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Titel  

Helig demokrati – föreställningar & framställningar i svensk EU-debatt 
 
 
 
 
Sammanfattning 

Abstract 
 
Uppsatsen behandlar demokratibegreppets konstruktion i ett urval artiklar ur Dagens Nyheters EU-debatt. Med 
ett diskursanalytiskt angreppssätt studeras hur de olika begreppen demokrati, EU och Europa tillskrivs 
innebörder i artiklarna och hur de relateras till varandra. Utgångspunkten är socialkonstruktivistisk och 
poststrukturalistisk och pekar på samband mellan framställningarna av de olika begreppen och förståelserna av 
de fenomen de beskriver.  
 
I analysen presenteras ett antal diskurser som urskiljts som styrande våra föreställningar om de olika begreppen. 
Dessa handlar om hur EU och Europa framstår som utbytbara och som utgörande en sorts självklar gemenskap, 
om demokrati och andra värdens önskvärdhet samt om EU som en hjälte med ansvar för demokratin och för 
Europa. Här problematiseras framställningen och föreställningen av och om demokrati, EU och Europa som 
självklart åtråvärda begrepp, vars önskvärdhet – och sammanhörighet – inte går att ifrågasätta. Inte minst 
demokratin förklaras som en social representation eller doxa, som vilken den framstår som nästintill helig. 
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Inledning 
 
Sveriges inträde i EU har fått en genomgripande påverkan på svensk politik och på svenskars 
sätt att se på sig själva och sin omvärld. Såväl den politiska som den allmänna och mass-
mediala diskussion som fördes när inträdet var aktuellt har ansetts som en av ”de mer 
intensiva och uthålliga debatter om politikens grunder och riktning som förts på senare tid” 
och frågan gavs stort utrymme i alla möjliga typer av forum.1 En stor del av den debatt som 
fördes då handlade om demokrati. Begreppet användes av både unionsmotståndare och -
förespråkare och tycktes få olika innebörder beroende på sammanhang: ”(...) för en del blev 
EU ett hot mot demokratin, för andra ett sätt att rädda demokratin från marginalisering.”2  
 
Idag, ett decennium efter att Sverige trätt in i EU, är demokrati fortfarande ett nyckelord, inte 
minst i den massmediala debatten. I tidningar och tv diskuteras ”demokratins tillstånd”, 
”demokratiska” underskott och brister i ”demokrati” inom EU-systemet. Den debatt som 
föregick och följde på unionens utvidgning år 2004 har kompletterats med diskussioner om 
organiseringen av själva EU:s politiska system. Samtidigt som ansökarländerna prövas i fråga 
om sina demokratiska funktioner har det tillsatts en utredning för att komma till rätta med 
demokratiska problem inom EU:s väggar. 
 
Fortfarande är det dock oklart vad som menas med ordet demokrati. Lika mycket som det kan 
stå för ett styrelseskick där makten utgår från folket kan det hänvisa till tankar om yttrande-
frihet eller insynsmöjligheter och till frågor om effektivitet och legitimitet. Inom demokrati-
forskningen har det konstaterats att demokrati idag till stor del blivit ett ”fint ord”, som de 
flesta regimer gör anspråk på i syfte att ”se bra ut”.3 Inte minst europeiska stater förutsätts stå 
upp för det demokratiska idealet och den som ifrågasätter dess grundläggande värde blir själv 
snart ifrågasatt. Att ingenting mindre än ett förespråkande av demokrati förväntas av folken i 
Europa tycks vara den självklara regeln. 
 
Frågan är varför denna regel uppfattas som självklar. Finns det en särskild koppling mellan 
demokratibegreppet och Europa och går den i så fall att urskilja i debatten om den Europeiska 
unionen? Om så är fallet uppstår en mängd frågor, som har att göra med framställningen – och 
därmed också förståelsen – av EU och Europa. Uppfattas EU genom en koppling till demo-
kratin på något sätt som framgångsrikt eller åtråvärt? Ses demokrati som styrelseform, infly-
telsegarant, eller kanske legitimitetsargument? Eller som ett positivt värde – en ”kompli-
mang”? Eller är det ett erkännande på framsteg och utveckling? Vilken relation mellan EU, 
Europa och demokratibegreppet går att urskilja i den svenska massmediala debatten, och vad 
får denna framställning för konsekvenser?  
 
 

Syfte och frågeställningar 
  
Syftet med denna uppsats är att studera demokratibegreppet så som det används i framställ-
ningar av EU och Europa. Genom att undersöka hur relationerna mellan demokrati, Europa 
och EU framställs i några massmediala texter syftar uppsatsen till att belysa vissa centrala 
tankegångar kring vad som blir sant och vad som blir omöjligt i den svenska EU-debatten. De 
diskurser eller gestaltningar av verkligheten som söks betraktas som både avgörande för och 
effekter av en pågående konstruktionsprocess där demokrati, Europa och EU är centrala 
                                                           
1 Peter Strandbrink, Kunskap och politik (diss. Stockholm, 1999), s. 47 
2 Kerstin Jacobsson, Så gott som demokrati (Umeå, 1997), s. 13 
3 Robert A. Dahl, Demokratin och dess antagonister (Stockholm, 1999), s. 12 
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begrepp. Analysen tar sin utgångspunkt i ett antal artiklar ur Sveriges största, obundet liberala 
morgontidning, Dagens Nyheter (DN).  
 
Frågeställningarna som leder analysen och uppsatsen är följande: 
 
• Vilka innebörder tycks ligga i demokratibegreppet i de olika artiklarna? Vilka andra be-

grepp länkas det till och vilka kontrasteras det emot? 
• Vilken bild av Europa presenteras, i förhållande till EU? 
• Framställs och används begreppen demokrati, EU och Europa på olika sätt i olika 

sammanhang? 
• Vilken relation uttrycks mellan de tre begreppen? 
 
 

Material 
 
Uppsatsen utgår ifrån 14 artiklar ur DN, som alla behandlar EU på olika sätt. Hälften av dem 
handlar om EU:s ”inre” organisation, de andra om unionens utvidgning. Detta för att spegla 
de största arenor inom vilka EU-debatten förs idag. Artiklarna har hämtats från PressText4 
och är publicerade vid olika tillfällen under 2000-talet, med undantag från en som är 
publicerad 1999. Gemensamt för alla artiklar är att de innehåller sökorden EU och 
demokrati*. Asterisken efter demokrati implicerar att det även kan finnas fortsättningar på 
ordet, såsom demokratisk eller demokratiutredning, etc. Artiklarna är publicerade inom olika 
avdelningar av tidningen; såväl ledare som kulturartiklar och politiska artiklar finns med i 
urvalet. 
 
Valet att studera demokratibegreppet i tidningsartiklar grundar sig i en förståelse av 
dagstidningar som viktiga aktörer vad det gäller att förmedla kunskap som till stor del 
uppfattas som sann. Tidningar fungerar både som nyhetsförmedlare och som opinionsbildare, 
och avser bilda åsikter och ståndpunkter kring det de förmedlar. I DN:s fall har tidningen 
dessutom en rikstäckande läsekrets och sprider sina budskap till ett stort antal människor. På 
DN:s hemsida proklameras att tidningen ser som sin uppgift att ”ha den för medborgaren mest 
värdefulla kunskapsorganisationen för att orientera om och diskutera betydelsefulla 
sammanhang.”5 Att dessa ”betydelsefulla sammanhang” i själva verket är de sammanhang 
som tidningen anser vara relevanta glöms lätt bort. 
 
Det är av betydelse att klargöra att DN i det här fallet betraktas som en enhetlig aktör som 
levererar artiklar, snarare än en samlingskälla för de olika textförfattarnas ståndpunkter. Detta 
trots att artiklarna är skrivna av människor med egna synpunkter och ställningstaganden. 
Artiklarna ska alltså ses som axplock ur den EU-framställning som DN valt att presentera och 
som därmed antas ses som relevant. 
 
 

Metod 
 
Metoden som används är diskursanalys, som studerar språkliga strukturer, så kallade diskur-
ser. Diskurser kan beskrivas som våra olika sätt att gestalta världen, eller delar av den. Det är 
språkliga mönster, länkar mellan olika ord och fenomen, som bidrar till att strukturera upp 
världen i avsnitt som vi kan förstå, om än på olika sätt. Inom samma arena kan det finnas 
                                                           
4 www.presstext.se (besökt under januari månad, år 2005) 
5 DN.Info – Vision och mål, på Dagens Nyheters hemsida http://www.dn.se (besöksdatum: 2005-04-01) 
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olika diskurser som kämpar om att definiera världen på sina egna sätt, och som strävar efter 
att just deras definitioner ska bli de som ”räknas”. 
 
De sätt på vilka vi uttrycker oss är avgörande för hur vi kan förstå oss själva och vår omvärld. 
I denna ståndpunkt finns två antaganden: 
 
a) att världen är socialt konstruerad, och  
b) att språket är en del i denna konstruktion. 
 
Före presentationen av metodens tillvägagångssätt har jag valt att lägga en översiktlig genom-
gång av dessa teoretiska förutsättningar för diskursanalysen. 
 
 
Metodens teoretiska förutsättningar 
 
Socialkonstruktivism 
 
Diskursanalys bygger på socialkonstruktivism, som kretsar kring uppfattningen att världen är 
socialt konstruerad och att den ständigt omkonstrueras genom social interaktion. 
Förhållningssättet har vuxit fram ur en mängd källor och influerats bland annat av 
postmodernismens kritik mot antaganden om grundläggande strukturer och av en syn på 
språkbruk som meningsskapande process.6 Begreppet betecknar ett gemensamt fält för flera 
nya samhälls- och kulturanalytiska teorier, som ofta använder sig just av diskursanalys som 
verktyg.7

 
Trots att de socialkonstruktivistiska angreppssätten varierar med olika forskare, tidpunkter 
och fält finns det vissa ståndpunkter som kan sägas känneteckna samtliga av dem. Vivien 
Burr, som formulerat antagandena, kallar dem för saker som man absolut måste tro på för att 
se sig som en socialkonstruktivist.8 Enligt henne måste man till exempel ställa sig kritisk till 
sådant som annars tas för givet. Istället för att tro att det finns en objektiv verklighet, en san-
ning bakom våra tolkningar av världen, måste vi inse att vår kunskap om världen beror på när 
och var vi lever. Det vi vet har vi tillägnat oss genom samspel med varandra, och vi formar 
våra handlingar utifrån det vi lärt oss. Våra sätt att förstå världen, förklarar Burr, kommer 
därför inte från någon objektiv verklighet som är på ett visst sätt, utan från andra människor, 
historiskt såväl som i samtiden.9  
 
Med insikten om att förgivettagen kunskap i själva verket skapas i och av människors vardag-
liga interaktion följer att språket blir något mer än bara ett uttryckssätt. Språket blir en hand-
ling, som precis som andra handlingar bidrar till att skapa det som är verkligt: “When people 
talk to each other, the world gets constructed.”10 Språket ses som föränderligt och avgörande 
för förståelsen av världen, och också som en av de saker som gör människan unik.11 För även 
om djur också har ett språk i form av dofter, ljud och markeringar så har det en fast betydelse, 
och handlingarna bestämda innebörder. För människor är handlingar, inklusive språkbruk, 
istället föränderliga och deras innebörder öppna för tolkningar. Det är genom språket som 
                                                           
6 Vivien Burr, An Introduction to Social Constructionism (London, 1995), s. 12 ff. 
7 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000), s. 11 (se 
även Burr, s. 163) 
8 Burr, s. 3 
9 ibid., s. 6 
10 ibid., s. 7 
11 ibid., s. 32 
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verkligheten får mening, och saker definieras i relation eller motsatsförhållanden till andra 
saker, som i sin tur redan definierats gentemot andra. 
 
