstolen har fått en större inflytelse i det  

brittiska rättsväsendet går det att analysera hur många förhandsavgörande fall tillkommer till 

EU-domstolen i Luxemburg. Ju fler fall, ju större risk är det att det brittiska rättsväsendet 

förlorar sin autonomi. För det andra går det att få en allmän överblick om hur britterna anser 

hur mycket EU får påverka Storbritanniens lagar. För att fullgöra sådan analys går det att 

analysera Eurobarometer undersökning som frågade om “EU ska få mer eller mindre 

lagstiftande befogenheter”.  90

(1) Enligt Eurobarometern har en majoritet av de brittiska respondenterna har under åren  

2014 - 2016 ansett att det ska vara färre politiska beslut som ska beslutas på EU-nivå. Även 

om majoriteten har sjunkit är det fortfarande 50 % av respondenterna i Eurobarometers 

undersökning från hösten 2016 som anser att det ska vara färre lagstiftande på EU-nivå.  91

(2) Det andra mönstret som går att finna är EU-domstolens inflytande över  

nationalstaternas juridiska förmåga. Storbritannien har sedan de blev medlemmar i EG haft 

en ökad tilltro till EU-domstolens yttringar. EU-domstolen har bland annat kunnat 

rekommendera ett utökande antal förhandsavgörande i flera brittiska rättsfall. Jämförelsevis 

har antalet förhandsavgörande fall ökat sen året 1973 och under året 2016 var 23 brittiska 

rättsfall förhandsavgörande fall. Bara under åren 1973-1979 hade EG-domstolen hanterat 

sammanlagt 21 stycken förhandsavgörande fall.   92

Sammanfattningsvis går det att komma fram med att Neofunktionalismens antagande  

går att uppfyllas med att EU-domstolens inblandning i Storbritanniens rättsväsende har ökat. 

Däremot går det inte att utesluta riskerna med att det finns motsägelser när en större andel av 

britterna inte längre vill att fler beslut ska tas från EU-nivå. Dessutom kan det innebära att ju 

mer EU-domstolen lägger sig i att rekommendera Storbritannien vad de ska ta beslut i 

riskerar den nationella lagstiftningen förlora sin autonomi.  

 

VI. Konvergens: För att EU ska fungera anser Neofunktionalismen (explicita antagande  

89 Case C-213/89. (1990). The Queen v Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd. and others. 
EUR-Lex. 
90 Rossem, J. (2013). p. 13-46. 
91 Diagram 13 i Bilaga s. 46.  
92 Diagram 14 i Bilaga s. 46. 
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nr. I.F) att det måste finnas en konvergens mellan medlemsländerna, både ekonomiskt och 

socialt. Neofunktionalismen anser att medlemsländerna inom EU kommer att bli ömsesidigt 

beroende till varandra, vilket gör att de fattigare medlemsländerna gynnas av relationen 

gentemot till de rikare medlemsländerna. Skulle det utelämnas en konvergens mellan de 

fattiga och rika medlemsländerna måste EU prioritera med att ge de fattigare 

medlemsländerna bättre förmåner eller omfördela unionens materiella fördelning.   93

Med andra ord innebär Neofunktionalismens antagande att Storbritannien ska  

gynnas lika mycket som de övriga medlemsländerna inom EU. Storbritannien är en av flera 

EU-länder som drabbades av en ekonomisk kris och om Neofunktionalismens antagande ska 

uppfyllas måste Storbritannien ha en “upward” konvergens. En process som förklarar att 

samhället har återhämtat sig efter finanskrisen 2008.  

För att kunna analysera om konvergensen i samhället kommer det att vara  

ett fokus med att analysera den ekonomiska prognosen för den brittiska ekonomin. Därför går 

det att analysera Storbritanniens finansiella prognos som presenteras av Storbritanniens 

finansministerium. Det är för att förstå de framtida prognosen om tillväxtprocessen i 

Storbritannien och om nationen har återhämtat sig. Den andra implikationen kommer att 

fokusera sig på den sociala aspekten och om britternas levnadsstandard har förbättrats efter 

den finansiella krisen. För att få fram ett resultat kommer implikationerna att analysera det 

har skett några förändringar till löneutvecklingen bland britterna har förändrats.  

