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Inledning
Vi ställer upp en lista med kandidater till Europaparlamentsvalet den 13 juni, därför 
att  den politiska makteliten, de socialdemokratiska och borgerliga partiernas ledningar 
nominerar enbart jasägare som uppenbarligen inte avser att motarbeta en fortsatt 
förskjutning av makten från Sverige till Bryssel.”1  

 

en 14 september 2003 röstade det svenska folket om införande av euro som valuta. 
Resultatet blev nej. Detta nej tog en grupp handlingskraftiga och politiskt väl initierade 

personer, som en längre tid varit missnöjda med hur EU-frågor hanterats av det svenska 
partiväsendet, som intäkt för att detta partiväsende inte är representativt för den svenska 
folkopinionen i EU-frågor.  

D 

Citatet ovan kommer från första sidan i Junilistans idéprogram. Junilistan är den 
tvärpolitiska lista som med kort varsel och med representanter från Socialdemokraterna och de 
fyra borgerliga partierna, bildades för att få in representanter i Europaparlamentet för att där 
kunna agera som en ”’demokratisk vakthund’, för att motverka en ständig överföring av makt 
från Sveriges riksdag till EU:s institutioner”.2 Liksom för val till riksdagen måste ett parti (eller en 
lista) få minst fyra procent av rösterna för att ta plats i parlamentet. Junilistan fick hela 14,4 % av 
rösterna i valet till Europaparlamentet den 13 juni 2004 och blev därmed Sveriges tredje största 
”parti”, med detta fick de också tre platser i Europaparlamentet. Den utlösande faktorn, och 
symbolen för missnöjet som fick EU-debatterna att öka till den omfattning de idag har, var alltså 
motsättningarna i EMU-frågan. Att EMU-frågan har blivit symbolen för missnöjet, säger jag för att 
jag uppfattar det som att denna debatt senare även har spillt över i att handla om EU:s varande 
som demokratisk institution, och i vilken utsträckning förslaget till ny EU-konstitution och 
utvecklingen i en rad andra centrala frågor är demokratiskt förankrad hos Europas medborgare. 

Grunderna för Junilistans vision om ett framtida EU är subsidiaritet, det vill säga ”en strävan 
efter att förlägga de politiska uppgifterna på lägsta effektiva insatsnivå”3, och flexibel integration, 
med vilket de menar att ”man inte skall försöka pressa in alla möjliga frågor i EU:s ramverk, bara 
för att några europeiska länder råkar ha skäl att vilja samarbeta om dem”4. Bortsett från dessa 
begrepp är Junilistans företrädare i första hand ense om är att, i EU-parlamentet, ”företräda linjen 
att många frågor som kommer upp till behandling inte skall beslutas om där utan på nationell 
nivå”.5  

Av de fem EU-liberala partierna i den svenska riksdagen, blev jag mycket nyfiken på att 
studera hur Junilistan åsiktsmässigt förhåller sig till Socialdemokraterna, främst beroende på att 

                                                 
1 http://www.junilistan.nu/index.phtml?sid=437, Junilistan idéprogram, som PDF-fil 050117, sid. 1 
2 http://www.junilistan.se/euparl.asp 
3 Janeric Gidlund, ”Demos och makten i den politiska demokratin”, i Den moderna demokratins problem, Anders 
Sannerstedt & Magnus Jerneck (red.), s. 196-197 
4 Junilistan idéprogram, sid. 2 
5 Ibid., sid. 3 
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Socialdemokraterna sitter vid regeringsmakten och således blir extra tydlig måltavla för kritik mot 
det sätt på vilket Sverige representeras i EU. Sakta närmar vi oss nu det centrala i min 
frågeställning. 

I så gott som alla debatter om EU som institution och huruvida de svenska väljarna 
representeras på ett acceptabelt sätt i unionen, har demokratibegreppet blivit den centrala 
utgångspunkten. Vad kan anses vara demokratiskt och vad kan det inte? Den frågan är föremål 
för en varaktig och intensiv diskursiv kamp. I och med att demokratibegreppet är så legitimt och 
laddat med positiva värden, är det oerhört viktigt att kunna visa på grundläggande demokratisk 
förankring i sina resonemang för att vinna väljarnas bifall. Därför föll mitt intresse på att studera 
hur Junilistan respektive Socialdemokraterna talar om demokrati vid diskussioner om EU i sig 
och hur de svenska väljarna representeras i unionen. 

Problemformuleringsprivilegiet i den kommande analysen har i mångt och mycket tillfallit 
Junilistan. Så har det blivit på grund av att de initierat en mängd av den senaste tidens EU-
debatter, men också på grund av att de, institutionellt, är det som gestaltar många svenska väljares 
missnöje med den EU-politik som förs inom och utanför Sveriges gränser. För 
Socialdemokraterna i sin tur, handlar det mycket om att svära sig fria från den ifrågavarande 
kritiken, men också visa att den EU-politik man för är bärkraftig och väl demokratiskt förankrad. 
 

Syfte 
Mitt syfte är att, med hjälp av diskursanalys och ideologianalys, försöka belysa hur Junilistan 
respektive Socialdemokraterna officiellt tillskriver demokrati värde vid resonemang om hur det 
svenska partiväsendet representerar de svenska väljarnas åsikter i EU, samt vid diskussioner om 
EU som institution. 
 

Frågeställningar 
Är det svenska partiväsendet tillräckligt representativt för folkopinionen i Europafrågorna? 
Uppfyller EU som institution de mest grundläggande kraven på demokrati? Är förslaget till ny 
konstitution ett framsteg eller ett bakslag i demokratihänseende? 

Det är dispyterna och dragkampen i de här frågorna som har genererat materialet till min 
analys. Givetvis kan jag inte leverera svaren på dessa frågor i den här analysen, dels beroende på 
att de är för omfattande och komplexa, men också på att de delvis är föremål för politisk 
åskådning och alltså inte döljer någon fullt objektiv sanning. Självfallet går det dock att närma sig 
dem, och det är precis vad jag ska försöka att göra i analysen. En i det närmaste objektiv sanning 
är dock att politik, och mycket annat (för dig som inte är av uppfattningen att allt är politik), i vår 
samtid i allt större utsträckning påverkas och styrs av globala skeenden. Skeenden som påverkar 
nationalstaten, vare sig den vill eller ej. Detta är den verklighet vi har att förhålla oss till. Det kan 
gälla miljöhot eller det faktum att ”företag kan producera i ett land, betala skatt i ett annat och 
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kräva statliga satsningar på infrastrukturen i ett tredje” 6, som Ulrich Beck uttrycker det. 
Uppgifter som nationalstater, i många fall, inte klarar att hantera själva, utan skapar federala 
sammanslutningar för att nå större framgång med. Därför är det ofrånkomligen av yttersta vikt 
att det förs debatter om hur dessa sammanslutningar bäst utvecklas i demokratihänseende. 