 
Poststrukturalism 
 
De socialkonstruktivistiska resonemangen är kännetecknande för poststrukturalismen, som 
något förenklat kan förklaras som ett förhållningssätt till språket och språkbrukets betydelse. 
Förhållningssättet kan sägas hantera en typ av hönan-och-ägget-problem, nämligen frågan om 
vad som kom först: vår kunskap eller vårt språk? Kan vi uppfatta världen även om vi inte kan 
sätta ord på våra uppfattningar? Eller uppfattar vi världen först genom att vi sätter ord på den? 
Burr frågar sig till exempel om grottmänniskorna hade samma upplevelser av sig själva och 
sin omvärld som vi har idag, med rädslor, förväntningar, förhoppningar och besvikelser, men 
att de bara saknade de språkliga färdigheterna för att beskriva det?12 Hon menar att det är 
svårt att föreställa sig det. Istället konstaterar hon att språket i sig självt erbjuder oss ett sätt att 
strukturera våra upplevelser. Språket bestämmer tanken. Hon förklarar: 
 

(…) if there is no way to express a particular concept in a language, then that concept just cannot 
be used by people who speak that language. This is what is meant by the phrase used frequently by 
writers in social constructionism, that ‘language is not transparent’, i.e. we should guard against 
the (common-sense) assumption that language is nothing more than a clear, pure medium through 
which our thoughts and feelings can be made available to others (…).13

 
Ferdinand de Saussure, som är en av poststrukturalismens företrädare, menar att det är viktigt 
att skilja mellan det betecknande (signifier) och det betecknade (signified) i studiet av olika 
ord och begrepp, sk. tecken (signs). Vi måste skilja mellan det begrepp vi använder och det 
koncept eller den ljudföreställning vi avser med ordet.14 Till exempel är ordet hund en sak och 
varelsen hund en annan. Tillsammans utgör de tecknet hund, som vi förstår det. Detta visar på 
hur vi skapar förståelse genom språkbruk; i vissa språk finns ingen skillnad mellan vissa 
beteckningar. Engelskans åtskillnad mellan ’sheep’ och ’mutton’ som beteckningar för får, 
finns till exempel inte i franskan. ”Whatever differences we see between the concepts ’sheep’ 
and ’mutton’ as English-speakers, simply do not exist for the French.”15 Vissa skulle kanske 
hävda att det är fullt möjligt att greppa innebörden av ett koncept eller fenomen utan att ha 
något särskilt ord att beteckna det med. Enligt poststrukturalismen anses tecken dock inte ha 
någon innebörd i sig själva, på samma sätt som världen inte har det. Våra sätt att använda ord 
och begrepp är istället avgörande för hur vi förstår dem, och hur vi förstår världen. I och med 
detta konstaterande är vi tillbaka vid diskursanalysens utgångspunkt. När nu de 
grundläggande teoretiska förståelserna är presenterade är det därför dags att titta närmare på 
själva den praktiska metoden. 
 
 

                                                           
12 Burr, s. 33 
13 ibid., s. 34 
14 Ferdinand de Saussure, Kurs i allmän lingvistik (Staffanstorp, 1970), s. 93 ff. 
15 ibid., s. 37 
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Diskursanalys som tillvägagångssätt 
 
Diskursanalys består av tre huvudinriktningar som skiljer sig en aning åt vad gäller fokus och 
angreppssätt.16 Alla fokuserar dock på hur verkligheten konstrueras genom olika sätt att tala 
(och skriva) och vilka konsekvenserna kan bli av att vi talar (eller skriver) på just dessa sätt, 
istället för på andra. ”En diskurs kan beskrivas som ett regelsystem som legitimerar vissa 
kunskaper men inte andra och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet.”17 
En annan diskurs skulle låta andra aktörer komma till tals och legitimera andra bilder av 
världen. Genom att studera hur demokratibegreppet används i EU-artiklarna iakttas de 
specifika sätt som försöker etablera sig som sanna i framställningen av EU, Europa och 
demokratin, dvs. de olika diskurser som försöker vinna över varandra i kampen om den 
”riktiga” framställningen. Eftersom dessa grundläggande premisser delas av alla angrepps-
sätten hävdar flera förespråkare för diskursanalys att det går utmärkt att kombinera dem och 
forma dem kring sitt eget projekt.18 I denna studie kombineras diskursteorins politiska 
användbarhet med en del av den kritiska diskursanalysens mer konkreta verktyg. 
 
Den diskursanalytiska metoden tillhandahåller, till skillnad från andra vetenskapliga metoder, 
inte några stegvisa ”så gör du”-instruktioner, utan bygger på tolkning och subjektiv 
förståelse.19 Det är texten som är själva analysobjektet och fokus ligger på att plocka sönder 
den i sökandet efter mönster; att studera och ifrågasätta hur ord länkas till varandra, 
associeras, motsätts eller kontrasteras. Hur är texten uppbyggd, kring vilka begrepp (s.k. 
nodalpunkter) kretsar resonemangen? Vilka ord har valts och vilka har valts bort? 
Textförfattarens ursprungliga avsikter bakom texten är inte relevanta, utan analysen fokuserar 
enbart på vad som faktiskt står att läsa i materialet.20 Eftersom mottagaren av texten uppfattar 
det som sägs på olika sätt beroende av sin egen förförståelse eller kontext och alltså skapar 
egna bilder av vad som är sant och verkligt, bör det poängteras att även denna uppsats måste 
ses som en av flera möjliga tolkningar av det empiriska materialet. 
 
I diskursanalysen fokuseras på dekonstruktionen av diskurserna, dvs. försök att avslöja hur 
texten är uppbyggd för att läsaren ska uppfatta vissa saker på just vissa sätt.21 Först söks efter 
mönster i texterna, sedan undersöks och ifrågasätts dessa mönsters funktioner och 
konsekvenser.22 Objektiva modaliteter eller auktoritära uttryckssätt är till exempel en funktion 
som får som konsekvens att det som uttrycks upplevs som sant, medan annat blir till 
subjektiva åsikter.23 Begreppet modalitet är att jämföra med ton och anspelar på hur pass väl 
texten (textförfattaren) instämmer i de resonemang som den presenterar. Beroende på vilken 
modalitet som väljs konstateras det som sägs med olika säkerhetsgrad och aktörer kan 
positioneras så att vissa får tolkningsföreträde eller auktoritet över andra. Särskilt massmedia 
brukar använda kategoriska och objektiva modaliteter, vilket gör att tolkningar läggs fram 
som om de vore fakta.24 I de artiklar som utgör denna uppsats empiriska material blir på detta 
sätt vissa uppfattningar om demokrati, EU och Europa naturliga och andra knappt ens 

                                                           
16 För en översikt över de tre inriktningarna (diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi) hänvisas 
till Winther Jørgensen & Phillips 
17 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt (Lund, 2000), s. 225 
18 Winther Jørgensen & Phillips rekommenderar till exempel detta tillvägagångssätt, se s. 14 
19 Burr, s. 163 
20 Jonathan Potter & Margaret Wetherell, Discourse and Social Psychology (London, 1996), s. 168 
21 Burr, s. 164 
22 Potter & Wetherell, s. 168 
23 Winther Jørgensen & Phillips, s. 135 
24 ibid., s. 88 
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tänkbara. Med hjälp av diskursanalysen sker en tolkning av hur detta sker och en reflektion 
över vad det kan få för konsekvenser. 
 
 

Begränsningar och reflektioner 
 
Analysen och slutsatserna i denna studie måste förstås i ljuset av både uppsatsens storlek och 
de förutsättningar som presenterats ovan. Diskursanalysen, som är ett mycket textnära 
angreppssätt, studerar enbart det som sägs i just den empiri som studien grundar sig i och 
materialet måste därför betraktas som ett litet och mycket specifikt axplock ur en mycket 
större debatt, vilket gör analysen begränsad. Detta får konsekvenser för resultatens 
generaliserbarhet, i och med att andra eller fler källor kanske skulle ha fått resultaten att se 
annorlunda ut. En diskursanalys behöver dock inte vara stor och byggd på ett omfattande 
material för att uppfattas som framgångsrik och användbar.25 Slutsatserna gör inte anspråk på 
att vara vare sig allmängiltiga eller ”objektivt sanna”, utan utgör istället ett försök att tillföra 
ytterligare en förståelse av debatten kring EU, Europa och demokratin. 
 
I och med att studien präglas av ett socialkonstruktivistiskt synsätt måste dessutom dess eget 
värde problematiseras, och själva dess existens poängteras vara en del av skapandet av den 
verklighet den försöker ifrågasätta. All kvalitativ forskning är med nödvändighet subjektiv. 
Inte minst socialkonstruktivisten själv har svårt att undgå att trassla in sig i de nätverk av 
betydelser som hon belyser. Men för att inte helt enkelt förvisas till tystnad måste detta 
accepteras. Istället för att ses som ett problem kan denna författarens egen roll kanske 
ytterligare bidra till att förstärka förståelsen av den sociala konstruktionen av verkligheten, 
och fungera som ett exempel på hur vi bygger kunskap genom språkliga praktiker. 
Förhoppningen är att denna uppsats ska väcka tankar kring demokratins värde och ifrågasätta 
dess alltför ofta ”självklara” koppling till Europa och EU. Kanske kan den också väcka 
inspiration till större studier kring samma problematik. 
 
 

Teoretiskt ramverk 
 
Nedan presenteras en teoretisk ingång till Europa, EU och demokratibegreppet, som är rele-
vant för förståelsen av analysen. Delar av teorin kommer att relateras till analysens resultat 
och utvecklas ytterligare i diskussionen. 
 
 
Vad är Europa? 
 
En stor del av politiken handlar idag om företeelser som tar plats på andra arenor än den 
nationella. Till allt större del har Europa kommit in i våra tidigare självklart svenska angelä-
genheter, inte minst genom Europeiska Unionen (EU). Men trots att Europa tycks komma 
närmare är det få som med lätthet kan definiera vad begreppet egentligen innebär. Försök att 
förklara ”det europeiska” kan hänvisa till en geografisk plats, en gemensam historia eller en 
viss typ av livsstil. Det talas gärna om västerländska traditioner och den europeiska kontinen-
tens placering går att peka ut på en karta, men många människor stöter på svårigheter i 
försöken att definiera dess gränser och särprägel.26 En stor del av svårigheterna har att göra 

                                                           
25 Potter & Wetherell, s. 161 
26 John McCormick, Understanding the European Union (Basingstoke, Hampshire, 1999), s. 31 
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med att språken som talas är många och att de nationella historieskrivningarna ofta överlappar 
varandra, samt att det är oklart var gränsen mot öster egentligen ska dras.  
 
Många försök att klargöra innebörden av Europa landar i resonemang om EU.27 EU utmålas 
ofta som den viktigaste aktören i dagens försök att fylla Europa med betydelse. Som Bo Kage 
Carlson konstaterar i sin översiktsbok om EU har unionen redan i sitt namn ”lagt beslag på 
beteckningen Europa”.28 EU har till stora delar tolkningsföreträdet över övriga Europa, det är 
unionen som avgör vad Europa är. Det är som Carlson konstaterar gemenskapen själv som 
besitter rätten att bjuda in andra länder och folk – ”men bara på villkor att dessa blir godkända 
européer enligt den definition som de redan etablerade medlemmarna bestämmer.”29 Det kan 
hävdas att EU har gett Europa en tydligare prägel och att regionen för första gången i histo-
rien kan framstå som en gemenskap, med gemensamma intressen och gemensam identitet.30 
Detta kan naturligtvis ifrågasättas, inte minst med hänvisning till att EU:s geografiska 
utsträckning över Europa idag till stor del liknar den katolska kyrkans utbredning under 
medeltiden. Gränserna är kanske inte så nya och gemenskapen inte så unik som ofta låter 
påskinas. Oavsett uppfattning om just detta kan EU kanske ses som, om inte ett försök till en 
omdefinition av Europa, som vissa hävdar,31 så en återdefinition av samma koncept.  
 