Med följande beskrivning om Neofunktionalismens antagande och hur debatten såg ut  

i Storbritannien går det att analysera resultatet efter ha undersökt uppgifterna från bland annat 

det brittiska finansministeriet: 

(1) Enligt det brittiska finansministeriet går det att finna risker med att BNP tillväxten i  

Storbritannien kommer att avta. Enligt finansministeriets konvergensprogram har IMF flaggat 

för att trenden med minskad tillväxt sker även globalt.   94

(2) Förutom den ekonomiska utvecklingen har Storbritannien drabbats negativt socialt  

efter finanskrisen år 2008. År 2010 införande Camerons koalitionsregering sin 

stimulanspaket och införde flera åtstramningar. Åtstramningen har lett till en halv miljon 

93 Lefkofridi, Z. & Schmitter, P. (2016). p. 5,9,19-20. 
94 HM Treasury. (2016). 2015-2016 Convergence Programme for the United Kingdom. London: Open 
Government Licence. p. 9-10. 
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arbetstillfällen har försvunnit från den offentliga sektorn. Dessutom har den offentliga sektorn 

drabbats med ett lönestopp.   95

Enligt Stephen Machin har Storbritannien efter finanskrisen sett till att minska  

arbetslösheten men det innebär inte att det har lett till en positiv trend i löneutvecklingen. 

Jämförs perioderna från 1980-talet och 1990-talet har en sjunkande arbetslöshet inneburit en 

ökning i löneutvecklingen, det har inte visats under återhämtningen från finanskrisen 2008. 

Den nya trenden visar på tecken att Storbritanniens medborgare har fått en försämrad 

levnadsstandard genom den mindre positiva löneutvecklingen.   96

Sammanfattningsvis går det att tolka resultatet med att konvergensen i Storbritannien  

är fortfarande bristfällig. Storbritannien har klarat sig med att återhämta sig ekonomiskt och 

med att ha en fortsatt låg arbetslöshet. Däremot innebär det inte att den levnadsstandarden är 

återhämtad. Storbritannien har fortfarande en negativ trend i löneutvecklingen, vilket är unikt 

i jämförelse med 1980-talet och 1990-talet.  

 

VII. Inkrementell version av positiv och negativ integration: Att medlemsländerna ska  

kunna vara medlemmar i en supranationell institution måste de visa sig att de klara av att 

följa efter EU:s regleringar och avregleringar. Skulle det vara tecken på motstridigheter till 

antagandet är det en motstridighet till Neofunktionalismens explicita antagande nr. I.G. 

Likheter mellan den explicita antaganden nr. I.G finns i nr. I.E. och som också tar upp 

aspekten om att följa lagstiftningen. Storbritannien har likaväl som i de andra 

medlemsländerna inom EU fått ratificera unionsrätten till nationell lagstiftning. Däremot är 

det argument som går isär om hur mycket det motsvarar den sammanlagda lagstiftningen.  97

Neofunktionalismens explicita antagande utgår från att Storbritannien, likaväl som  

många andra medlemsländer, ska respektera tempot i den juridiska integrationsprocessen. Om 

Storbritannien skulle ifrågasätta tempot, såsom att ifrågasätta EU-lagstiftandet (pacta sunt 

servanda) eller vilja stoppa fördjupandet av den juridiska integrationen går det att motbevisa 

teorins antagande.   98

Enligt en utredning gjord av Vaughne Millers går det att utgå från att EU:s  

95 Hermann, Christoffer. (2013). “Structural Adjustment and Neoliberal Convergence: The Impact of the Crisis 
and Austerity Measures on European Social Models” in Intereconomics. Vol. 48, Nr. 2. pp. 87-92. 
96 Machin, Stephen. (2015). “Real wages and living standard: the latest UK evidence” in The London School of 
Economics and Political Science. 6 April 2015. [hämtad 2017-12-29]  
97 Lefkofridi & Schmitter (2016). p. 9,22-24. 
98 Ibid. 
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lagstiftande makt och befogenheter har ökat sen 1980-talet. Millers argumenterar bland annat 

att under början av 1980-talet var det som mest lagstiftning som infördes på EU-nivå, medan 

det nådde sin lägsta nivå under mitten av 1990-talet. Det som går att dra slutsats om det 

mönstret är att perioden överensstämmer med bildandet av den inre marknaden.   99