I analysen och den efterföljande diskussionen ska jag därför, med utgångspunkt i det 
Junilistan uppfattar vara en alltmer omfattande förskjutning av makt från Sverige till Bryssel och 
ett EU som utvecklas i en alltmer federal7 riktning, försöka hitta den politisk-retoriska 
skärningspunkten för Junilistans och Socialdemokraternas olika sätt att tillskriva 
demokratibegreppet värde. 

Avgränsningar 
För att hålla arbetets omfattning på en (förhoppningsvis) acceptabel nivå har jag fastställt vissa 
begränsningar och yttre ramar.  

Som jag beskrivit i inledning och syfte har jag förutom Junilistan, trots att de kritiserar både 
Socialdemokraternas och de fyra borgerliga partiernas EU-politik, enbart valt att analysera 
Socialdemokraternas syn på demokratibegreppet. Dels på grund av att arbetet, enligt min 
bedömning, annars skulle bli allt för omfattande, men också för att jag ansåg att 
Socialdemokraterna var extra intressanta på grund av sitt innehav av regeringsmakten. När det 
gäller insamlandet av artiklar har jag, utan att i förväg bestämma mig för ett maximalt antal sidor, 
sorterat ut de jag uppfattat som intressanta. De artiklar jag därefter har valt ut har känts 
tillfredsställande, både i mängd och relevans, för det här projektet. 

För att sedan verkligen kunna kontrollera, jämföra och säkerställa vad som är respektive 
organisations offentliga uppfattning om demokrati i de sammanhang jag studerat, har jag använt 
mig av idéprogrammen. Tanken är att de ska komplettera varandra på ett, för analysen, 
kvalitetshöjande sätt. 
 

Material 
Det material jag har valt att analysera består av Junilistans idéprogram, Socialdemokraternas 
program för EU-frågor samt fem av mig utvalda artiklar från debattsidan i Dagens Nyheter. Jag 
inleder med att säga något om de två organisationernas program och redogör sedan för hur jag 
valt ut artiklarna. 

Eftersom Junilistan skiljer sig från Socialdemokraterna såtillvida att de inte är ett politiskt 
parti, utan en enfrågelista som enbart har mandat i Europaparlamentet, så berör deras idéprogram 
enbart EU-frågor. Således har jag inkluderat hela Junilistans idéprogram i analysen. Vad gäller 
Socialdemokraterna, som är ett politiskt parti och följaktligen har ett komplett partiprogram, har 
jag valt ut relevanta delar ur den del av deras partiprogram som de kallar EU-politikens A till Ö. I 
och med att Junilistans idéprogram i mångt och mycket är utformat som ett angrepp på EU och 
                                                 
6 Ulrich Beck, Vad innebär globaliseringen? Missuppfattningar och möjliga politiska svar, sid. 17 
7 Federal i meningen att politiska beslut, på fler områden än vad som sker idag, förskjuts till en överstatlig nivå. 
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den EU-politik som förs i Sverige finns det gott om resonemang där demokratiaspekter på dessa 
två teman dyker upp. Vad gäller Socialdemokraternas EU-program däremot, så är det vare sig 
utformat som ett angrepp på EU eller för att bemöta Junilistans kritik. Därför är det betydligt 
svårare att hitta explicita diskussioner om demokrati i det. Här har ideologianalysen fungerat som 
ett bra komplement till diskursanalysen, i syfte att bättre få upp ögonen för implicita budskap. 
Detta återkommer jag till i metoddelen. 

Samtliga artiklar har jag hämtat under perioden 040101-041231, det vill säga ungefär sex 
månader före och sex månader efter Europaparlamentsvalet (som var den 13 juni 2004). Det här 
var en period jag anade skulle innehålla en mängd debatter om EU. Dels med anledning av 
Junilistans företrädares kraftiga reaktion på utfallet i EMU-omröstningen den 14 september 2003, 
men också för att jag anade att valet till Europaparlamentet skulle ha alstrat en intensiv debatt, 
både före och efter valet. Sökningen gjorde jag i databasen Presstext och där inskränkte jag mig 
till insändare under avdelningen debatt i Dagens Nyheter. Till att böra med använde jag mig av 
fritextvariablerna EU och EMU fristående, och sedan var och en tillsammans med Sverige. Till 
min relativt stora förvåning genererade dock fritextvariablerna EMU och Sverige bara 
debattartiklar initierade av företrädare för Junilistan, och alltså inte några artiklar där ledande 
socialdemokrater svarade på de förras angrepp på valutaunionen. Kanske beror det delvis på att 
dessa angrepp inte explicit riktats mot socialdemokratin, utan mot hela den politiska maktelit som 
Junilistans företrädare uppfattar inte gör tillräckligt för att förhindra en alltför omfattande 
”förskjutning av makten från Sverige till Bryssel”8. 

För att få tag på relevant material från socialdemokratiska representanter ändrade jag därför 
sökstrategi och valde nu att titta på alla artiklar som, under samma period, innehållit EU och 
demokrati någonstans i texten. Att jag använde en så bred term som EU får vittna om de problem 
jag upplevt med att hitta relevanta debattartiklar, främst sådana som är författade av 
socialdemokrater som representerar deras offentliga politik och som svarar på Junilistans 
angrepp. De, av Socialdemokrater författade, artiklar som passade mig bäst var en av den 
dåvarande partisekreteraren Lars Stjernkvist, och en av den förre EU-parlamentarikern Göran 
Färm. Senare utvidgade jag sökbegreppen till att även omfatta EU och demokratisk samt EMU 
och demokrati/demokratisk. Enligt min bedömning gav dock denna utökade sökning inte ytterligare 
något av intresse, däremot sammanföll den med flera av de artiklar jag skrivit ut tidigare. 

Oavsett om läsare av detta arbete anser att jag har för lite, lagom eller för mycket material, 
så vill jag understryka att mitt syfte inte primärt har varit att studera all text i idéprogrammen och 
artiklarna, utan att jag har valt ut det jag ansett varit relevant för mitt syfte och mina 
frågeställningar. 

Metod 
Vid analysen av mitt material har jag använt mig av två metoder. Tyngdpunkten ligger främst på 
diskursanalys och mer specifikt kritisk diskursanalys, som är en inriktning inom densamma. Men 

                                                 
8 Junilistans idéprogram, sid. 1 
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jag har även hämtat vissa idéer från, och låtit mig inspireras av, kritisk ideologianalys som är en 
inriktning inom idé- och ideologianalysen. 
 