Statsvetarna Philomena Murray och Leslie Holmes kritiserar dock dessa sätt att se EU som 
den som har rätten att definiera Europa. De hävdar att det, sedan debatten om vad Europa 
egentligen står för kommit igång på nytt sedan 1980-talet, konstaterats att Europa inte längre 
kan anses vara ett representativt begrepp i resonemang som rör EU.32 Freds- och 
konfliktforskaren Björn Hettne ser också denna sammanlänkning av de båda begreppen som 
problematisk, och konstaterar att: 

 
Vad som ska beteckna, eller vad som i framtiden kan komma att beteckna Europa, är inte heller 
givet på förhand. Definierandet av en politisk enhet är i grund och botten en med symboliska 
vapen förd ideologisk kamp där, vad Europa beträffar, första ronden tycks ha gått till EU-
projektets företrädare med säte i Bryssel. Men utgången är ingalunda självklar.33

 
Hettne beskriver EU:s försök att framställa Europa som en gemenskap och exemplifierar det 
genom att ta upp nationalsången, flaggan, frimärket, sedeln och den särskilda kön vid pass-
kontroller. Dessa, enligt Hettne, mycket tydliga tecken kan ses som analoga med den natio-
nella gemenskapens mytbildning.34 Han skriver också, i likhet med Murray & Holmes, att 
flera av EU:s dokument talar om att europeiska länder kan ansöka om medlemskap, men utan 
att närmare ange vad som menas med ett europeiskt land.35 Trots att många människor sanno-
likt har en uppfattning om att det finns något som är Europa kan man alltså hävda att det finns 
en definitionsmässig oklarhet kring begreppet och att det rent hypotetiskt finns flera sätt att 
definiera vad det ska stå för eller utesluta. 
 
 

                                                           
27 Se till exempel Björn Hettne, Från Pax Romana till Pax Americana (Stockholm, 2003), Bo Kage Carlson, EU 
– en växande del av Europa (Täby, 2004), Philomena Murray & Leslie Holmes, Europe – Rethinking the 
Boundaries (Aldershot, 1998) 
28 Carlson, s. 8 
29 ibid. 
30 McCormick, s. 43 
31 ibid., s. 32 
32 Murray & Holmes, s. 1 ff. 
33 Hettne, s. 24 
34 ibid., s. 25 
35 ibid., s. 24, Murray & Holmes, s. 3 
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Den Europeiska Unionen 
 
EU:s ursprung brukar härledas till 1950-talets kol- och stålunion mellan andra världskrigets 
stormakter; Västtyskland, Frankrike, Italien och Benelux-länderna bildade pakten år 1951.  
(Östtyskland blev medlemmar först efter Berlinmurens fall år 1990.) Det främsta syftet var att 
förhindra ännu ett krig mellan länderna, samt att påskynda den ekonomiska återbyggnaden, 
genom att bygga upp en ömsesidig beroenderelation. I slutet av 1950-talet fördjupades sam-
arbetet och 1957 bildade länderna Europeiska Gemenskapen (EG). EG utvidgades under 
1970- och 80-talen till att innefatta ytterligare ett flertal stater.36 Sverige inledde förhandlingar 
om medlemskap 1991 och gick med fyra år senare, vid en tidpunkt då gemenskapen hade bytt 
namn till Europeiska Unionen. Beslutet om namnbyte togs 1991 i Maastricht i Nederländerna 
och innebar dessutom samverkan inom utrikes- och säkerhetspolitiska områden, samt beslut 
om gemensam valuta.37 Under åren har ytterligare länder kommit med, de senaste år 2004 när 
unionen utvidgades från 15 till 25 medlemmar. Idag hålls förhandlingar med bland andra 
Kroatien, Bulgarien och Turkiet. 
 
En stor del av den allmänna såväl som den politiska diskussionen om EU handlar om vilken 
form unionen bör ha. EU är inte längre den mer traditionella internationella organisation den 
en gång varit, men kan heller inte kännetecknas som en stat.38 Den typ av sammanslutning 
som det är fråga om brukar beskrivas som ett unikt politiskt projekt, i och med att den har 
parlament och andra institutioner samtidigt som dess medlemmar fortfarande är självständiga 
stater.39 I dagens organisation integreras EU:s politik i medlemsnationerna genom att de 
enskilda länderna ansvarar för utförandet av de beslut som fattas på EU-nivå. 
Medlemsländerna finns representerade dels i Europeiska rådet, där regerings- och/eller 
statscheferna möts, dels i ministerrådet, dit de nationella regeringarna sänder en minister som 
representant för en särskild fråga. Den kanske viktigaste rent demokratiska representationen 
finns dock i parlamentet, som fungerar som EU:s riksdag. Till parlamentet väljer 
medlemsländernas befolkningar själva sina representanter, i procentuellt antal platser 
representativt mot landets storlek. Utöver dessa institutioner finns också kommissionen, som 
är EU:s administration, samt EG-domstolen.40

 
 
Vidgade gränser & inre problem 
 
En annan betydande del av EU-diskussionen handlar om unionens utvidgning. År 2004 
dubblerades nästan antalet medlemsländer och unionens gränser vidgades både öster- och 
söderut, genom att Baltikumländerna, Ungern, Polen, Tjeckien, Slovakien, Cypern och Malta 
blev medlemmar. För att få förhandla om medlemskap krävs att ansökarlandet uppfyller de 
krav som finns uppställda i de s.k. Köpenhamnskriterierna, från 1993. Enligt dessa kriterier 
måste landet vara demokratiskt, ha en fungerande rättsstat, visa respekt för mänskliga 
rättigheter och erbjuda skydd för minoriteter. Det måste kunna uppvisa en stabil 
marknadsekonomi och konkurrenstålighet gentemot de redan integrerade EU-länderna, samt 

                                                           
36 1973: Danmark, Irland och Storbritannien, 1981: Grekland, 1986: Portugal och Spanien, 1995: Finland, 
Österrike och Sverige. 
37 Carlson, s. 33 
38 Jonas Tallberg, EU:s politiska system (Lund, 2001), s. 12 
39 Jacques Delors, f.d. ordförande i Europeiska kommissionen, har en gång kallat det för ett oidentifierbart 
politiskt objekt, ”un objet politique non-identifié”, att jämföras med begreppet UFO. (Enligt uppgift i Tallberg, 
s. 12) 
40 För mer ingående information om EU:s organisation och de olika institutionernas funktioner hänvisas till 
Tallberg 
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visa att det kan implementera unionens regelverk. Unionen själv måste också anse det möjligt 
att integrera ansökarlandet eller -länderna utan att förlora i tempo.41

 
Samtidigt som ansökarländerna måste uppfylla Köpenhamnkriteriernas demokratiska krav 
uppmärksammas brister i demokratin inom EU:s politiska system. Det folkvalda Europa-
parlamentet har för svag makt, EU anses präglat av sekretess och byråkrati, och den ökade 
överstatligheten hotar de nationella politikernas möjligheter till inflytande och kontroll över 
den europeiska dagordningen. Nationella regeringar kan inte längre ställas till svars för alla 
beslut som fattas inom EU, vilket komplicerar systemet för medborgarnas del.42 Dessa aspek-
ter är vad som utgör EU:s så kallade ”demokratiska underskott” – ett uttryck som återfinns 
såväl i massmedia som i politiska dokument.  
 
 
Demokratibegreppet – en översikt 
 
Demokratibegreppet äger både en vardaglighet och en mängd vetenskapliga betydelser, vilket 
gör det intressant att studera. En av de mest framstående teoretikerna på området demokratisk 
teori, Robert A. Dahl, konstaterar att begreppet idag blivit så vedertaget (och inte minst 
populärt) att det i mångt och mycket tappat sin betydelse – det betyder så mycket att det 
nästan inte betyder något alls. ”Numera har ordet ’demokrati’ knappast någon specifik och 
avgränsad mening, det markerar snarare ett vagt godkännande av en populär idé”, förklarar 
han. Det har blivit en titel som de flesta regimer gör anspråk på, om inte annat så för att vinna 
legitimitet.43  
 
Det finns en förvirring kring demokratibegreppet, som har att göra med dess definitioner; dels 
refererar begreppet till en reell politisk styrelseform, dels till ett ideal.44 Regimer som kallas 
demokratiska befinner sig mycket sällan ens i närheten av det demokratiska idealtillståndet, 
vilket i sin tur leder till oklarhet kring när en stat är tillräckligt demokratisk, tillräckligt nära 
demokratins ideal, för att erkännas som sådan. ”Detta är inte bara ett trivialt problem rörande 
språkbruk”, skriver Dahl. ”Det handlar också om att bestämma sig för en rimlig tröskel.”45 
Även Alf Ross, ytterligare en av demokratisk teoris förgrundsgestalter, understryker vikten av 
att klargöra demokratibegreppets definition(er). Han menar att utan en definition är det svårt 
för människor att avgöra om de vill kämpa för demokratin eller inte.46 Även Ross hävdar att 
det finns flera sätt att se på demokratin och han skiljer mellan politiska (rättsliga), ekonomiska 
och mänskliga betydelser. Trots sambanden mellan dessa anser han att kärnan ligger i det 
politiska begreppet, vilket ”erbjuder det mest handgripliga och precisa materialet för under-
sökning”, och som är det som han anser det lönvärt att utgå ifrån.47 Liksom andra forskare 
påpekar han också att definitioner kan utnyttjas för ”känslomässiga goodwill” och fyllas med 
andra funktioner än de ”ursprungliga”. Detta uttrycker han dock som att definitionsuppgiften 
”förvrängs”, dvs. att den luras bort från den ”sedvanliga” benämningen – den politiska.48

 
Det finns alltså olika sätt att definiera demokratin, men oavsett vad som menas av olika per-
soner och i olika sammanhang tycks begreppet nästan alltid ha en positiv klang. Vissa hävdar 

                                                           
41 Rikard Bengtsson, Historisk brytpunkt i Europa (Stockholm, 2004), s. 31 
42 Tallberg, s. 198 ff. 
43 Dahl s. 12 
44 ibid., s. 16 
45 ibid. 
46 Alf Ross, Varför demokrati? (Stockholm, 1967), s. 12 
47 ibid., s. 90 
48 ibid., s. 92ff. 

 9



  

att det har blivit en form av överideologi, något som alla upplysta (underförstått: goda) män-
niskor förväntas kunna enas kring. ”Politiska aktörer som är oense om det mesta är ändå över-
ens om att den politiska beslutsformen och den politiska kulturen ska vara demokratisk”, 
skriver till exempel filosofen Sven Ove Hansson.49 Förespråkare för demokratin förväntas alla 
vara – oavsett politisk åskådning. Detta antagande formulerades först av statsvetaren Herbert 
Tingsten år 1945. Han pekade ut demokratin som politikens form, inte dess innehåll. ”Den 
kan alltså betraktas som ett slags överideologi, i den meningen nämligen, att den är gemensam 
för skilda politiska åskådningar. Man är demokrat, men därjämte konservativ, liberal eller 
socialist.”50

 
 
Demokrati som värde & social representation 
 
Enligt Tingsten, Hansson och Dahl betraktas idag demokratibegreppet allt oftare i funktion av 
ett positivt värde. Demokratin är något bra, något som alla bör värna. Sociologen Kerstin 
Jacobsson formulerar Tingstens ord i förklaringen att ”Om demokratin blir utmanad bör alla 
demokrater stå enade.”51 I hennes avhandling är det föreställningen om demokratin som 
studeras, det är ”tänkandet om demokratin som avses. Vad lägger vi i demokratibegreppet? 
Vilka objekt inkluderar vi?”52 Demokratin ses som en social representation och framstår som 
sådan som odiskutabel. Detta är att likna vid Pierre Bourdieus begrepp doxa; nämligen något 
som alla är överens om att det är värt att kämpa för, det äger en självklarhet som är en del av 
dess tillstånd.53 Sociala representationer, eller doxor, är en ”(…) kunskapsform som känne-
tecknas av självklarhet (…), något som inte behöver ifrågasättas och som ’alla vet’.”54 De 
betecknar kollektiva föreställningar som skapar en form av vardagskunskap (common sense), 
som hjälper oss att orientera oss i tillvaron.55 Sociala representationer är ”(…) de 
övertygelser, begrepp och vetanden som vi utvecklar kollektivt.”56 En analys av dem blir 
därför samma sak som en analys av förgivettagna ideal.57  
 
Sett på detta vis blir det lättare att förstå att demokratin ofta verkar stå för något mer än ”bara” 
ett ord eller begrepp. Det har blivit ett koncept som associeras med andra värden som uppfat-
tas som positiva i samhället; i Sverige till exempel välfärd och trygghet. ”Som social 
representation är demokratin laddad med värde, känsla och handlingsberedskap.”58 En analys 
av tidningsartiklar intresserar sig gärna för denna typ av demokratiförståelse, eftersom mass-
media idag är ”den viktigaste producenten och förmedlaren av sociala representationer”.59 I 
massmedia presenteras (delar av) en offentlig debatt, i vilken helt andra komponenter än de 
vetenskapligt vedertagna kan vävas in i demokratibegreppet på ett självklart sätt.60 På vilka 
sätt dessa ”sanningar” skapas – hur demokratibegreppet används, hur det framställs och hur 
det relateras till EU och Europa är ämnet för denna uppsats analys. 
 