Millers argumenterade att det är svårt att uppskatta EU:s påverkan i den nationella  

lagstiftningen. I de övriga medlemsländerna kan EU-lagstiftningen motsvara mellan 6,3 % till 

84 % av nationernas lagar. Däremot anser Millers att det inte är lämpligt att utgå från 

kvantiteten för att bedöma  EU:s inflytande med anledning av att det inte så kalkylera 

fungerar.   100

I en senare rapport från 2017 skulle Vaughne Millers tillsammans med Sasha Gorb  

beräkna att Storbritannien har 19000 stycken EU-lagstiftningsakter och av dessa är ca 900 

stycken EU-direktiv. Om Storbritannien ska kunna lämna EU måste flera av EU:s 

lagstiftningsakter konverteras till brittiska lagar.   101

(1) Det mönster som går att finna är i statistiken från EU-domstolen. Enligt Artikel 258 i 

Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt kan Kommissionen väcka åtal med att lägga 

fram fallet inför EU-domstolen. Då kommer EU-domstolen att pröva fallet om 

medlemslandet inte lever upp till unionsrätten.   102

Med tillgänglig data från EU-domstolens rapporter från 1997 går det att se hur många  

antal fall medlemsländerna har ställts inför domstolen i Luxemburg och fått en rättslig 

påföljd. Storbritannien är inte lika mycket i domstolen som Italien och Frankrike men sen år 

1997 har antalet fall ökat i jämförelse med perioden Storbritannien var medlem i EG. Mellan 

åren 1953 - 1997 hade Storbritannien fått rättslig påföljd i 40 fall för att inte leva upp till 

EG-rätten (gemenskapsrätten) respektive EU-rätten (unionsrätten).   103

Mellan åren 1953 - 2015 hade antalet fall med rättsliga påföljder ökats till  

99 Millers, Vaughne. (2010). How much legislation comes from Europe? - Research paper 10/62. The House of 
Commons Library. p. 1 - 4. 
100 Millers, Vaughne. (2010). p. 1. 
101 Gorb, Sasha. & Millers, Vaughne. (2017). Legislation for Brexit: EU directives - Briefing paper Nr. 7943. 
The House of Commons Library. p. 3 & 5-9.   
102 Europeiska Unionens officiella tidning. (2016). Artikel 258.  
103 Court of Justice of the European Communities. 1997. Annual Report 1997. Luxembourg: CURIA. p. 179   
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sammanlagt 139 stycken. Mellan åren 1997 - 2015 innebar det att antalet fall med rättsliga 

påföljder ökade med 99 stycken fall. Statistiken visar att den brittiska regeringen ifrågasätter 

mer att implementera unionsrätten.  104

(2) En annan aspekt att ta hänsyn till är Storbritanniens implementering av de  

europarättsliga regleringarna. EU har infört lagar inom arbetsrätt, socialrätt och miljörätt 

vilket är regleringar som Storbritannien har fått införa. Ändå går det att se ett mönster i 

OECD:s product market regulation index att Storbritannien är en av de mest avreglerade 

medlemsländerna inom EU och bland de anglosaxiska länderna (Australien, Kanada, Nya 

Zeeland, Irland och USA).   105

Däremot går det inte att utesluta faktumet att flera av EU-regleringarna har gått emot  

britternas vilja, däribland Working Time Directive som också är Storbritanniens dyraste 

EU-reglering (kostnad: 4,1 miljarder £ per år). När 11 av 12 EG-länderna godkände 