Kritisk diskursanalys 
Med ambitionen att inte lägga ytterligare en common sense-definition till raden av försök att 
enkelt redogöra för vad diskursanalys är, vill jag ändå citera Marianne Winther Jørgensen & 
Louise Phillips kondenserade förklaring av kritisk dikursanalys i deras bok Diskursanalys som teori 
och metod: 
 

Den kritiska diskursanalysen ställer upp teorier och metoder för att teoretiskt 
problematisera och empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv praktik och 
social och kulturell utveckling i olika sammanhang.9

 
Trots att det inte finns någon fullt objektiv mall för exakt vad som skall ingå i en helt stringent 
diskursanalys eller ideologianalys, vill jag ändå påpeka att jag har valt ut de verktyg och begrepp 
från respektive analysmetod som jag anser passar mina syften. Winther Jørgensen & Phillips 
skriver också att: 
 

Det är inte meningen att man nödvändigtvis ska använda alla metoderna eller använda 
dem på precis samma sätt i sitt forskningsprojekt. Hur man väljer och använder 
redskapen beror på projektets problemformulering, frågor och räckvidd.10

 
I det följande kommer jag att redogöra för de egenskaper hos den kritiska diskursanalysen som 
varit de huvudsakliga anledningarna till att jag valde just denna metod. Innan jag fortsätter vill jag 
också nämna att Winther Jørgensen & Phillips, för sin tolkning av den kritiska diskursanalysen, 
företrädesvis använder sig av Norman Fairclough, av en av disciplinens främsta teoretiker. 

Den kritiska diskursanalysen är kritisk såtillvida att den är angelägen om att klargöra den 
”diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värld, inklusive sociala relationer, som 
innebär ojämlika maktförhållanden”11. Ett konkret exempel på ett sådant maktförhållande kan 
vara det som rådde mellan Junilistan och samlingen av EU-liberalare partier, när Junilistan gav sig 
in i EMU-debatten. Kritikens uppgift är alltså att ”avslöja den roll som en diskursiv praktik spelar 
för upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden”12. 
 

                                                 
9 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, sid. 66 
10 Ibid., sid. 81 
11 Ibid., sid. 69 
12 Ibid, sid. 70 
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Kritisk diskursanalys uppfattar därför inte sig själv som politiskt neutral (som 
objektivistisk samhällsvetenskap gör) utan som ett kritiskt angreppssätt som är 
politiskt engagerat i social förändring.13

 
Således öppnar den upp för mina egna åsikter, jag ska dock anstränga mig för att de inte ska lysa 
igenom förrän i den avslutande diskussionen. Winther Jørgensen & Phillips understryker också 
att Fairclough och den kritiska diskursanalysen skiljer sig från diskursteorin, och två av dess 
teoretiker Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, på så sätt att den förra anser att diskurs enbart 
består av lingvistiska element. Laclau & Mouffe däremot, införlivar det icke-lingvistiska i sitt 
diskursbegrepp.14 Winther Jørgensen & Phillips skriver vidare att: 
 

Det centrala målet med den kritiska diskursanalysen är att kartlägga förbindelserna 
mellan språkbruk och social praktik.15

 
Efter detta understryker de också nödvändigheten av att ”dra in annan relevant teori [...] som 
belyser den ifrågavarande sociala praktiken”.16 I mitt fall handlar det främst om att komplettera 
metoden med en del teoretiserande kring demokratibegreppet, detta återkommer jag dock till 
under rubriken Teori. 

Som jag tidigare nämnde använder jag mig i huvudsak av kritisk diskursanalys och kritisk 
ideologianalys, men jag har gjort några undantag för att, som Winther Jørgensen & Phillips 
beskrev det i citatet ovan, anpassa redskapen till projektets problemformulering, frågor och 
räckvidd. Nedan redogör jag för några termer jag använt mig av i analysen, termer som jag anser 
passa mina ändamål bra, men även underlättar för läsaren när det gäller att förstå centrala delar i 
analysen. Därtill bidrar de oftast till att förkorta texten. Dessa tre begrepp har jag hämtat i 
diskursteorin, som är ytterligare en inriktning inom diskursanalysen. 
 

 För det första har jag använt mig av termen nodalpunkt. En nodalpunkt är ett privilegierat 
tecken kring vilket de andra tecknen ordnas och från vilket de får sin betydelse. 
Demokrati kan alltså ses som en nodalpunkt i den politiska diskursen, en nodalpunkt 
vilken tecken som till exempel medborgare, folkomröstning och politiker får sin betydelse 
genom att relateras till.17 

 För det andra har jag använt mig av termen flytande signifikant. Flytande signifikant är 
benämningen på något som i särskilt hög grad är öppet för tillskrivning av olika 
betydelser. Det som skiljer en flytande signifikant från en nodalpunkt är att den förra är 

                                                 
13 Winther Jørgensen & Phillips, sid. 70 
14 Ibid., sid. 72 
15 Ibid., sid. 76 
16 Ibid., sid. 90 
17 Ibid., sid. 33 
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föremål för en dragkamp där flera olika diskurser försöker ge den innehåll på just sitt 
sätt.18 

 Det tredje och sista begreppet jag använt mig av är termen ekvivalenskedja. En 
ekvivalenskedja är en rad omdömen som knyts till något specifikt. Demokrati skulle till 
exempel kunna ekvivaleras med mänskliga rättigheter, välstånd, öppenhet och fred.19 

 
Den uppmärksamma läsaren noterar här att jag, trots att jag i första hand tillämpar kritisk 
diskursanalys, enbart använder mig av begrepp från diskursteorin. Så har det alltså blivit när jag 
har valt de redskap jag anser passa min problemformulering bäst; vad gäller begrepp fann jag 
dessa mest användbara. Här lämnar vi diskursanalysen till förmån för en beskrivning av hur jag 
använt kritisk ideologianalys. 

Kritisk ideologianalys 
Som jag nämnde ovan har jag också använt, och låtit mig inspireras av, ideologianalys och kritisk 
ideologianalys, som är en inriktning inom denna. Varför två analysmetoder kanske någon undrar 
då, och det kan väl te sig som en rimlig följdfråga. Svaret är att kritisk ideologianalys ligger väldigt 
nära kritisk diskursanalys och att de därför har väldigt mycket gemensamt, men studiet av kritisk 
ideologianalys har ändå givit mig en del nya idéer och intressanta parallella sätt att se på mitt 
material. För att få grepp på den kritiska ideologianalysen har jag först och främst läst Göran 
Bergströms & Kristina Boréus bok Textens mening och makt – Metodbok i samhällsvetenskaplig 
textanalys och Sven-Eric Liedmans Surdeg, men jag har även använt mig av Diskursanalys som teori 
och metod då även Winther Jørgensen och Phillips pekar på parallellerna mellan kritisk 
diskursanalys och kritisk ideologianalys. 