 

                                                           
49 Sven Ove Hansson, ”Demokratins innebörd”, i Idéer om demokrati, Brian Barry m.fl. (Stockholm, 1992), s. 9 
50 Herbert Tingsten (1945:57), citerad i Barry m.fl., s. 93 
51 Jacobsson, s. 19 
52 ibid., s. 17 
53 Pierre Bourdieu, Kultur och kritik (Göteborg, 1997), s. 129 
54 ibid., s. 208ff. 
55 Mohamed Chaib & Birgitta Orfali, Sociala representationer (Göteborg, 1996), s. 15 ff. 
56 ibid., s. 10 
57 Jacobsson, s. 210 
58 ibid., s. 206 
59 ibid., s. 209 
60 ibid. 
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Analys 
 
Analysen har skett genom en mängd genomläsningar, nedtecknade minnesord, frågetecken, 
utropstecken, pilar och streck. Materialet delades från början upp i två delar; en med fokus på 
EU:s politiska system och en inriktad på utvidgningen. Delarna lästes och undersöktes var för 
sig. Inledningsvis fokuserades delen om EU:s inre system, men det visade sig vara lättare att 
urskilja vissa nyckelaspekter i utvidgningsmaterialet. Därför övergick jag till att fokusera 
detta. När så vissa trådar dragits fram gick jag tillbaka till det andra urvalet, där samma trådar 
återfanns och kompletterades med nya. När bägge urvalen bearbetats ett antal gånger slogs de 
ihop och jag läste all empiri tillsammans. I detta skede prövades de spår jag hade och för-
stärktes eller föll bort. Det är de nyckelaspekter som framträdde ur det gemensamma materi-
alet som har format studiens resultat. De presenteras nedan i form av olika diskursiva teman, 
tillsammans med de tankegångar som lett fram till dem. Analysen är uppbyggd kring citat ur 
empirin, de flesta av vilka är inlagda som block med nyckelord markerade i understruken 
fetstil. Detta tydliggör tankegångarna och tolkningsleden i direkt relation till empirin, medan 
mina egna anmärkningar, tolkningar och förklaringar är kursiverade i anslutning till citaten 
och/eller utvecklade i påföljande textavsnitt. 
 
 
Utbytbarhetsdiskursen 
 
En av de saker som framträder tydligast vid genomgången av materialet är relationen mellan, 
och sammanblandningen av, de två begreppen EU och Europa. Begreppen används på ett 
”självklart” sätt utan att det förklaras vad som menas med dem. Ofta framstår de till och med 
som utbytbara – en mening som börjar med att tala om EU kan i bisatsen fortsätta att tala om 
Europa; om Europas värden eller Europas folk. Till exempel omnämns Europas enande, ”den 
europeiska integrationen” som en arkitektur i en artikel; där framgår att det gällde att: 
 

kombinera och sammanfläta intressena för Europas länder. De byggde sitt skakiga 
frihetshus på en grund av kol och stål.61

 
Här åsyftas kol- och stålunionen, som EU kan sägas ha vuxit fram ur. Denna koppling blir 
synlig först efter viss tolkning, läsaren måste vara medveten om kol- och stålunionen och dess 
relation till EU för att grunden som frihetshuset sägs stå på inte bara ska förstås som bestå-
ende av materialen kol och stål. Här finns vad som kallas för en intertextuell koppling tillbaka 
till välkända uttryck och tidigare kunskap.  
 
Sammanflätandet av EU och Europa sker dock inte alltid i denna mer underförstådda form, 
utan även på flera håll i texterna mer explict. Till exempel:  
 

I takt med att unionen rört sig framåt verkar det som om den har förlorat Europas 
medborgare på vägen. 62 (Att jämföra med att den förlorat sina medborgare) 

 
Eller: 
 

EU:s konstitution kommer att göra Europa mer demokratiskt och genomskinligt.63 
(Effekterna rör Europa, istället för EU) 

 

                                                           
61 Artikel A5 
62 ibid. 
63 ibid. 
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Lägg märke till hur EU föreställs ha ett mer eller mindre naturligt samband med Europa. Det 
som rör EU förutsätts också vara angeläget för Europa. Ytterligare ett exempel:  
 

Europa måste nu få den författningsdebatt som toppmötet inte beställde.64

 
Här beskrivs EU:s toppmöte och debatten kring EU:s författning. Istället för att skriva att EU 
behöver den debatt som tydligen uteblivit från toppmötet konstateras att debatten är viktig för 
Europa. Genom att begreppet Europa uppfattas som ett vidare begrepp än EU blir 
konsekvensen av att orden ersätter varandra att debatten får en större och viktigare innebörd; 
den blir en angelägenhet för hela Europa. I och med att begreppen likställs och framställs som 
utbytbara tenderar deras innebörder att kopplas samman. 
 
Det går förstås att invända att EU är en union av europeiska stater och att det därför faller sig 
naturligt att tala om europeiska angelägenheter i förhållande till denna. Problemet är att detta 
tenderar att göra utanförskapet gentemot EU till ett utanförskap också från Europa. Så länge 
det finns länder i Europa som inte är medlemmar i EU blir ett sådant utanförskap både märk-
ligt och illegitimt. EU och Europa tycks höra ihop, varför det som beskrivs som europeiskt, 
som kännetecknande för Europa, också får innebörder för läsarens upplevelser av EU, på 
samma sätt som tvärtom upplevelserna av EU får konsekvenser för Europakonceptet. Skulle 
Europa beskrivas i positiva termer är sannolikheten stor att också EU skulle få en positiv 
klang, och vice versa. Så hur beskrivs Europa? 
 
 
Självklarhetsdiskursen 
 
Genom materialet lyser en bild av Europa som ett självklart begrepp igenom, det är något som 
går att relatera till och det framställs som en gemenskap, som det förutsätts att läsaren känner 
någon form av tillhörighet till. Detta trots att det i vissa artiklar väcks frågor kring vad Europa 
”egentligen” är. Det tycks svårt att definiera gemenskapen, men i försöken att förklara vad 
den står för (oavsett vad förklaringen landar i) uppenbaras också att den finns. Skulle det fin-
nas tvivel om den saken skulle frågan om definitioner också bli mindre trängande. Inte heller 
den geografiska framställningen av Europa som en kontinent definieras närmare. Liksom 
gemenskapen framställs som självklar förutsätts läsaren också veta var kontinenten ligger och 
vad den skiljer sig från. Detta måste förstås i relation till omständigheterna kring texterna: de 
är publicerade i en svensk tidning och lästa av svenskar; de befinner sig själva i en europeisk 
kontext. Framställningarna bidrar dock till att förstärka självklarheten kring denna kontext, att 
göra den sann och verklig. De hjälper till att fylla kontexten med innebörder, och etablera 
känslan av att ”höra till”. 
 
Även när gemenskapen ifrågasätts framstår den som självklar. Se till exempel på följande 
citat: 
 

Ingressen till EU-konstitutionen slår fast att Europa är ”förenat i sin mångfald”. 
Kanske är detta det mest precisa uttrycket för vad som gör Europa till Europa. Men 
orden ”förenade i mångfald” väcker frågan om vari enheten består.65

 
Genom den sista meningen, som tar upp frågan om vari Europas enhet består, förutsätts att det 
borde vara tydligare. Att det finns en enhet tycks självklart, det finns något som gör Europa 
till Europa. Frågan är hur denna enhet ska förklaras. Uttrycket förenat i mångfald framställs 

                                                           
64 Artikel B1 
65 Artikel A5 
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som oklart och motsägelsefullt, vilket i sig upplyser läsaren om att det hade varit bättre med 
en tydlig definition på den förening eller gemenskap som trots allt finns där. Denna underför-
stådda samhörighet är tydligare i följande citat: 
 

Den järnridå som Winston Churchill 1946 såg sänkas från Östersjön till Adriatiska havet 
har slutligen rostat bort. Europa är inte längre en delad kontinent och ska 
förhoppningsvis inte bli det mer. Dagens européer lever i ett lyckligt ögonblick i 
Europas långa, konfliktfyllda historia.66

 
Här målas med hjälp av historien ett skrämmande scenario upp: ett delat Europa. Genom 
orden slutligen, inte längre och förhoppningsvis inte mer beskrivs denna delning som något 
obehagligt och icke-önskvärt. Nu har Europa äntligen enats. Att detta enande är både efter-
längtat och något ömtåligt värt att värna beskrivs sedan i den sista meningen genom talet om 
ett lyckligt ögonblick i historien. Ordvalet implicerar att det är något tillfälligt, kort – en 
andningspaus. Här beskrivs också den underförstådda gemenskapen, i orden dagens européer 
och i anspelningen på att Europa har en gemensam historia. 
 
Historien brukar över huvud taget betraktas som en intressant aspekt i diskursanalys, eftersom 
den ger stöd åt argument eller ståndpunkter genom sin ”objektiva” karaktär. Den som har 
historien på sin sida har en mäktig allierad, har Marianne Winther Jørgensen en gång sagt. 
Den är svår att ifrågasätta, eftersom de flesta av oss inte var med då det man hänvisar till 
skedde, det är just därför det är historia. Därför går det heller inte att säga att något inte var på 
ett specifikt sätt. Genom att antyda att det rent objektivt gick till på ett visst sätt vinner man 
legitimitet och tyngd åt texten. Historien är något som alla har lärt sig att uppfatta som sann. 
Denna ”sanningsaura” sprider sig lätt till övriga delar av resonemanget. 
 
Förutom historien kan läsaren övertygas om textens trovärdighet genom väl valda modaliteter, 
det vill säga att texten väljer med vilken säkerhetsgrad den presenterar något. Genom 
meningen ”Europas fredliga enande genom EU är en unikt positiv händelse i vår världsdels 
historia”67 blir läsaren till exempel övertygad om att detta är ett faktum, genom att det uttryck-
ligen skrivs att enandet är en unik positiv händelse. Här syns dessutom återigen tecken på den 
gemenskap som tenderar att tas för given; det är ett enande av Europa genom EU som är 
positiv för oss i vår världsdel. Det förutsätts att det finns ett vi, som har något gemensamt. Att 
enandet framställs som fredligt och som något unikt, som sker för första gången i historien, 
avväpnar också läsaren från eventuell kritik av EU:s ambitioner för Europa. Det är något vi 
antas ha sett fram emot. Detta syns även i följande citat: 
 

Vi har att se fram emot en Europeisk union som i realiteten famnar hela Europa, vitt 
geografiskt definierat på det sätt som framgår av besluten i Helsingfors.68

 
Här får läsaren förstå att ett scenario där EU famnar hela Europa är något önskvärt, det är 
något vi har att se fram emot. Återigen finns här ett vi, en tillhörighet eller gemenskap. I detta 
citat görs dessutom ett försök att faktiskt definiera Europa. Intressant är dock att konstatera att 
denna definition görs i enlighet med besluten i Helsingfors, vilket återigen handlar om EU. 
Helsingforsbesluten har figurerat tidigare i texten i samband med att länder som vill ansöka 
om EU-medlemskap räknats upp. Europa är alltså vitt geografiskt definierat av de länder som 
är med eller ansöker om att komma med – i EU. 
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EU och Europa länkas alltså samman och framställs som en enda gemenskap, som man kan 
tillhöra, eller stå utanför. Gemenskapen framställs i sin tur som självklar. I den fortsatta texten 
kommer där det underlättar EUropa att användas som gemensam beteckning för båda 
begreppen. 
 