EG-direktivet år 1993 var det endast Storbritannien som ifrågasatte beslutet. För britterna 

ansåg de att direktivet påverkade negativt subsidiariteten: arbetsgivaren och arbetstagaren 

som ska bestämma antalet arbetstimmar, inte EU. Beslutet hade en negativ påverkan i det 

brittiska samhället eftersom det drabbade mest de arbetstagare som jobbade inom sjukvården, 

däribland “junior doctors” (AT-läkarna). Däremot går det att tillägga om att Storbritannien 

har fått några undantag från att ratificera hela direktivet men vissa regler har ändå begränsat 

brittiska arbetsgivare att reglera arbetstagarens arbetstimmar.  106

Sammanfattningsvis går det att få fram ett reslutat om att Neofunktionalismens  

antagande är motsägande. Storbritannien har under en längre period börjat att ifrågasätta 

unionsrätten. Landet är en av de mest avreglerade medlemsländerna inom EU men har fått 

tillämpa sig efter direktiv som har negativt påverkat samhället (Working Time Directive).  

  

VIII. Konflikt och politisering: Konflikterna mellan medlemsländerna är avgörande för att  

förstå relationerna mellan EU:s medlemsländer. Neofunktionalismens åttonde antagandet (nr 

I.H) är att de politiska förhandlingarna ska ändå leda till någon form att integrationsprocess: 

“spill-over”, “build-up” eller “spill-around”.  107

104 Court of Justice of the European Union. (2016). Annual report 2015 - Judicial activity. Luxembourg: 
European Union. p. 100 
105 Springford, John., Tilford, Simon. & Whyte, Philip. (2014). The economic consequences of leaving the EU. 
London: Centre for European Reform. p. 39-45. 
106 Charter, David. (2016). p. 185-193. 
107 Lefkofridi, Z. & Schmitter, P. (2016). p. 5-6,9,24-26. 
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Neofunktionalismens antagande anser att Storbritanniens konflikter med EU skulle  

leda till pragmatiska lösningar, däremot finns det tecken på att konflikten har försämrat 

relationen mellan parterna. Förutom det konservativa partiet har det funnit politiska löften 

från det socialdemokratiska Labour-partiet och Liberaldemokraterna om att hålla en 

folkomröstning för att godkänna exempelvis konstitutionsfördraget eller Lissabonfördraget. 

Enligt Andrew Glencross har Storbritannien befunnit sig i en 40-årig period av 

“Neverendum”. Storbritannien har inte fått ut de förmåner som dess medborgare och politiska 

elit hade hoppats på av EU-medlemskapet, därför är det en stor skepticism mot EU.   108

För att studera om konflikten mellan Storbritannien och EU antigen har ökats eller  

minimerats går det att analysera Storbritanniens inflytande inom EU-institutionerna.  

(1) Storbritanniens inflytande inom EU har under en längre tid förändrats, vilket har lett  

till att den brittiska representationen i EU:s politiska korridorer har reducerats sen inträdet till 

EG. Storbritannien har varit en av de första medlemsländerna inom EG/EU som deltog i  

Europaparlamentsvalet år 1979. Valet år 1979 var det första parlamentet som var direkt 

folkvalt av den europeiska befolkningen och Storbritannien hade vid det skedet 81 av de 

totala 410 mandaten i parlamentet. Det motsvarade ca. 19,7 % av de 410 mandaten. Under 

det senaste Europaparlamentsvalet (år 2014) hade Storbritannien 73 av 751 mandat. Det 

motsvarade ca. 9,7 % av de 751 mandaten.  109

Inom Europeiska Unionens råd (ministerrådet) är voteringen konstruerad med att  

uppfylla två krav om att representera majoriteten av medlemsländerna och dess befolkning, 

den kvalificerade majoriteten. För att få mer inblick i omröstningssystemet går det att tolka 

innehållet i Lissabonfördragets Artikel 16:  

● Antalet medlemsländer som ska stödja förslaget måste vara minst 55 % av det totala 

antalet. Det vill säga 16 av de 28 medlemsländerna. 