Men vad är det då som är så intressant med den kritiska ideologianalysen att det får mig att 
hämta inspiration även i den? Bergström & Boréus beskriver att en första inriktning av 
ideologiforskning ”utgår från att vilja analysera förekomsten av idéer i allmänhet, i debatter eller 
på något sak- eller politikområde”20. Går man sedan till den kritiska ideologianalysen så utmärker 
den sig genom att: 
 

[...] med ett kritiskt anslag ska olika inslag i en dominerande ideologi jämföras med en 
yttre verklighet. Ideologin skall därmed begripliggöras, eller snarare avslöjas.21

 
En av de viktigaste kopplingarna mellan den kritiska ideologianalysen och den närbesläktade 
diskursanalysen ligger i att den förra liksom den senare tillskriver maktaspekten betydelse. 
Bergström & Boréus skriver vidare att: 

                                                 
18 Winther Jørgensen & Phillips, sid. 35 
19 Ibid., sid. 50 
20 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt – Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, sid. 154 
21 Ibid., sid. 155-156 
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Ett grundläggande syfte för en sådan kritisk tradition är att ifrågasätta varje samhälles 
självbild, eller någon dominerande aktörs självbild genom att ställa sådana ideologiska 
uttryck under prövning. [...] Studier av politik har en nära koppling till studier av idéer 
och ideologier.22

 
Citatet ovan beskriver tydligt varför jag har funnit det lämpligt att komplettera den kritiska 
diskursanalysen med den kritiska ideologianalysen, inför studiet av hur två politiska aktörer talar 
om demokrati i anslutning till EU. Avslutningsvis vill jag också nämna något om Sven-Eric 
Liedman. Liedman talar sällan explicit om ideologikritisk analys, men liksom Bergström & Boréus 
ser jag ”åtminstone delar av Sven-Eric Liedmans arbeten som exempel på denna inriktning”23. I 
Surdeg förespråkar Liedman att ideologibegreppet används ”i en vid och neutral mening, [...] om 
bara föreställningsvärlden ses i samband med ett samhälles materiella och klassmässiga 
förhållanden”24. Med ett sista citat som betonar vikten av att tolka implicita budskap får Liedman 
avsluta metoddelen. 
 

De klart formulerade åskådningarna kan kallas manifesta ideologier. De manifesta 
ideologierna är de delar av isberget, som syns ovanför vattenytan. De fastslås i 
partiprogrammen, de uttalas i festtalen, de presenteras i intervjuerna, de angrips i 
pamfletterna, de försvaras i apologierna. [...] När det gäller det som finns under ytan, 
de latenta ideologierna, så är osäkerheten större och oenigheten påfallande. Ändå måste 
man ditner för att finna nyckeln till de ideologier som syns och hörs.25

 

Teori 
För att kunna granska hur de två politiska organisationerna talar om demokrati har jag förstås 
behövt fördjupa mig i demokratiteori. För min förståelse av demokratibegreppet har Robert A. 
Dahl och hans relativt omfattande bok Demokratin och dess antagonister varit av överordnad 
betydelse. Den ger, förutom en överskådlig bild av demokratins historiska utveckling, en 
beskrivning av några av dess svåraste motståndare, samt belyser en mängd av de centrala 
teoretiska och praktiska problem som dagens globala värld medför. En värld där människor blivit 
så inbördes beroende att politik inte längre kan begränsas till små autonoma enheter. Givetvis blir 
det också extra intressant att analysera Junilistans EU-motstånd i skenet av detta. 

För att få ytterligare perspektiv på demokratibegreppet har jag även använt mig av Anders 
Sannerstedts & Magnus Jernecks (red.) antologi  Den moderna demokratins problem. I den här boken 

                                                 
22 Bergström & Boréus., sid. 175 
23 Ibid., sid. 157 
24 Sven-Eric Liedman, Surdeg – En personlig bok om idéer och ideologier, sid. 83 
25 Ibid., sid. 72 
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analyserar Sannerstedt & Jerneck, tillsammans med fyra andra forskare, ett antal centrala och 
aktuella frågor om den moderna demokratins innehåll och funktion. Särskilt viktig har den också 
varit för att öka min förståelse för ”vad som händer med den nationella demokratiska 
beslutsprocessen när demokratiska stater internationaliseras och inträder i allt mer komplexa 
nätverk av ekonomiska och politiska beroenden”.26

Sist vill jag också nämna att min ambition, när jag relativt länge studerat frågor rörande EU, 
har varit att få en grundläggande förståelse för det komplicerade maskineri som utgör EU:s 
politiska system. För det ändamålet har Jonas Tallbergs bok EU:s politiska system varit ett utmärkt 
hjälpmedel. Tallberg, som är docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet och 
Utrikespolitiska institutet, har även arbetet med EU-frågor vid Utrikesdepartementet och 
Europeiska kommissionen. 

                                                 
26 Anders Sannerstedt & Magnus Jerneck (red.), Den moderna demokratins problem, sid. 219 
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Analys 
Innan jag inleder analysen vill jag nämna något om hur den är strukturerad. Jag har valt att dela in 
den i två delar, dels för att underlätta för mig själv och för läsaren, men också för att jag tyckt mig 
kunna se två olika diskussionsfält med anknytning till EU och demokrati. Dels diskuteras det 
huruvida Sveriges representation i EU är demokratiskt förankrad, och dels förs det en 
demokratidiskussion om EU som institution i sig. Jag inleder respektive fält med en kort 
beskrivning av hur jag tänkt. I och med att fälten ligger relativt nära varandra vill jag dock 
reservera mig för att analysen ibland kan glida in på det angränsande området, men jag ska 
försöka att undvika det.  
 