 
Värdediskursen 
 
Något som kan göra en läsare uppmärksam på sammankopplingen av EU och Europa är hur 
de båda omnämns i samband med olika värden. Det talas om europeiska värden, om Europas 
delade värden, om värden som var grundläggande för EU. Ibland specificeras de inte mer än 
så, ibland uttrycks de tydligare. Uppenbart är i varje fall att den gemenskap som EU och 
Europa anses utgöra också har en värdemässig innebörd. Dess värden länkas ihop i så kallade 
ekvivalenskedjor, eller associationskedjor, genom att de radas upp, det växlas mellan dem, de 
får ersätta varandra, förklara varandra osv. Texterna ger läsaren uppfattningen att de olika 
värdeorden hör ihop. Se på följande citat: 
 

Svaret står att finna i de värden på vilka unionen vilar. De är inneslutna i tre koncept: 
frihet, solidaritet och ömsesidig respekt. Dessa gör det tillsammans möjligt för Europa 
att öppna sina dörrar mot en mångfald av människor och på samma gång tala som en 
gemenskap av folk som är beredda att ta ansvar för varandra.69

 
Först och främst syns här återigen den sammankoppling som görs mellan EU och Europa. 
Dessutom presenteras tre koncept av värden som ses som grundläggande för unionen: frihet, 
solidaritet och ömsesidig respekt. Det är uttryckligen värden som dessa som gör Europa till en 
gemenskap, enligt texten i citatet. Läsaren blir också uppmärksam på att det finns fler värden, 
eftersom dessa bara är koncepten som innesluter, eller sammanfattar, samtliga som hör unio-
nen till. Även i följande citat, som är ett utdrag ur samma sammanhang som talet om konsti-
tutionen som illustrerades tidigare, presenteras ett antal värden. Här hävdas att konstitutionen: 
 

understryker betydelsen av de värden på vilka unionen vilar: respekten för mänsklig 
rätt och värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet och rättssäkerhet. Dessa delade 
värden utgör klistret som håller samman EU:s regeringar (...)70

 
Återigen beskrivs värdena som de på vilka unionen vilar. Respekt för mänsklig rätt och 
värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet och rättssäkerhet är grundläggande värden som dess-
utom är delade av dem som ingår i unionen. Här beskrivs de till och med som ett klister, som 
håller samman gemenskapen EU. Utan dem kan man tänka sig att unionen skulle falla sönder, 
vilket också uttryckts tidigare i samma artikel, då med orden att Europas ideal/framgångar är 
nödvändiga för Europas fundament och att det kommer att erodera utan dem. Värdena är 
alltså viktiga för EU:s (och Europas) fortlevnad och existens. I en artikel sägs det uttryckligen 
att ”EU är en gemenskap av värden”.71 Dessa värden hänvisas sedan tillbaka till ”grekerna och 
romarna, kristendomen, judendomen, humanismen och upplysningen”. Det är idéerna från 
dessa epoker och folk som ”gjort oss till dem vi är idag”.72 Värdegemenskapen framställs som 
ett faktum, det underbyggs av historien och dessutom av vetenskap och religion, och det kon-
stateras att detta skapat oss idag. Det finns återigen ett vi, som dessutom är på ett visst sätt. 
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Här skulle en kritisk läsare kunna invända att det genom Köpenhamnskriterierna uttryckligen 
finns vissa värden som kan sägas höra till EU eftersom de måste uppfyllas för att länder ska 
få komma med i unionen. Man kan också hävda att det antagligen finns konstaterat i något av 
EU:s grunddokument att unionen vilar på vissa värden, inte minst eftersom just denna formu-
lering återkommer i flera artiklar och citat. Resonemang som dessa tenderar dock att missa det 
faktum att sådana framställningar får konsekvenser för vilka uppfattningar om världen som 
möjlig-, alternativt omöjliggörs. Värdena blir inte mer självklara och naturliga för att de finns 
nedskrivna någonstans. Det är fortfarande någon eller några som valt ut orden, satt ihop dem 
och formulerat dessa skrifter. De är fortfarande sociala konstruktioner, som får konsekvenser. 
 
Följande citat exemplifierar hur EU färgar av sig på Europa och hur de värden som naturali-
seras i förhållande till EU också bildar en form av relation till Europa: 
 

Det ger oss i Europa en chans vi aldrig förut haft genom historien: att alla Europas 
medborgare lever i fred, demokrati och välstånd och kan röra sig fritt över gamla 
gränser och järnridåer. Men vad betyder visionen för det framtida EU? Några innebörder 
är tydliga: 1. Alla länder i Europa blir en ofrånkomlig del av EU:s ansvar och 
verkningskrets.73

 
Här framkommer att värdena fred, demokrati och välstånd har en koppling till Europa. Att få 
tillgång till dessa värden och till rörelsefrihet betecknas som en chans för oss i Europa – en 
chans som tydligen går att länka till en vision för EU. Dessutom visar det sig i slutet av citatet 
att EU har ett ansvar för alla länder i Europa. Här är kopplingen alltså en ansvarsrelation. 
Detta presenteras närmare i ett eget avsnitt nedan. Först dock en närmare granskning av ett av 
de uppradade värdena: demokratin. 
 
 
Diskursen om demokratins önskvärdhet 
 
Förutom demokratins roll som ett av de positiva värden som ”hör till” EUropa finns ytterli-
gare intressanta framställningar av begreppet. Som tidigare konstaterats förs det idag diskus-
sioner om EU-systemets demokratiska karaktär, och såväl politiker som journalister hävdar att 
det finns brister i den demokratiska legitimiteten. Denna ståndpunkt återkommer i materialet. 
I flera artiklar ur den första urvalsgruppen (som handlar om EU:s ”inre” system) påpekas att 
EU lider brist på demokrati, en demokrati som det förutsätts ”borde” finnas där. Se till 
exempel på följande citat: 
 

EU lider av ett antal demokratiska brister som i längden hotar att underminera dess 
legitimitet, konstaterar statsvetaren Christer Karlsson i sin doktorsavhandling vid 
Uppsala universitet.74

 
Här beskrivs de demokratiska bristerna som en sjukdom, det är något som EU lider av, något 
som hotar dess legitimitet, precis som någons hälsa, eller liv, kan hotas. Dessutom framställs 
detta som ett faktum, det är en sanning att det ligger till så här. Här använder sig texten av 
objektiv modalitet; dvs. den framställer det som sägs som sant, som något som texten själv 
helt instämmer i och anser att läsaren också bör hålla med om. Om meningen istället skulle ha 
lytt ”EU lider förmodligen av”, eller ”EU kan tänkas lida av” skulle texten ha uppfattats 
annorlunda, och de demokratiska bristerna förlorat lite av sin hotfullhet. Även i bisatsen 
används denna objektiva ton i och med att Christer Karlsson konstaterar att det förhåller sig 
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på ovan nämnda sätt. Han anser inte, han menar inte, utan han konstaterar. Han slår alltså fast 
att så är det. Christer Karlsson presenteras dessutom i egenskap av statsvetare och läsaren 
görs uppmärksam på att han framlagt dessa ”rön” i en forskningsrapport, nämligen i sin dok-
torsavhandling, vid ett välkänt och anrikt universitet. Detta bidrar till att ytterligare förstärka 
det som sägs. Det blir svårt för läsaren att ifrågasätta Christer Karlssons ståndpunkt, eftersom 
han och det han hävdar hör till vetenskapen. Texten tar på detta sätt hjälp av hänvisningar till 
expertis och avvärjer på så sätt en stor del av läsarens möjlighet att ifrågasätta det som sägs. 
 
Även i nästa citat används vissa strategier för att avvärja eventuell kritik eller ifrågasättanden 
från läsaren. Här, liksom ovan, framställs demokratin som önskvärd, till och med naturlig, 
genom att det faktum att EU skulle vara odemokratiskt framställs som en anklagelse: 
 

Av alla anklagelser som riktas mot EU är nog den mest upprepade att organisationen 
befinner sig på för långt avstånd från medborgarna. Tjänstemännen och politikerna 
lyssnar inte. Det är odemokratiskt, ett projekt för eliten. 
Och vem kan på allvar hävda motsatsen? Exemplen på korruption, byråkrati, oklarhet 
och krångel är otaliga. Medborgarna känner sig sällan tillfrågade, nästan alltid beordrade 
ovanifrån. Det låga valdeltagandet i EU-valen vittnar om en demokratisk legitimitet som 
håller på att gå förlorad.75

 
I mitten av citatet sker en vändning. Först framställs EU:s ”odemokratiskhet” som en ankla-
gelse, men i det nya stycket ifrågasätter texten att någon skulle kunna hävda att detta inte vore 
sant. Det finns otaliga exempel som stärker denna uppfattning, sägs det. Lågt valdeltagande 
vittnar om att det förhåller sig på detta sätt. Det finns alltså vittnen och bevis. Liksom i en 
rättegång kämpar texten om att nå ut med ”sanningen”. Det som uttrycks uppfattas som vik-
tigt och anklagelsen ett faktum, värt att ta på allvar. Att unionen inte skulle vara demokratisk 
blir ett hot, något farligt som måste rättas till. I och med detta förutsätts att demokratin är 
önskvärd och att den borde finnas i EU. Denna koppling stärks ytterligare genom citatets sista 
ord. Där konstateras att den demokratiska legitimiteten håller på att gå förlorad. I och med 
detta konstaterande blir läsaren införstådd med en viktig aspekt, nämligen att demokratin 
redan finns i EU. Man kan inte förlora något som man inte har. Sättet att formulera att den 
håller på att gå förlorad implicerar också att den ännu inte är helt förlorad, det finns fortfa-
rande något kvar. Förlusten av demokrati blir till en process, ett händelseförlopp, och i och 
med detta blir det möjligt att stoppa. 
 
I andra artiklar finns liknande framställningar. Ordval som att det finns demokratiska brister 
(som i det första citatet ovan) implicerar att det finns en önskvärd nivå, men att vissa delar har 
gått förlorad. Att det finns ett demokratiskt underskott visar på samma sak; det finns för lite 
demokrati – det vore önskvärt med mer. Sätten att utmåla dessa brister som hot återkommer 
också, till exempel i följande citat: 
 

EU är farligt nära en demokratisk kris. Unionen räddas ännu av ett någorlunda starkt 
folkligt stöd, men på bara ett fåtal områden når medborgarnas inflytande över politik och 
beslut en acceptabel nivå, visar en färsk studie.76

 
Här beskrivs bristerna som en kris, något som är farligt och som kommer närmare. Detta 
skrivs uttryckligen i de första orden men underförstås också i och med ordvalet räddas ännu. 
Här får läsaren förstå att unionen måste räddas från krisen/hotet, men också att detta bara skett 
hittills, än så länge. Det kan alltså hända att den inte räddas i framtiden. Detta är ett hot. I 
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slutet av citatet visas också på att det finns en acceptabel nivå, precis som konstaterats 
tidigare. Även i detta citat används dessutom expertisen eller vetenskapen, genom hänvisandet 
till en färsk studie. 
 