● Förslaget måste få ett stöd av medlemsländer vars befolkning motsvarar 65 % av EU:s 

totala befolkning.  110

Det innebär att Storbritannien måste skapa koalitioner inom Europeiska Unionens råd för att 

värna om sina nationella preferenser. Enligt organisationen VoteWatch Europe har 

Storbritannien under en längre period blivit en av medlemsländerna som blir en av 

108 Glencross, Andrew. (2016). p. 10-11. 
109 Nancy, Jaques. (2015). Review - European and National Elections Figured Out. European Parliament. p. 10.  
110 Europeiska Unionens officiella tidning. (2016). Artikel 16. 
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“förlorarna” i Europeiska Unionens råd. VoteWatch Europe utgår från voteringarna i rådet 

under perioderna 2004-2009 och 2009-2015 och finner att Storbritannien tillhör flest gånger 

som medlemsland i den “förlorade minoriteten”. Från att vara i “den förlorande minoriteten” i 

ca 2,6 % av voteringarna under 2004-2009 har Storbritannien varit förloraren i 12,3 % av 

voteringarna i rådet under 2009-2015.  111

(2) Det andra mönstret i den här kategorin återfinns i Eurobarometern. Med att 

analysera de brittiska respondenterna är de i större utsträckning mer missnöjda med 

EU-institutionerna. För att undersöka om missnöjet har varit orsakad av finanskrisen jämförs 

åren 2005, 2010 och 2015. Även med den jämförelsen går det att antyda att de brittiska 

respondenterna har vid alla tillfällen haft ett stort missnöje med EU-institutionerna, däribland 

mot Europaparlamentet och Europeiska Kommissionen.  112

Sammanfattningsvis går det att finna ett mönster om att Storbritannien har blivit en av  

EU:s främsta “förlorande minoritet”. Neofunktionalismens antagande är motsägande 

eftersom Storbritannien tappar inflytande i både Europaparlamentet och Europeiska Unionens 

råd. Samtidigt är det ett stort misstroende till EU-institutionerna i den brittiska allmänheten.  

 

6 Slutsats 

I det här kapitlet kommer uppsatsen att gå igenom vad som har presenterats i föregående 

kapitel. Med underlag till uppsatsens frågeställning tillkommer det i kapitlet en slutsats om 

Neofunktionalismen kan förstå vad som är orsaken till fenomenet desintegration. Dessutom 

tillkommer en diskussion om Storbritanniens vägval och avslutningsvis en rekommendation 

för att vidareutveckla forskningen. 

 

  6.1 Kan Neofunktionalismens explicita antaganden och hypoteser förklara orsaken till 

varför Storbritannien vill utträda ut ur EU? 

Philippe Schmitters och Zoe Lefkofridis forskning om fenomenet till desintegration visar att 

Neofunktionalismens explicita antaganden och hypoteser går att anpassas för att analysera 

EU:s desintegration. Resultatet visar ett tydligt besked när teorin endast fokusera sig på att 

111 Frantescu, D., Hagemann, S. & Hix, S. (2016). Would Brexit Matter? - The UK’s Voting Record in the 
Council and European Parliament. Brussels: VoteWatch Europe. p. 4-6.  
112 Diagram 15 i Bilaga s. 47.  
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förklara fenomenet till Brexit. Med de åtta explicita antagandena och hypoteserna kan 

Neofunktionalismen finna följande förklaringar:    

I. Neofunktionalismen har i sitt första explicita antagande ansett att en regional  

integration kan verkställas om medlemsländerna är ömsesidigt beroende till varandra. 

Däremot är Storbritannien mindre beroende av sin handel med EU och det är endast få 

medlemsländer som påverkar starkt importeringen och exporteringen inom varu- och 

tjänstesektorn. Tyskland dominans i den brittiska handelspolitiken tydliggör att handeln inom 

EU är egentligen mer beroende till ett fåtal medlemsländerna.  