Tema 1: Demokratidiskussioner kring Sveriges representation i EU 
Precis som rubriken antyder har jag under denna rubrik försökt att ringa in meningsstriden kring 
huruvida Sveriges representation i EU är demokratiskt förankrad eller ej. Förutom att jag i detta ser en 
avgränsad diskussion, tycker jag denna avgränsning är intressant på grund av att detta är en av de 
mest centrala frågorna i Junilistans idéprogram. Dess tillkomst som politisk organisation beror i 
hög grad på missnöje med vad som uppfattas vara en alltför EU-vänlig politisk representation, 
från svenskt håll, i Europaparlamentet. Med detta sagt har vi också en lämplig ingång till den här, 
första, delen av analysen. Det har inte varit svårt att hitta artiklar där Junilistans företrädare 
angriper det sätt på vilket Sverige representeras i EU, en linje som också tydligt nog uttrycks i 
deras idéprogram. Vid ett försök att hitta ett svar på dessa angrepp, på ett sätt som speglar den 
officiella Socialdemokratiska linjen i frågan, blir det betydligt svårare. Det har varit svårt att hitta 
exempel på texter där någon, eller några, av partiets främsta företrädare går i polemik med 
Junilistans ståndpunkter. Detta gäller i såväl artiklar som partiprogram. Innan vi fortsätter vill jag 
dock göra ett par förtydliganden. 

För det första: Ovan har jag några gånger skrivit Junilistan och Junilistans ståndpunkter. Men 
när det gäller Socialdemokraterna har jag skrivit den officiella Socialdemokratiska linjen och partiets 
främsta företrädare. Det finns alltså en skillnad i hur jag, generellt, tillskriver respektive organisation 
en viss typ av åsikter, varför? Junilistans företrädare representerar ju, med representanter från 
Socialdemokraterna och de borgerliga partierna, som jag tidigare nämnt, ett tvärsnitt i svensk 
politik. Det som fogar dem samman är ett gemensamt missnöje med en rad frågor rörande EU 
och Sveriges förhållande till unionen. Dessa frågor och deras begränsade idéprogram (i jämförelse 
med ett fullständigt partiprogram) är något man inom Junilistan är förhållandevis eniga om. Vad 
gäller Socialdemokraternas inställning till EU däremot, finns det hos dem (och följaktligen också 
hos de borgerliga partierna) en påtaglig splittrig i dessa frågor. Därav Junilistans tillkomst. Faktum 
är att flera av Junilistans främsta företrädare (bland annat Nils Lundgren, Hélène Goudin och 
Sören Wibe, för att bara ta några exempel) tillhör och har tillhört det Socialdemokratiska partiet 
under lång tid. Därtill finns det en kategori socialdemokrater som inte sympatiserar med partiets 
EU-politik, men som för den skull inte är beredda att gå så långt som till att offentligt stödja 
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Junilistan. Observera dock att denna grupps åsikter, åtminstone inte primärt, är av intresse i 
denna studie. Vid jakten på artiklar skrivna av socialdemokrater har det alltså gällt att försöka 
identifiera och välja ut dem som företräder partiets offentliga EU-linje, och således polemiserar 
med Junilistans debattörer. Något som alltså långt från alla socialdemokrater gör. 

För det andra: Det har varit svårt att hitta debattartiklar där ledande socialdemokrater 
svarar på Junilistans angrepp på EU och det sätt på vilket Sverige representeras i unionen. Vad 
gäller socialdemokraternas sätt att tala om demokrati i dessa sammanhang har det därför, i större 
utsträckning än med Junilistan, gällt att försöka läsa mellan raderna, tolka implicita budskap och 
leta efter ställningstaganden som kan svara på debattangreppen. I debattartiklar såväl som i 
partiprogram. För att ytterligare understryka vikten av detta citerar jag åter Liedman som säger 
att: 
 

[...] ideologikritikern nöjer sig inte med vad som står på raderna. Han vill se vad som 
inte står där; vad som är självklara utgångspunkter, vad som är tankevanor som 
programmakarna inte ens blivit varse.27

  
Vad den ojämna fördelningen av debattartiklar kommer av har jag funderat mycket på. Jag tror 
att det delvis kan bero på att Junilistans angrepp på den EU-politik som förs i Sverige och EU, 
som jag tidigare nämnt, inte bara riktas mot socialdemokratin, utan även mot de fyra borgerliga 
partierna. Av den anledningen är det alltså möjligt att Socialdemokraterna avstår från att själva 
bemöta kritiken. Möjligen kan ytterligare strategiska överväganden ligga till grund för valet att inte 
bemöta kritik, jag har dock inte för avsikt att fördjupa mig ytterligare i den frågan, utan stannar 
här. Med detta sidospår hoppas jag ha gett läsaren en något tydligare bild av förhållandena i det 
idépolitiska fält jag haft för avsikt att studera. Åter till huvudsyftet, och granskningen av 
skillnaderna i sättet att tala om demokrati i EU-sammanhang. 
 

Junilistan; demokratidefinitioner 
Precis efter årsskiftet (040105) skriver Nils Lundgren och Sören Wibe en artikel där de går till 
angrepp mot ”Sveriges politiska etablissemang [...]”, som de tycker ”[...] möter sina väljares EU-
skepsis med arrogans och förakt.”28 Det Lundgren och Wibe stöder sitt resonemang på är det jag 
ovan har berört ett flertal gånger, nämligen svenskarnas nej till EMU. De båda ger uttryck för den 
uppfattning som även finns inskriven i Junilistans idéprogram, nämligen att de socialdemokratiska 
och borgerliga partiernas ledningar enbart nominerat ”jasägare” till Europaparlamentsvalet den 
13 juni 2004. Senare skriver de: 
 

                                                 
27 Liedman, sid. 105 
28  ”40 procent saknar alternativ i EU-valet”, debattartikel i Dagens nyheter 2004-01-05 



 12

I själva verket tycks svenska folket ha en väsentligt mera sofistikerad inställning till 
EU-projektet än dess politiska etablissemang. Medborgarna röstade ja till EU-
medlemskap 1994, men nej till EMU-medlemskap med mycket tydlig majoritet i 
september 2003.29

 
Vidare påstår de sig, i en vallokalsundersökning, ha stöd för ”[...] att de som röstade nej till EMU 
drevs mer av argument, medan de som röstade ja gick mer på känsla och person.” Lundgren och 
Wibe tycker sig i nejet till EU se en folklig demonstration av självständighet, från höger till 
vänster. De menar också att väljarna, med sitt nej, har visat prov på kritiskt sinnelag och 
motståndskraft mot intensiv propaganda, och att det: 
 

[...] var ett demokratiskt (min kursiv.) hälsotecken, som borde ge den politiska eliten en 
viss stolthet. Någon sådan har dock inte synts till.30

 
Demokrati ekvivaleras alltså med det dessa herrar uppfattar vara väljarnas motståndskraft, 
självständighet och kritiska sinnelag. Men frågan är också om inte Lundgren och Wibe till och 
med sätter en demokratistämpel på själva nejet i sig. Nejsägarna har ju ”drivits mer av argument” 
än de känslo- och personorienterade jasägarna. I anslutning till detta drar de också slutsatsen att: 
 

Det förefaller alltså som om nejsägarna var mer politiskt mogna än jasägarna.31

 
Artikelförfattarna drar slutsatsen att EU, bland sina medborgare, saknar helhjärtat stöd och 
legitimitet, de menar också att det finns en förskräckande stor okunnighet om det europeiska 
projektet i hela Europa. För att en förändring ska kunna komma till skott menar de båda att det 
är nödvändigt att det politiska etablissemanget i EU-länderna börjar visa ”respekt för 
medborgarnas politiska värderingar”32. Här kan jag inte låta bli att dra en parallell till Sven-Eric 
Liedman och ett stycke där han tycks beskriva den situation som Junilistans företrädare upplever 
att de befinner sig i. 
 