Sättet att peka ut en acceptabel nivå visar att det finns andra nivåer av demokrati, som är i 
olika grad önskvärda. Detta blir än tydligare senare i samma artikel, där demokratin betygs-
sätts på elva aspekter. Rubriken lyder ”Demokratin i EU får underkänt”, och i texten konstate-
ras att Karlsson (samma expert som introducerades i en annan artikel) urskiljt elva tecken på 
demokrati och att: 
 

I bara två fall blir det godkänt: reglerna för medborgarskap i unionen är bra och partier 
och organisationer är tillräckligt effektiva med att förmedla medborgarnas åsikter till 
beslutsfattarna. I samtliga andra fall är tillståndet otillfredsställande, menar Christer 
Karlsson.77

 
Här används, till skillnad från tidigare, en mer subjektiv modalitet, en ton som inte är lika 
säker, i och med ordet menar. Betygsättandet framställs som en subjektiv handling och det får 
stå för Christer Karlssons åsikt/mening. Den objektiva tonen i övrigt, som säger att det blir 
godkänt och att det är bra och tillräckligt tenderar dock att överskugga det faktum att det är 
någons åsikt. Dessutom har Karlsson tidigare i texten återigen presenterats som expert, denna 
gång än mer noggrant: 
 

Det säger forskaren Christer Karlsson vid Uppsala universitet, som skrivit en 
expertrapport för EU 2004-kommittén, som inrättades för att stimulera debatt om 
EU:s framtidsfrågor.78

 
Här används en mängd vetenskapliga ord som hänvisar till expertisen och gör det som sägs 
viktigt och trovärdigt. 
 
I flera artiklar förordas åtgärder för att hantera de hot som demokratibristerna förutsätts utgöra 
mot EU. Genom att förorda åtgärder fastställs bristerna som problem, som det är önskvärt att 
avlägsna och slippa. I vissa texter uttrycks detta öppet, i andra fall presenteras åtgärderna utan 
att det tydligt anges att de är just åtgärder. Vid en närmare anblick blir detta dock uppenbart: 
 

- Det stora demokratigapet just nu beror på att de flesta nationella parlament upplever 
att de inte har tillräckligt att säga till om. Deras framtida roll blir en av de avgörande 
frågorna för konventet att reda ut, sade Ludlow. 
Den allra första uppgiften blir dock att försöka formulera vad EU står för och vad vi vill 
ha unionen till, menade han och rekommenderade att gå tillbaka och se efter vad som 
står i det ursprungliga kol-, stålfördraget från 1952, EU:s grundval.79

 
Här uppges problemet, demokratigapet, orsaken till problemet och slutligen åtgärderna: upp-
giften och en rekommendation över tillvägagångssätt, även om dessa inte uttryckligen be-
nämns som sådana. Här syns tydligt den diskurs som framställer demokratin som önskvärd 
och viktig att värna och behålla i EU. 
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Hjältediskursen 
 
En oväntad aspekt som dök upp vid genomgången av materialet var att det i flera artiklar för-
utsattes att EU var en central och viktig aktör på världsscenen, alternativt att EU ”borde” vara 
det. Detta har gestaltats bland annat genom att enandet av Europa beskrivits som ”en positiv 
händelse i vår världsdels historia” i avsnittet om Europagemenskapen ovan, och splittringen 
av EU utmålats som ”en risk”. Tydligast blir denna EU:s centrala roll i det andra material-
urvalet, dvs. när det skrivs om utvidgningen. I denna del av materialet framträder dels EU:s 
viktiga karaktär, dels också dess ansvar gentemot andra, i periferin stående, länder och för 
demokratibegreppet. Bland annat skrivs uttryckligen att utvidgningen innebär större ansvar 
för EU gentemot ”alla länder i Europa”. Det konstateras att: 
 

EU:s värde ligger i att den är något mer och kraftfullare än pratorganisationer som 
OSSE och FN.80

 
Här hävdas med bestämdhet dels att EU har ett värde och dels att det består av att vara mer 
och kraftfullare än till exempel OSSE och FN. Dessa, i andra sammanhang mycket betydelse-
fullt laddade organisationer, beskrivs här som pratorganisationer. Benämningen förlöjligar de 
två organisationerna och förminskar dem till att bara kunna föra diskussioner och aldrig ut-
rätta något. Underförstått blir därmed att EU har handlingskraft och är en organisation att 
räkna med, till skillnad från vad som nu skulle kunna förstås som dess rivaler, där det är 
”mycket snack och liten verkstad”. 
 
Ytterligare artiklar påpekar att EU har en attraktionskraft som inte får underskattas och att 
utvidgningen skulle vara gynnsam för EU, och för Europa: 
 

Men Chirac argumenterade starkt och med mycket franska argument för att det ligger i 
Frankrikes och Europas intresse att Turkiet blir medlem i Europeiska unionen. Inte 
minst med hänvisning till att EU, som väger litet för lätt i världen jämfört med makter 
som USA och Kina ”skulle väga tyngre i framtiden genom Turkiets närvaro”.81

 
Det påpekas att EU väger för lätt i världen och att den skulle väga tyngre om Turkiet blev 
medlem. Visserligen är det Frankrikes president Jacques Chirac som får stå för åsikterna, men 
det används ändå objektiv modalitet i den bisats som är mest intressant, nämligen den som 
konstaterar att EU väger för lätt. Där hänvisas inte uttryckligen till Chirac, utan det görs först i 
avslutningen (samt inledningen) av texten. Även i nästa citat framkommer uppfattningen att 
EU borde, eller åtminstone skulle kunna, spela en större roll. Här uttrycks förhandlingarna 
med Turkiet som ett vågspel, där det gäller att ”vinna över” Turkiet till den egna, ”goda” 
sidan. Alternativet till att Turkiet blir EU-medlem uttrycks som att landet fortsätter vara en 
auktoritär, militärdominerad och trofast USA-allierad stat: 
 

Att öppna förhandlingar med Turkiet bäddar för att landet fullbordar sin omvandling 
från auktoritär, militärdominerad och trofast USA-allierad stat till helgjuten 
demokrati med lojaliteterna i Europa snarare än på andra sidan Atlanten. För dem som 
vill att EU ska spela en roll på världsscenen skulle det militärt starka Turkiet med dess 
betydande roll i Mellanöstern ha mycket att tillföra. Om några år kan Turkiets unga och 
växande befolkning vara precis vad som behövs för att rädda välfärden i ett åldrande 
Europa. Och att närma det stora muslimska landet Turkiet till EU skulle minska risken 
att kampen mot terrorn ses som en total konflikt mellan världens kristna och muslimer. 
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- Det har sagts att den som skulle bli mest irriterad om EU säger ja till Turkiet är Usama 
bin Ladin. Jag tror att det ligger mycket i det, säger Gunilla Carlsson.82

 
Här framställs Turkiet som en ”räddare i nöden”, som lösningen på Europas (att jämföra med 
EU:s) problem. Intressant att betrakta är också innebörden av de fyra sista raderna. Där skrivs 
att en utvidgning av EU till att omfatta Turkiet också skulle få innebörder för terrorkampen. 
Genom citatets två sista rader sätts läsaren dessutom i en något knepig sits; där argumenteras 
för att Usama bin Ladin är emot ett turkiskt EU-medlemskap. Konsekvensen av detta blir att 
den läsare som är emot medlemskapet implicit också stödjer Usama bin Ladin. Detta blir 
något av ett kejsarens nya kläder-problem; den som ifrågasätter blir istället själv ifrågasatt. 
Jag kommer att återkomma till detta i diskussionen. Här synliggörs en diskurs som spelar an 
på EU:s viktighet och roll i världen – och som framställer unionen som en hjälte, att både åtrå 
och sätta tillit till. EU besitter både popularitet och ansvar; två nyckelaspekter i hjälte-
diskursen. 
 
 
Popularitet… 
 
Hjältediskursen går att urskilja ur materialet både uttryckligen och mer implicit. Bland annat 
använder sig artiklarna av liknelser och metaforer som handlar om ljus och mörker, centrum 
och periferi i sina positioneringar av EU och andra aktörer. Det skrivs i en artikel som handlar 
om utvidgningen om ”gamla maktstrukturer som ännu verkar i det fördolda” i regionen.83 Här 
hänvisas till något gammalt, omodernt, och till ett mörker – det fördolda. I början av samma 
artikel beskrivs de länder som vill komma in i unionen som ”alla som väntar i kulissen”84, vilket 
anspelar både på mörker och på periferi; ansökarländerna väntar i kulissen bakom den upp-
lysta scenen, som här är EU. Genom användandet av sådana här mer eller mindre synliga 
positioneringsverktyg blir det naturligt att uppfatta EU som centralt och populärt. Ansökar-
länder väntar på att få komma in. Denna bild av EU som populärt, som mottagaren av andras 
beundran och något som andra länder vill ha kontakt med, förstärks ytterligare i andra texter. 
Det förklaras till exempel att: 
 

EU är inte ett hungrigt europeiskt imperium som strävar efter att ständigt utöka sitt 
inflytande. Europeiska unionen har närmast tveksamt och motvilligt expanderat för att 
grannar bultat på dess dörr och för att viktiga säkerhetspolitiska och strategiska 
överväganden till sist gjort det omöjligt att säga nej till dem.85

 
Genom att börja med att ange vad unionen inte är framställs också vad den underförstås vara, 
vilket är motsatsen till ett hungrigt imperium. Genom citatet illustreras istället en tveksam och 
blyg union som inte kunnat stå emot andra länders viljor; det är omöjligt att säga nej till dem. 
Det blir något utav ett stackars lilla rika flicka-scenario; läsaren förväntas känna sympati med 
EU på grundval av dess popularitet och fördelaktiga läge.  
 
Hjältediskursen, som gestaltas delvis genom EU:s popularitet, kompletteras ytterligare av att 
unionen i ett flertal artiklar antas ha ett ansvar gentemot andra europeiska länder, och för 
demokratin. Vitryssland, som framställs som ”Europas sista diktatur”, beskrivs som ”en 
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utmaning för EU”,86 och Ukraina måste stödjas eftersom det demokratiseras. Stödet till demo-
kratiska reformer förväntas utgöras av EU-medlemskap: 
 

EU kommer att fortsätta sin utvidgning, vilket vi välkomnar. Det nya EU-fördraget 
förtydligar att de europeiska länder som delar unionens grundläggande värden, 
exempelvis demokrati och frihet, ska kunna bli medlemmar. Unionen har ett ansvar 
för att understödja dessa värden.87

 
Eftersom enbart europeiska och demokratiska länder kan bli medlemmar innebär det faktum 
att man välkomnar utvidgningen här att man välkomnar att dessa ideal/värden sprids – och att 
de ”konfirmeras” genom medlemskap. Här skrivs uttryckligen att unionen har ett ansvar för 
värdena, även detta framlagt som ett faktum. Kanske följer ansvaret av att länderna ”dras” till 
EU, att de ser upp till EU och vill komma in? Populariteten kan få länderna att anpassa sig 
och detta ses som positivt. Denna positiva omvandling/utveckling måste därför belönas: 
 

EU får inte underskatta sin egen attraktionskraft för potentiella nya medlemmars 
utveckling och samhällsbyggen. I flera länder sker nu reformer och demokratisering 
eftersom man ser ett framtida EU-medlemskap som ett attraktivt mål. En positiv 
utveckling kan ses i flera av Europas ”oroliga hörn”.88

 
Samma resonemang gäller för artiklarna om Ukraina; landet har demokratiserats och måste 
därför erbjudas medlemskap. Medlemskapet sägs utgöra ett stöd för de demokratiska refor-
merna.89 Stödet anses i vissa artiklar till och med oumbärligt för reformerna. Utan medlem-
skap framstår det som tveksamt om demokratiseringen alls kommer att gå vägen.90 
Demokratiseringen framställs här också som en positiv utveckling och de länder som ännu inte 
blivit demokratiska positioneras här i utkanten av Europa, genom benämningen Europas 
”oroliga hörn”. Återigen anspelas på centrum och periferi, denna gång med följden att demo-
krati hör det ljusa centrum till och gärna ska spridas, inifrån och ut. 
 