II. Neofunktionalismens andra explicita antagande kan också motbevisas med att det  

finns en folklig opinion mot medlemskapets förmåner. Britterna är mindre positiva till 

EU-medlemskapet än den genomsnittliga europén samtidigt anser de brittiska respondenterna 

i större utsträckning att Storbritannien kan klara sig bättre utanför EU. För att finna ännu flera 

övertygande mönster anser flera av de brittiska respondenterna att det kommer att bli en 

pessimistisk framtid i EU inom de närmsta åren.  

III. När det kommer till säkerhet och känslan om identitet anser Neofunktionalismen att  

medlemsländerna kommer att bli beroende till varandra. Det är för att värna om tryggheten 

mot yttre och inre hotelser. Däremot går det att se ett mönster i britternas attityder till EU 

efter Eurobarometers undersökning från våren 2016. Den brittiska allmänheten har inte stärkt 

sin identitet som européer utan är det EU-land som sticker ut mest bland de övriga 

medlemsländerna, respondenterna identifierar sig för sin nationalitet och förkastar att de är 

européer.  

IV. När Neofunktionalismen anser experternas roll i samhället är betydande finns det  

tecken på att de som skulle uteslutas från diskussionerna (outsiders) har vunnit flera politiska 

poäng med sin antietablissemang strategin. Däremot går det att tillägga att studien hade det 

svårt att förklara elitens och allmänhetens åtskilda åsikter om det brittiska EU-medlemskapet. 

Det gjorde det svårt i genomgången att kunna tolka om Neofunktionalismens antagande blev 

motbevisad. Risker finns att det uppstår alternativa förklaringar.  

V. Den rättsliga maktfördelningen inom EU visar att Storbritannien och flera  

medlemsländer börjar att ifrågasätta hur mycket EU-domstolen lägger sig i den nationella 

lagstiftningen. Allmänheten i Storbritannien har under en längre tid ansett att inte utöka EU:s 

befogenheter samtidigt som antalet förhandsavgörande fall har ökat i antal.  

VI. Konvergensen i samhället visar på att åtstramningspolitiken har skapat sociala klyftor.  
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Ekonomiskt har Storbritannien återhämtat sig efter finanskrisen men den sociala tryggheten 

existerar fortfarande i Storbritannien. Storbritannien har behövt göra sin finansiella åtgärd för 

att återhämta sig ekonomiskt. Faktum är att åtstramningspolitiken fortfarande påverkar 

samhället. Samtidigt som arbetslösheten minskar har arbetstagarens reallön inte ökat, vilket 

antyder på att empirin går emot Neofunktionalismens antagande.  

VII. När det kommer till Storbritanniens villighet att implementera EU:s regler (negativ  

integration) och att dela samma befogenheter (positiv integration) är landet i större 

utsträckning ifrågasättande till implementeringen av unionsrätten. EU-domstolens årliga 

rapport från 2016 visade att antalet fall som inte fullgjorde tillämpningen av unionsrätten 

ökade kraftigt mellan åren 1997 - 2015. Samtidigt går det att finna en kontrast efter ha 

analyserat OECD:s production market regulation index, Storbritannien är en av de mest 

avreglerade EU-länderna men är en av de som har fått ge vika för viktiga EU-direktiv. 

Working Time Directive ses som en av EU-lagarna som gick emot den brittiska vilja och som 

bröt mot subsidiaritetsprincipen.  

VIII. Konflikterna inom EU har blivit mer politiserade och Storbritanniens inflytande har  

reducerats i EU-institutionerna sen året 1979. VoteWatch Europe kunde bland annat bidra 

med statistik som går att antyda att Storbritannien har under åren 2004-2015 visat sig vara en 

av EU:s “förlorande minoritet”. Politiseringen har ökat istället för att minimeras och det är 

bidragande med att britterna har stort misstroende till institutioner som ska representera EU:s 

medborgare (Europaparlamentet) och EU:s politiska drivkraft (Europeiska Kommissionen). 