Varje samhälle, varje klass, ja varje grupp har sitt eget ’sunda förnuft’, sina särskilda 
oförvillade ögon, sina självklart förnuftiga värderingar. [...] Först om samhället eller 
gruppen kommer i öppen konflikt med andra samhällen eller grupper, så blir det en 
angelägenhet att försöka formulera det egna sunda förnuftet.33

                                                 
29 ”40 procent saknar alternativ i EU-valet” 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Liedman, sid. 71 
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Är inte detta precis vad Lundgren och Wibe försöker göra? Efter detta uppfattar jag det som att 
de två styr artikeln åt ett annat håll, från en förhållandevis vid diskurs, där EU-skeptikerna 
tillskrivs en rad generella och positiva värden, till ett mer specifikt syfte. Via en EU-kronologi, 
anno 2004, styrs fokus mot de stora EU-frågor som står närmast på dagordningen, och hamnar 
på det som just nu bereder Junilistan (och riksdagens partier) mycket arbete, förslaget till ny EU-
konstitution. Nu dyker demokratibegreppet åter upp för att begagnas i ett mer konkret syfte. 
 

För varje demokrat borde det vara självklart att en så omvälvande förändring i 
statsskicket måste förankras hos medborgarna och få politisk legitimitet genom 
folkomröstning i alla medlemsländer (mina kursiv.).34

 
Jag uppfattar det som att Lundgren och Wibe, via att tillskriva EU-skeptikerna rationella och 
positiva värden, och göra motsatsen med ”jasägarna”, dessutom försöker likställa demokrati med 
en folkomröstning om förslaget till ny EU-konstitution. Jag noterar här att ytterligare 
fördjupningar i demokratibegreppets komplexitet, eller det faktum att folkomröstningar enligt 
Svensk konstitution enbart är vägledande, uteblir. Innan jag går vidare till nästa artikel vill jag 
understryka att artikeln jag nu redogjort för, skrevs innan Junilistan officiellt presenterats som 
politisk organisation. 

Innan vi övergår till att se på hur Socialdemokraterna bemöter den kritik jag hittills 
redogjort för, tar vi en titt på ytterligare en artikel, den här gången officiellt skriven i Junilistans 
namn. I februari (040211) skriver Nils Lundgren, nu tillsammans med Lars Wohlin 
(företagsledare och nationalekonom som betecknar sig som allmänborgerlig, en av Junilistans tre 
EU-parlamentariker) en artikel, vilken är en del i det omfattande projektet med att lansera 
Junilistan som politisk organisation som nu drar igång. Till skillnad från den föregående artikeln, 
som jag upplever hade de svenska väljarna som en kombination av nodalpunkt och flytande 
signifikant, är denna artikel mer orienterad mot organisatoriska och institutionella resonemang. 
Via en kort inledning där Lundgren och Wohlin formellt deklarerar Junilistans existens styrs 
läsaren mot en första förklaring till denna organisations tillblivelse: 
 

I dag klockan tio presenterar vi ett politiskt alternativ för de svenska väljare som har 
gjorts politiskt hemlösa genom etablissemangets hantering av EU-frågorna. Alternativet 
innebär att vi ställer upp med en lista i valet till EU-parlamentet den 13 juni med syftet 
att motarbeta en fortsatt förskjutning av den politiska makten från Sveriges riksdag till 
EU-organen i Bryssel. Detta är ett grundläggande demokratiskt intresse (mina kursiv.).35

 
Här är det främst de kursiverade delarna av citatet som fångat mitt intresse. Till att börja med 
konstaterar jag att en omnämning från den förra artikeln, som jag då inte tog upp, nu åter får 
                                                 
34 ”40 procent saknar alternativ i EU-valet” 
35 ”Nu startar vi nytt parti inför EU-valet”, debattartikel i Dagens nyheter 2004-02-11 
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komma till heders. Återigen positionerar sig Junilistans företrädare (som visserligen inte 
företrädde någon organisation i förra artikeln) som etablissemangets motståndare. Ett etablissemang 
som förblir mer eller mindre odefinierat, här liksom tidigare. Att artikelförfattarna med denna 
retorik anstränger sig för att plocka politiska poäng, och därmed också röster, genom att 
framställa sig som folkviljans kämpar, uppfattar jag som mer än tydligt. Men visst kan det säkert 
vara effektfullt. Hur Junilistans företrädare (flera av dem framstående i såväl den akademiska 
världen som näringslivet) skulle skilja sig från det politiska etablissemang man gång på gång 
återkommer till, kan jag dock inte se. 

Så till det andra. Sprickan mellan de, jag väljer att kalla dem mer respektive mindre EU-
positiva, väljarna upplever Junilistans företrädare så allvarlig att de, eftersom de anser att de 
etablerade partiernas ledningar driver en alltför EU-liberal politik, ser en betydande del av den 
svenska befolkningen som politiskt hemlös. Detta leder dem, i sin tur, fram till slutsatsen att deras 
politiska engagemang är av grundläggande demokratiskt intresse. Artikelförfattarna ser alltså 
svenskarnas nej i folkomröstningen om införandet av euro som valuta, den 14 september 2003, 
som ett kvitto på ”att vårt partiväsende inte längre klarar sin uppgift”36. De fortsätter att utveckla 
sitt resonemang beträffande den bristfälliga representationen: 
 

De politiska eliterna i det socialdemokratiska partiet och tre av de fyra borgerliga 
partierna (undantaget Centern, min anm.) tog ställning för ett ja till euron, men 
närmare en miljon borgerliga väljare och närmare en och en halv miljon 
socialdemokratiska röstade nej. Vi står därmed inför ett demokratiskt problem. Vårt 
politiska system bygger på representativ demokrati, men våra politiker är inte 
representativa för folkopinionen i Europafrågorna (mina kursiv.).37