 
… och ansvar 
 
EU har alltså ett ansvar för att se till att demokratin etableras och gärna sprids – inom Europas 
gränser. Vissa artiklar tar hjälp av historien för att legitimera EU som en ansvarsfull aktör, 
medan andra utmålar unionen som förpliktigad att stödja demokratin med mer geografiskt 
eller gemenskapsmässigt laddade argument. En artikel skriver som följer angående Vitryss-
lands odemokratiska status: 
 

För EU finns utmaningen där. Det är på EU:s egen bakgård som demokratin stryps (...)91

 
Här utmålas stödet till demokratin som en utmaning. Dessutom konstateras att det gäller en 
plats inom regionen, på EU:s egen bakgård. Värt att notera är att det återigen anspelas på 
centrum/periferi; Vitryssland uttrycks ligga på bakgården, dvs. inte riktigt i centrum men lik-
väl ”inom gränserna”, dessutom något skyddat av EU:s ”huvudbyggnad”. Utmaningen som 
det handlar om innebär också att stoppa ett brott; det gäller att hindra att demokratin stryps 
(formulerat i nutid, vilket implicerar att det pågår), att rädda livet på demokratin. EU blir 
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hjälten som ska rädda den stackars demokratin och Vitryssland behöver EU eftersom de inte 
själva kan ta hand om den. Läsaren upplyses här om att detta brott sker inom Europa, vilket 
implicerar att förväntningen hade varit att det skedde någon annanstans. Europeiska länder 
förutsätts kunna ta hand om demokratin. 
  
Tidigare i texten har läsaren gjorts uppmärksam på att det är ”ohälsosamt att tillhöra den 
politiska opinionen” i Vitryssland och att ”det är inte lätt”. Därefter konstateras också att tre 
grannar till landet ansöker om (och nu har fått, min anm.) medlemskap i unionen: 
 

Utmaningen blir inte mindre av att tre av unionens nya medlemmar – Polen, Litauen 
och Lettland – gränsar till Vitryssland. På dessa och på många andra har EU haft 
dragningskraft. Viljan att vara med i en demokratisk och fredsskapande 
sammanslutning har varit stark.92

 
Här talar texten om att länder runtomkring Vitryssland vill vara med i unionen. Samtidigt 
rapporteras om det svåra läget i Vitryssland och läsaren får uppfattningen om att också 
Vitryssland förmodligen egentligen vill vara med, men att folket i landet av olika anledningar 
inte kan uttrycka denna åsikt. På detta sätt legitimeras också tanken om EU:s ansvar för att 
”hjälpa” landet – eftersom de själva, om än inte uttryckligen, vill ha hjälp. 
 
Även vad gäller Kroatien uttrycks EU ha ett ansvar. Utvecklingen/läget såväl i Kroatien som i 
andra länder beskrivs som ”inte heller uppmuntrande”: 
 

Därför är det viktigt att stödja dem som vill skära av banden till det förgångna och 
börja om på nytt.93

 
EU erbjuder i detta sammanhang en nystart, det är framtiden – att kontrastera mot det för-
gångna. Jag ska avsluta med ett par av de intressantaste och kanske mest tydliggörande cita-
ten. Det första kommer ifrån artikeln som handlar om Kroatien. I denna beskrivs nätverk av 
fd. kommunister och organiserad brottslighet som problem i landet: 
 

Innan dessa nätverk har lösts upp kan länderna aldrig kallas verkliga demokratier. Det 
är en cancersvulst på deras samhällen (...)94

 
Här får läsarna förstå att nätverken hindrar länderna från att bli verkliga demokratier. De 
beskrivs som en cancersvulst, dvs. en sjukdom som parasiterar på samhället och som hindrar 
det från att bli ”friskt/normalt”. De måste lösas upp (av någon aktör – sannolikt EU) för att 
länderna ska återgå till det ”normala” och önskvärda: att bli verkliga demokratier. I och med 
att det dessutom sägs ligga ”i Kroatiens intresse” att samarbeta med EU förutsätts också att de 
”så klart” vill bli fria från denna sjukdom/parasit. Även här legitimeras bilden av EU som en 
hjälte som mer än gärna får gå in och ”rädda” de europeiska länderna. 
 
Följande citat kan kanske sägas sammanfatta denna analys: 
 

Idag betalar vi priset för att inte ha brytt oss tillräckligt om Europas delade värden 
och gemensamma uppdrag. Till dess att européerna vet exakt vad Europa står för, 
vad som inspirerar och motiverar oss, kommer det inte vara möjligt för unionen att ta 
initiativ i världen.95
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Här syns alla analysens nycklar: Europa kopplas ihop med EU genom att texten i början av 
citatet rör Europa och i slutet talar om unionen. Detta EUropa framställs som en gemenskap 
genom att det finns ett oss, det finns en grupp européer. Detta framstår som självklart. 
Gemenskapen bygger i sin tur på delade värden och dessutom gemensamma uppdrag. EUropa 
har uppdrag, något som måste genomföras, det finns ett ansvar med i bilden. Och slutligen: 
utan allt detta kommer det inte vara möjligt för unionen att ta initiativ i världen, vilket antas 
vara ett nederlag. Unionen, eller EUropa som blir den tolkade aktören, är viktig och högst 
verklig, den har grundstenar och innefattar ett folk. Dessutom har den ett ansvar och en roll att 
spela i världen: rollen som hjälte. 
 
 

Diskussion 
 
I denna studie har vikt fästs vid ett antal diskursiva teman som synliggjorts i det empiriska 
materialet. Tillsammans har dessa teman skapat en framställning och därför också en förstå-
else av EU och Europa som dels utbytbara, dels utgörande en gemenskap. Denna framställs 
som självklar och byggd på ett antal grundläggande värden, som förutsätts vara delade och 
eftertraktade av alla som tillhör, eller vill tillhöra, gemenskapen. Ett av dessa värden är demo-
kratin, som knyts till EU och Europa och som framställs som önskvärd och viktig. Slutligen 
har analysen kretsat kring en diskurs som etablerar EU som en hjälte, åtråvärd och ansvarsfull 
inför Europas länder och folk. Ur dessa diskursiva teman går det att urskilja ett par över-
gripande tendenser som har att göra med demokratins framställning och koppling till EUropa. 
 
 
Holy Democracy  – om demokratins heliga status 
 
I analysen har fokus legat vid hur demokratibegreppet framställs i artiklarna om EU. Detta 
eftersom begreppets innebörder tycks skifta, och eftersom jag i enlighet med ett social-
konstruktivistiskt och poststrukturalistiskt synsätt ser konstruktionen av begrepp som betydel-
sefull för hur vi uppfattar oss själva och vår omvärld. Att demokratibegreppet tycks fyllas 
med olika innebörder i olika sammanhang och av olika aktörer föreföll både intressant och 
relevant att studera närmare. Inte minst eftersom begreppet, i likhet med vad många forskare 
och författare inom demokratisk teori påpekar, alltid tycks utmålas som värdefullt – det fylls 
med en värdemässigt och positivt laddad innebörd. 
 
I det teoretiska ramverket presenterades detta sätt att se på demokratin som en social repre-
sentation. Som sådan antas demokratin vara något som samtliga parter anser åtråvärt och värt 
att kämpa för och som därför inte behöver diskuteras. Detta kan också uttryckas som ett ”i 
grunden omstritt/omtvistligt begrepp”, dvs. ett begrepp som är starkt ideologiskt laddat, trots 
att det tycks präglat av en övergripande samstämmighet.96 Begreppet blir viktigt för olika 
diskurser att ”vinna över” till sina läger och låsa med just sina definitioner. Det är en nodal-
punkt, kring vilken diskursens övriga knutar kretsar, ett särskilt viktigt och centralt ord i 
diskursens nät. Trots att inga ord någonsin är helt fastlåsta (eftersom de är konstruktioner och 
därför rimligen alltid kan dekonstrueras och byggas upp om på nytt) finns det vissa ord som är 
särskilt flytande. Det är dessa som brukar kallas för flytande signifikanter inom diskurs-
analysen – de är helt enkelt ord som ingen diskurs lyckats fixera till så hög grad att de andra 
inte anser det värt att fortsätta slåss om dem. 
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I analysen aktualiserades synen på demokratibegreppet som ett positivt laddat och önskvärt 
begrepp som är svårt att ifrågasätta. I artiklarna omnämndes demokratin i olika sammanhang 
(gentemot ansökarländer eller mot EU-systemet självt) varav det mest intressanta var hur det 
länkades till andra värdemässigt laddade begrepp. Samtliga dessa begrepp upplevdes som 
positiva. I vad jag valt att benämna diskursen om demokratins önskvärdhet utmålades en 
associationskedja mellan ord som demokrati och frihet, respekt, fred och välfärd. Dessa ord 
länkades ihop och genom att de användes i samma sammanhang hjälpte de till att fylla 
varandra, och diskursen, med innebörd. Orden i kedjan användes på ett oreflekterat sätt vilket 
framställde inte bara dem själva utan också deras kopplingar till varandra som självklara. 
Denna självklarhet förstärktes ytterligare av att kedjan också implicerade en skuggkedja med 
motsatser. I denna kan man tänka sig ord som tvång, (människo)förakt, krig/våld, otrygghet 
och fattigdom. Genom att kedjorna kontrasteras mot varandra blir följden av kritik mot ett av 
de positiva värdena att man istället ansluter sig till dess negativa motsats. Så är fallet med alla 
binära oppositioner, eller motsatsförhållanden. Ogillar man mörker gillar man förmodligen 
ljus, liksom motståndare till krig sannolikt är förespråkare för fred. Det behöver inte alltid 
vara så och det behöver heller inte alltid medföra problem. I det här fallet problematiserades 
bilden dock av att dessa positiva värden är så starkt etablerade att de mer eller mindre är 
omöjliga att kritisera. Demokratin, som konstaterats kan ha många olika innebörder, låstes 
fast vid ett positivt värde. I diskursen om demokratins önskvärdhet prisades demokratin som 
något gott, som man (inte minst i betydelsen europeiska aktörer) bör sträva efter att uppnå. 
Detta i stil med vad Jacobsson kommer fram till i sin studie. Hon påpekar just att demokratin 
fungerar som en kategori ”dit en rad värdefulla komponenter” förs, det är ”en 
samlingsbeteckning för önskvärda saker.” Som sådant blir det också ”gränslöst” och 
mottagligt för en mängd komponenter, så länge de har en positiv laddning.97 Jacobsson menar 
att demokratin blivit en del av den moderna västerländska självuppfattningen och att det 
länkas till begrepp som jämlikhet och mänskliga rättigheter. Dessa principer:  
 

kan knappast ifrågasättas av människor som gör anspråk på att vara tillräkneliga och vill påräkna 
respekt i samhällsdebatten. Kampen om dessa sakrala komponenter i den moderna västerländska 
världsbilden blir en kamp om tolkningar snarare än om värdet av dem.98

 
Demokratin framstår som sakral, det är något som man måste förespråka för att inte bli kriti-
serad och ifrågasatt själv. Jag har tidigare kallat detta för ett kejsarens nya kläder-problem, 
med hänvisning till barnsagan med samma namn. Historien går i korthet ut på att skräddaren, 
som inte sytt några kläder, lurar kejsaren att tro att han fått nya kläder av ett osynligt tyg. För 
att ingen ska få för sig att han är naken säger skräddaren att det är ett tyg som bara kloka per-
soner kan se. Den som inte ser att kejsaren har kläder på sig är således dum. Detta är en stra-
tegi som också användes i hanteringen av demokratibegreppet. För liksom skräddaren såg till 
att slippa kritik, framställdes demokratins oklanderlighet i artiklarna på ett sätt som gör att den 
som kritiserar demokratin är dum, eller själv borde kritiseras. ”Få argument torde överlag vara 
så gångbara som hänvisningar till demokratins principer”, konstaterar Jacobsson. Genom ka-
raktäriserandet av något som demokratiskt hoppas man också vinna ett erkännande av alla 
som ser sig som demokrater.99

 
En av slutsatserna i denna uppsats är att demokratin blivit ett självklart populärt begrepp, 
nästintill något heligt, liksom Dahl och Jacobsson konstaterat. Demokratin är något man ska 
värna, även om den inte sällan står odefinierad. För att återknyta till Bourdieu kan demokratin 
ses som en doxa – något som är omöjligt att ifrågasätta eller ens diskutera eftersom dess åtrå-
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värdhet framstår som självklar. En av doxans känntecken är just att den kan uppfattas som 
något heligt: 
 

Doxans status av något odiskutabelt kan också formuleras som helighet. Det finns i alla samhällen 
värden, normer och trosuppfattningar vars betydelse inte får ifrågasättas hur som helst och som får 
en närmast sakral status. Demokratin kan i denna mening sägas vara helig, eller i varje fall komma 
så nära det heliga som en sekulär världsuppfattning tillåter.100

 
Demokratin är en av det sekulariserade västerlandets kvarlevande heliga komponenter, som 
varken ”får” eller ”kan” ifrågasättas av dem som tror. Troende förväntas dessutom alla vara. 
 
 
c/o EUropa – dess ”sanna” hem 
 
Bilden av demokratibegreppet som heligt och åtråvärt, med naturliga kopplingar till andra 
positiva begrepp som i sin tur hjälper till att legitimera dess självklarhet har också en koppling 
till EU och Europa. EU framstod i analysen som en företrädare för Europa genom att unionen 
och Europa användes omväxlande och mycket ofta fick ersätta varandra eller antogs påver-
kade av varandras angelägenheter. Detta kallade jag för utbytbarhetsdiskursen. Vad gäller den 
mer specifika relationen mellan EU och Europa urskildes en självklarhetsdiskurs som 
gestaltade de två begreppen som en enda gemenskap, alternativt förutsatte att de kan ses på 
detta sätt. Europa naturaliserades som en självklar gemenskap, och genom att ”förväxlas” med 
EU blev även unionen en gemenskap som framstod som naturlig och sann. Både för enkelhets 
och tydlighets skull sammanfattade jag de båda begreppen i det gemensamma EUropa. 
 