 

  6.2  Storbritanniens vägval 

EU:s desintegration handlar om att allmänheten har börjat att ifrågasätta unionens grundtanke 

med att ena de europeiska nationalstaterna. Det förklarar de tecken till varför britterna inte 

anser att EU lever upp till deras förväntningar. Istället ser de EU som något som hotar det 

nationella självbestämmandet. Även om flera faktorer är i linje med Neofunktionalismens 

antagande, går det ändå att tolka att teorin har motbevisats. De ekonomiska argumenten 

(ekonomiska integrationen, medlemskapets förmåner och konvergensen) motbevisas med att 

Storbritannien är mindre ömsesidigt beroende av EU. Samtidigt har flera brittiska 

respondenter i Eurobarometern haft subjektiva avseenden om att den politiska kontrollen ska 

kontrolleras av Storbritannien och inte av EU. Sammanfattande går det att tolka 
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argumentationen med följande motivering: “politiskt ska Storbritannien erhålla sitt 

självbestämmande men ska samtidigt ha goda ekonomiska förbindelser med Europa”.  

Kopplingen till desintegration går dessutom att finnas i de antaganden om  

konvergensen. Teorin ansåg att EU skulle undvika en ofördelad konvergens med att ge mer 

förmåner till utsatta medlemsländerna. Ändå innebar Storbritanniens åtstramningar en 

minimal förbättring med att reducera de sociala klyftorna. Ekonomiskt har Storbritannien 

återhämtat sig men det har inte inneburit en förbättrad situation för britternas 

levnadsstandard. Dessutom går det att koppla detta med att Storbritanniens ekonomi har varit 

mer beroende till USA (främsta destinationen av brittisk export) och Tyskland (främsta 

importören) än från EU i sin helhet för att ta sig ut ur den ekonomiska lågkonjunkturen. 

Den tredje motsägelsen som handlar om allmänhetens avvaktande inställning till  

EU-medlemskapet. Direkta frågor om desintegration ställdes till respondenterna, däribland 

om “landet hade en bättre framtid utanför EU” och om ” EU:s framtid var pessimistisk eller 

opportunistisk”. Den största andelen av de brittiska respondenterna ansåg att Storbritannien 

hade en bättre framtid utanför EU och att EU:s framtid var pessimistisk. Förutom detta finns 

det mönster som går att tolka att allmänheten är positivt inställd till exempelvis EU:s 

förmåner som fria rörligheten, kulturella mångfalden och som ett fredsprojekt. Däremot finns 

det en annan gruppering bland britterna som anser att förmånerna till EU-medlemskapet har 

gjort dem mindre trygga. De anser att EU inte har kontroll över sina externa gränser, att 

organisationen är byråkratisk och är orsaken till att britterna förlorar sin kulturella identitet.  

Flera av de övriga antagandena finner andra skäl som förklarar det brittiska utträdet ur  

EU: den politiska, ekonomiska och juridiska konflikten mellan Storbritannien och EU. 

Dessutom finns det stort misstroende till EU-institutioner som Europaparlamentet (den enda 

folkvalda institutionen) och Europeiska Kommissionen. Det är en faktor som har inte haft en 

påverkan antingen innan, under eller efter finanskrisen 2008.  

Storbritannien har ständigt hamnat i konflikter med EU:s medlemsländer om de  

politiska riktlinjer och har vid flest tillfällen hamnat i EU:s “förlorande minoritet”. Politiska 

förslag inom EG/EU har gått emot den brittiska regeringens vilja och även om Storbritannien 

är en av de mest avreglerade EU-länderna har regleringarna påverkat negativt för 

arbetstagarna inom den brittiska sjukvården.  

För att sammanfatta uppsatsens syfte finns det ett flertal faktorer som har varit  
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till hjälp för att pröva Neofunktionalismens explicita antaganden och hypoteser. Dessa 

faktorer förklara för vad som kan orsaka britternas vilja om att utträda ut ur EU (Brexit). Ett 

betydande förklaring har något att göra med att David Camerons överenskommelse med EU 

och att det brittiska folket ansåg att EU inte levde upp till deras förväntningar. Det är med den 

anledningen av att EU inte gav Storbritannien utökad “politisk självbestämmande”. 