 
I detta citat går det att konstatera att artikelförfattarna, för att visa att de verkligen är folkets 
representanter, fortsätter att distansera sig från etablissemanget som nu fått benämningen de 
politiska eliterna. I linje med detta sätt att försöka övertyga läsaren om att Junilistan företräder 
folkviljan (eller i alla fall en stor del av den), verkar demokrati här vara synonymt med just 
folkvilja. När den politiska representationen inte fungerar tycks Lundgrens och Wibes tankar mer 
förskjutas mot direktdemokratiska ideal. ”Denna maktelitens arrogans måste mötas med 
demokratins politiska medel”.38 Därmed har vi också fått en tredje benämning av 
meningsmotståndarna, maktelit. En maktelit, en politisk elit, ett etablissemang som enligt 
artikelförfattarna tycks inkarnera motsatsen till demokrati. I den föregående artikeln (sid. 13) 
nämnde jag hur Nils Lundgren och Sören Wibe kopplade demokrati till genomförandet av en 
folkomröstning om EU:s nya konstitution, en koppling som nu åter tas upp. Om det svenska 
partiväsendets förmåga att representera folkets vilja är otillfredsställande måste det självfallet 
arrangeras en: 
                                                 
36 ”Nu startar vi nytt parti inför EU-valet” 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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[...] folkomröstning om det författningsförslag som läggs fram oavsett hur vi ställer oss 
till innehållet. Även om det skulle få en för oss godtagbar utformning anser vi att det 
måste förankras och ges demokratisk legitimitet genom folkomröstning (mina kursiv.).39

 
Resonemangen knyts alltså åter samman. Demokrati ekvivaleras med legitimitet, och eftersom det 
svenska partiväsendet inte bedöms vara legitimt, på grund av sin bristande förmåga att 
representera folkviljan, krävs det en folkomröstning om det viktiga förslaget till ny konstitution 
för Europa, och med folkomröstningen har alltså legitimitet uppnåtts. Märk väl att det i citatet 
ovan även talas om vi och oss. Jag finner det aningen svårt att se om dessa personliga pronomen 
syftar på författarna, Junilistan som organisation eller folkviljan i sig. Eller är det möjligen så att 
junilistan och folkviljan successivt har flutit samman till ett helt, och att dess företrädare alltså 
talar med folkets röst? Eller i alla fall en stor del av det.  

Lundgren och Wohlin understryker också att ”det otvetydiga folkomröstningsresultatet 
måste respekteras och får inte köras över”40. Visst finns det många olika sätt att tillämpa 
demokrati, men hur ett majoritetsval med två alternativ skulle kunna vara tvetydigt i sitt utfall 
tycker jag vore intressant om de kunde utveckla. Jag noterar också artikelförfattarnas uppfattning 
att en eventuell folkomröstning absolut måste respekteras, vilket (som jag också nämnde ovan) 
alltså inte är fallet enligt svensk konstitution. Självfallet är Lundgren och Wibe medvetna om 
detta. Deras absoluta uppfattning om att utfallet av en hypotetisk folkomröstning måste 
accepteras ser jag därför som ytterligare ett uttryck för de villkor, som enligt deras mening, måste 
uppfyllas för att Sveriges representation i EU skall vara demokratiskt acceptabel. 

Här väljer jag att lämna Junilistans debattartiklar för att se hur Socialdemokraterna bemöter 
deras kritik, och hur de använder demokratibegreppet i de sammanhang då Sveriges 
representation i EU debatteras. 
 

Socialdemokraterna; demokratidefinitioner 
Inledningsvis har jag tittat på en artikel skriven av Lars Stjernkvist (Socialdemokraternas 
dåvarande partisekreterare) i mitten av juni (040617). Artikeln är unik såtillvida att den är den 
enda artikel, genererad i enlighet med mina sökkriterier, där en ledande socialdemokrat replikerar 
en person som angriper den EU-politik som förs.  

Stjernkvist tillbakavisar sin partikamrat, och tillika anhängare av Junilistan, Sören Wibe på 
en rad punkter. Bemötandet tycks grunda sig på flera uttalanden som Wibe har gjort. Det enda 
som nämns explicit är dock en artikel Wibe skrev tillsammans med sjutton andra 
socialdemokrater, i en kampanj ”[...] för att få in EU-kritiker i parlamentet”41. Inledningsvis 

                                                 
39 ”Nu startar vi nytt parti inför EU-valet” 
40 Ibid. 
41 ”Var fjärde s-väljare protestkryssar”, debattartikel i Dagens nyheter 2004-05-26 
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beskriver Stjernkvist Europaparlamentsvalet den 13 juni 2004, som ett misslyckande i dubbel 
bemärkelse. Dels på grund av det dåliga valresultatet för socialdemokraterna, dels det låga 
valdeltagandet generellt, men Stjernkvist menar att:  
 

Sören Wibe gör det enkelt för sig när han reducerar nederlaget till en fråga om krav på 
folkomröstning och mer EU-kritik.42

 
Stjernkvist vänder sig vidare mot att Wibe tar valresultatet (det vill säga framgången för de EU-
kritiska i allmänhet och Junilistan i synnerhet, min anm.) som intäkt för att svenska folket vill ha 
en folkomröstning om EU:s nya grundlag. Artikelförfattarens tillbakavisande grundar sig på tre 
påståenden. För det första menar han att man inte kan dra Wibes slutsatser ”[...] utifrån ett val 
som 63 procent av svenska folket inte deltog i”.43 För det andra anser han inte att förslaget till ny 
grundlag innehåller några radikala förändringar av dagens EU, och att det därför inte är särskilt 
kontroversiellt. För det tredje påstår han, inte desto mindre, att förslaget är mycket komplext och 
att det, på grund av det, är omöjligt att säga ett enkelt ja eller nej till. Med denna trepunktslista i 
ryggen kommer Stjernkvist fram till att förslaget till ny konstitution för Europa (som 
grundlagsförslagets svenska översättning heter) bör behandlas av Sveriges riksdag, och inte i en 
folkomröstning. 