Den med tanke på demokratifokuset viktiga iakttagelsen i analysen var hur demokratin, som 
sågs som självklar i sitt värde, dessutom sågs som självklar i sin koppling till EUropa. Genom 
hela materialet löpte en värdediskurs, som framställde EUropa som naturligt besläktat med 
demokratibegreppet, som sågs som ett av flera för unionen grundläggande värden. Det skrevs 
dels om brister i demokratin, dels om ett demokratiskt underskott i EU – begrepp och ordval 
som implicerar att det finns en naturlig och önskvärd nivå, som dock inte uppnåtts. Brister 
indikerar ”för lite” av något, på samma sätt som uttrycket demokratiskt ”underskott” visar att 
det finns en önskvärd – högre – nivå. Att demokratin i EU ”inte mår något vidare” som också 
angavs i en artikel visar ännu tydligare på upplevelsen av att det finns något som är demokrati 
och att denna demokrati hör till EU och borde värnas bättre än den gör. Att den inte mår något 
vidare förutsätts vara något dåligt, och som läsare förväntas vi förstå, och hålla med om, 
denna underton.  
 
Att demokratin hör till EUropa framställdes också genom att EUropa, eller främst EU, utmå-
lades som ansvarigt för dess välbestånd. Framför allt vad gällde utvidgningen gick det att 
urskilja en diskurs som framställde EU som en hjälte, med ansvar att rädda och vidmakthålla 
demokratin i Europa. Demokratin ”ströps” i Vitryssland och den måste ”stöttas” i Ukraina, 
uttrycktes det. Detta stöd förväntades utgöras av EU-medlemskap; nyutslagna demokratiska 
reformer får stöd och hjälp när de integreras i EU. Här stärks både värdediskursen och utbyt-
barhetsdiskursen, genom att tesen att demokratin hör hemma i EU får ytterligare stöd, 
samtidigt som EU förväntas värna demokratin i Europa. Detta länkande mellan demokratin 
och EUropa fyller ytterligare i kejsarens nya kläder-problemet. För i och med att demokratin 
inte går att kritisera blir konsekvensen av att demokratin dessutom förutsätts höra till EUropa 
att EUropa inte heller går att ifrågasätta. Den som ifrågasätter demokratin blir själv snart 
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ifrågasatt, hävdade jag ovan. Nu vidgas detta till att innefatta även den som ifrågasätter EU 
eller Europa.  
 
Det är i resonemang som dessa som maktrelationer blir tydliga. Genom att EU kan ”rädda” 
och ”stödja” demokratin – genom att erbjuda medlemskap – blir EU-medlemskapet en be-
kräftelse på att landet uppfyller de demokratiska villkor som EU ställer på alla som vill bli 
medlemmar. Carlson, som tidigare menade att EU lagt beslag på beteckningen Europa, 
poängterar bland annat också att EU-utvidgningen till stor del handlar om vilka som ska få 
kalla sig ”fullvärdiga européer”. Han jämför maktförhållandena i utvidgningen med en nådig 
gudsmakt som har (eller tar sig) rätten att avgöra vilka som ”hör till” och vilka som inte gör 
det. Han skriver: 
 

(…) precis som Sankte Per har synpunkter på uppförandet hos dem som bankar på för att släppas 
in i himmelriket, så hävdar de nuvarande medlemmarna i Europeiska Unionen att de har rätt att 
kvalitetsgranska de kandidater som [vill] (…) komma in i detta Nya Europa.101

 
Förutom de ekonomiska vinningar som medlemskapet kan tänkas föra med sig för de nya 
medlemmarna blir tillträdet till EU ur denna synvinkel också en fråga av symbolisk karaktär. 
Att bli medlem innebär att bli godkänd, det ger ansökarlandet ett kvitto att visa upp för att 
legitimera sin status som demokratisk, västerländsk eller europeisk stat. Problemet är att 
demokratibegreppet nu fått en ”självklar” koppling till EUropa. Uppfattningen om att EU har 
rätten att definiera inte bara vem som tillhör EU utan också vem som tillhör Europa utvidgas 
genom detta till att också innefatta rätten att definiera vilka stater och folk som kan kallas 
demokratiska. Vi riskerar alltså att se ett likhetstecken mellan europeisk och demokratisk – 
båda etiketter i EU:s ”ägo”. Bengtsson konstaterar i sin bok om utvidgningen att det hela 
ytterst blir till en fråga om identitet och om tillhörighet – ”medlemskapet visar omvärlden 
vem man är”, på samma sätt som exkluderingen ur EU blir en tydlig markering på vad man 
inte är.102 Slutsatsen av detta blir att det finns en risk att ”europeiska” aktörer inte kan 
ifrågasätta demokratin, på samma sätt som tvärtom ”icke-europeiska” aktörer (eller kanske 
snarare icke-EUropeiska aktörer) får svårare att deklarera sig som anhängare eller föresprå-
kare av densamma. Den som inte ses som europeisk riskerar alltså att inte heller ”kunna” vara 
demokratisk. Trots Köpenhamnskriterierna (som i mångt och mycket är öppna för tolkningar) 
handlar utvidgningen till stora delar om vilka länder som anses få vara med i den konstruktion 
av Europa som de som redan befinner sig i unionen slagit fast (inkluderat dess demokratiska 
konnotationer). Detta trots att vem som ska avgöra vilka länder som är europeiska egentligen 
är en fråga utan självklart svar. Eftersom alla förväntas åtrå demokratin blir följden att alla i 
slutänden också måste bejaka EU. Ytterst blir det hela därför en fråga om makt, och om att 
falla EU i smaken.  
 
 

                                                           
101 Carlson, s. 8 
102 Bengtsson, s. 15 
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Sammanfattande slutsatser 
 
I det teoretiska ramverk som föregick analysen konstaterade Murray och Holmes m.fl. att det 
inte längre är acceptabelt att EU likställs med Europa eller att det är EU:s tolkningar av 
Europabegreppet som är de enda giltiga. De skriver bland annat att: 
 

It has increasingly become apparent that the word ’Europe’ is not synonymous with the EC, the 
EU or Western Europe, that it is no longer acceptable for politicians, analysts or policy makers to 
retain an Atlanticist or West European view of the continent.103  
 

I analysen har det dock visat sig att EU i hög grad erövrat tolkningsföreträdet över övriga 
Europa och att det förhåller sig så även idag. Murray och Holmes säger visserligen inte att det 
inte förhåller sig på detta sätt, men deras utpekande av motstånd mot denna ordning har inte 
visat sig i denna studies analys. Istället tycks aktören EUropa fast förankrad i artiklarna och 
möjlig att urskilja och ifrågasätta först efter flera genomläsningar. I materialet gör sig denna 
västeuropeiska syn på kontinenten fortfarande gällande. 
 
I analysen framställs EU som en företrädare för Europa, genom en utbytbarhetsdiskurs som 
likställer unionen med Europa i sin helhet och med frågor som rör Europa. Unionen sägs 
också stå för ”europeiska värden”. Denna värdediskurs, som i många sammanhang uppfattas 
som självklar och svår att kritisera, naturaliseras genom att de värden den innefattar länkas till 
varandra i kedjor med ”självklara” associationer och motsatser. Genom en objektiv ton och 
hänvisningar till historien ges läsaren intrycket av att saker och ting förhåller sig på vissa sätt; 
värdenas koppling till EUropa framstår som självklar – de utmålas som grundläggande 
värden som alltid funnits där. Även diskursen om EUropa som en självklar gemenskap 
naturaliseras med hänvisningar till historien. 
 
Demokratin, som är ett av de värden som knyts till EUropa, framstår som en doxa eller social 
representation, som är svår för att inte säga omöjlig att kritisera. Genom att demokratin länkas 
till EUropa blir följden att varken EU eller Europa kan kritiseras. EU:s relation till Europa 
framstår som naturlig och etableras som en populär gemenskap, med ansvar och möjlighet att 
stödja länder som har det svårt. EU presenteras i en hjältediskurs med två bemärkelser; dels 
blir unionen hjälten för Europa, dels också hjälten som är Europa. EU tycks till stora delar ha 
vunnit i kampen om att definiera vem (eller vad) som är europeisk(t), och genom kopplingen 
till värdekedjorna också vem som är demokratisk. Framställningen av att EU har ett ansvar för 
demokratin (inom Europa) får som följd att medlemskapet i unionen inte bara blir till ett 
kvitto på att ett land är demokratiskt och uppfyller unionens inträdeskrav (och därför får 
räknas som europeiskt), utan också att det är ”godkänt”. I antagandet om att europeiskt är lika 
med demokratiskt och att detta är lika med godkänt och bra blir det till en medalj, som 
ytterligare förstärker den diskursiva framställningen om det populära, viktiga och 
demokratiska EUropa. 
 
 

                                                           
103 Murray & Holmes, s. 3 
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Bilaga 1: Det empiriska materialet 
 
 
Urval A: Artiklar om EU/demokratin i EU 
 

1) ”EU:s demokratiska underskott. Sjunkande stöd för EU oroar” 
Dagens Nyheter, 041007, s. A24 

 
2) ”Demokratiskt underskott. Höj rösten om Europas framtid” 

Dagens Nyheter, 020624, s. A2 
 

3) ”Demokratin i EU får underkänt” 
Dagens Nyheter, 030119, s. A7 

 
4) ”KOMMENTAR: Demokratin inom EU måste erövras varje dag” 

Dagens Nyheter, 041028, s. B4 
 

5) ”Folk förenade i mångfald” 
Dagens Nyheter, 040923, s. A2 

 
6) ”Vårt enade, kära, krångliga Europa” 

Dagens Nyheter, 040430, s. A2 
 

7) ”EU:s framtidskonvent. Demokratigap oroar” 
Dagens Nyheter, 020226, s. A8 

 
 
Urval B: Artiklar om utvidgningen 
 

1) ”Söndagssignerat/Hans Bergström: En europeisk union med 50 delstater?” 
Dagens Nyheter, 991212, s. A2 

 
2) ”EU markerar mot Kroatien. Oförmåga att samarbeta med Haagtribunalen stoppar 

medlemsförhandlingar.” 
Dagens Nyheter, 050317, s. A20 

 
3) ”’Ge Ukraina hopp om EU-medlemskap’” 

Dagens Nyheter, 041218, s. A6 
 

4) ”EU spränger fram mot Svarta havet” 
Dagens Nyheter, 041218, s. A26 

 
5) ”Motståndet mot Turkiet växer i EU” 

Dagens Nyheter, 041213, s. A10 
 

6) ”Tuffare ton från EU mot Turkiet” 
Dagens Nyheter, 041130, s. A24 

 
7) ”Per Ahlin: Vitryssland är det slutna undantaget” 

Dagens Nyheter, 041019, s. A4 
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