Suveränitet, nationell identitet, misstroende till EU och migration var bland de betydande 

faktorerna som faktiskt bidrog till varför Storbritannien kan potentiellt lämna EU (“take back 

control”).  

 

 6.3 Vidare forskning 

Med hjälp av resultatet kan uppsatsen uppmana till att det behövs mer forskning för att kunna 

stärka förklaringen om vad som orsakar desintegration inom EU. Flera av analysenheterna 

kan förklara flera skäl till vad som kan orsaka desintegration men samtidigt är det svårt finna 

lämplig forskning. Det innebär att forskningen om desintegrationen inom EU är knappt 

inledd samt att Schmitters och Lefkofridis forskning är endast i början av en utvecklingsfas. 

En rekommendation är att göra studier om Neofunktionalismens implicita antaganden och 

hypoteser. Det möjliggör att se om de kan med de explicita antagandena få en ännu bättre 

bild om fenomenet till desintegration. Det som ska tilläggas är att Neofunktionalism inte är 

den enda teorin som kan vara användbar för att analysera om desintegrationsteorier. Det är 

med tanken på att EU är och förblir en supranationell institution är av sitt eget slag, “sui 

generis”.  
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Bilaga 1: Diagram 

Storbritanniens ekonomiska förbindelser med EU 

Diagram 1: Storbritanniens export under perioden 1999-2015. Hämtad från ONS. 

Diagram 2: Storbritanniens import under perioden 1999-2015. Hämtad från ONS. 
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Diagram 3: Storbritanniens viktigaste handelsförbindelser år 2014. Hämtad från ONS. 
 
 

Allmänhetens uppfattning om EU-medlemskapets förmåner 

 

Diagram 4: De brittiska respondenterna anser om EG/EU-medlemskapet är bra för 

Storbritannien (hösten 1973 - våren 2016). Hämtad från Eurobarometern. 
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Diagram 5: Storbritannien och genomsnittet i EG/EU om medlemskapet har positiva eller 

negativa inverkningar på nationalstaten. Hämtad från Eurobarometern.  

 

Diagram 6: Eurobarometern frågar respondenterna om de anser att deras medlemsland kan 

klara sig bättre utanför EU. Diagrammet representerar de brittiska respondenternas svar. 

Hämtad från Eurobarometern.  
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Diagram 7: Britternas förtroende till Europeiska Unionen. Positivt respektive negativt. 

Hämtad från Eurobarometern.  

Diagram 8: Är EU i fel riktning? [Blått: Är i fel riktning och Gult: Är i rätt riktning] Hämtad 

från Eurobarometern 
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Diagram 9: EU:s framtid (opportunism), genomsnittliga européens och britternas respons. 

Hämtad från Eurobarometern. 

Diagram 10: EU:s framtid (pessimism). Den genomsnittliga européen och britternas respons. 

Hämtad från Eurobarometern. 
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Diagram 11: Personliga anseendet om EU. Hämtad från Eurobarometern. 

 

Säkerheten inom EU & känslan om att ha kulturell identitet 

 
Diagram 12: Nationell och europeisk identitet. Storbritannien har högst andel respondenter 
som endast identifierar sig som sin nationalitet (brittisk medborgare). Hämtad från 
Eurobarometern.  
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Storbritannien och att lyda under unionsrätten 

Diagram 13: Den brittiska allmänhetens åsikt om fler beslut ska tas på EU-nivå. Hämtad från 

Eurobarometern. 

 

Diagram 14: Antalet förhandsavgörande fall i EU-domstolen (brittiska fall). Hämtad från 

EU-domstolens verksamhetsrapport år 2016. 
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Demokratin i EU och Storbritanniens politiska representation 

Diagram 15: Britternas förtroende till EU-institutionerna (Europaparlamentet och Europeiska 

Kommissionen). Hämtad från Eurobarometern. 
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