Här kan vi göra ett litet uppehåll för att se vad som hittills kommit fram. Efter dessa 
inledande rader får jag en känsla av att den ekvivalenskedja Stjernkvist kopplar till sin 
demokratiuppfattning, i mångt och mycket skiljer sig från Wibes och de företrädare för Junilistan 
vi tidigare sett. Tyngdpunkten i Stjernkvists och den socialdemokratiska uppfattningen av 
demokrati tycks, vid diskussionerna ovan, vara relativt expert- och representationsorienterad. 
Således skiljer den sig närmast diametralt från den mer medborgarnära syn på demokrati som 
Junilistan tycks ha. 
Stjernkvist vänder sig dock starkt mot Wibes påstående att det socialdemokratiska ”partiet skulle 
ha utsatt honom och andra EU-kritiker för strukturell diskriminering”44. Stjernkvist menar att 
listan på socialdemokratiska kandidater till Europaparlamentsvalet har tagits fram i fullt 
demokratisk ordning. Han understryker dock att de gemensamt ställer upp på partiets politik och 
grundläggande värderingar. Enligt Stjernkvist innebär detta: 
 

[...] en stark[t] kritisk hållning till EU som det ser ut idag. Samtidigt tror vi att det går 
att förändra EU.45

 

                                                 
42 ”Sören Wibe har ändrat sig”, debattartikel i Dagens nyheter 2004-06-17 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
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Här tillbakavisas alltså Junilistans påståenden om att Socialdemokraterna enbart skulle nominera 
”jasägare”. Lars Stjernkvist, en av partiets främsta företrädare, påstår till och med att de har en 
starkt kritisk hållning till EU. Ord står mot ord. 

En relativt namnkunnig socialdemokrat som man, på grund av hans förflutna i EU-
parlamentet, skulle kunna förvänta sig ett yttrande av i dessa frågor är Göran Färm. Så skedde 
också. I början av september (040903) skrev Färm en debattartikel med rubriken ”Sopa inte 
partiproblemen under mattan”46. Partiproblem? Är Färm en av de socialdemokrater som står 
med ena foten i Junilistans läger när det kommer till EU-frågorna? Nej, då hade jag inte tagit med 
honom i den del av analysen som ska försöka spegla Socialdemokraternas offentliga politik. 
Däremot får jag uppfattningen att Färm har en aningen öppnare och mer pragmatisk inställning 
till de interna splittringsproblem i EU-frågorna som Socialdemokraterna dras med, än till exempel 
Lars Stjernkvist. 

Som för att tillfälligt sänka garden hos sina meningsmotståndare, inleder Färm sin artikel 
självrannsakande med att erkänna valet till EU-parlamentet som en katastrof: 
 

Katastrofen i EU-valet har bara debatterats sporadiskt inom socialdemokratin. Många 
vill sopa de interna problemen under mattan. Men det kommer inte att lyckas.47

 
Färm upprepar åter sitt budskap till dem som vill sopa eftervalsdebatten under mattan; ”Det 
kommer inte att lyckas”48. Han menar att europafrågornas koppling till inrikespolitiken kommer 
att vara permanent och ger alkoholpolitiken, budgetfrågorna, regionalpolitiken, tjänstedirektivet 
och tjänster i allmänhetens intresse som exempel. Det mest akuta menar han dock, liksom många 
andra, är den nya konstitutionen.   

Efter ett tag angriper Färm ett tidigare debattinlägg av sin partikollega Sören Wibe (liksom 
Lars Stjernkvist gjorde). Färm vänder sig mot Wibes påstående att ett godkännande av 
överflyttning av viss lagstiftningsmakt till EU innebär en mycket tvivelaktig demokratisk princip. 
Färm menar att Wibe är ute efter att:  
 

[...] radera ut hela idén om att demokrati, inklusive lagstiftning, också kan utövas på 
gränsöverskridande nivå.49

 
Efter detta citat slår det mig att Färm, just i denna fråga, skulle kunna hämta stöd för sitt 
resonemang i boken Demokratin och dess antagonister, av Robert A. Dahl. På den hypotetiskt ställda 
frågan om ett system, per definition, måste vara mer demokratiskt ju större betydelse varje 

                                                 
46 ”Sopa inte partiproblemen under mattan”, debattartikel i Dagens nyheter 2004-09-03 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
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medborgare har50, svarar Dahl att; ”I så fall skulle ju det mest demokratiska systemet bestå av en 
människa, vilket är en absurditet.”51

Återigen tycks vi ha fått belägg för att Socialdemokraternas definition av demokrati, i EU-
sammanhang, är något som delvis, och med viss nödvändighet, ligger utom räckhåll för varje 
enskild individ. I likhet med Stjernkvist upplever jag att Färm öppnar för ett mer representativt 
och med det, i vissa fall, också expertinriktat demokratibegrepp. Så tycks alltså den 
Socialdemokratiska demokratisynen generellt skilja sig från Junilistans, som vi ovan sett mera 
tillskriver begreppet medborgarnära ideal, okränkbarheten i folkomröstningars utfall med mera. 
Färm understryker dock vikten av att den EU-politik som förs av nämnda representanter måste 
vara väl förankrad hos väljarna. 
 

Jag menar att partiets kongresser har lagt fast en klok EU-linje, men att den har förts 
ut på ett sätt som har gjort att väljarna har uppfattat den som vacklande och otydlig.52

 
Detta tycks betecknande för Färms debattinlägg. Han förefaller vara mer fokuserad än 
Stjernkvist, på hur det egna partiets EU-politik bättre ska kunna förankras hos väljarna och 
splittringen i dessa frågor således ska kunna lösas. Vid diskussioner om hur Sverige ska 
representeras i EU, tycks deras åsikter dock sammanfalla i stor utsträckning. 

Här lämnar jag första delen av analysen och sökandet efter hur demokrati används när det 
två politiska organisationerna talar om hur Sverige ska representeras i EU. I nästa del ska vi 
istället se om det finns någon skillnad i hur respektive organisation använder demokratibegreppet 
när EU, som institution, förs på tal. 
 

Tema 2: Demokratidiskussioner kring EU som institution 
Efter den svenska EMU-omröstningen den 14 september 2003 stod det klart att det, förutom en 
vänster/höger-dimension, bland väljarna också fanns en oenighet om i vilken utsträckning 
Sverige bör integreras i EU-samarbetet. Denna oenighet tycktes inte ha någonting, eller i alla fall 
mycket lite, med väljarnas partitillhörighet och åsikter på en vänster/höger-skala att göra (bortsett 
från vänsterpartiet och miljöpartiet som var, och är, för ett svenskt utträde ur EU). Det fanns en 
mycket stor skara väljare på båda sidor om mittsträcket som röstade nej, åsiktsfältet skulle kunna 
illustreras som i figuren nedan. Med viss tveksamhet placerar jag Miljöpartiet till vänster om 
mittlinjen. 

                                                 
50 Robert A. Dahl, Demokratin och dess antagonister, sid. 320 
51 Ibid. 
52 ”Sopa inte partiproblemen under mattan” 
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Figur 1. Två dimensioner i svensk europapolitik 
 
Som vi nu vet tog Junilistans företrädare detta valresultat som intäkt för att Sveriges företrädare i 
EU inte var (och är) tillräckligt representativa för folkopinionen i dessa frågor. En följd av detta 
blev att polemiken mellan Junilistan och de övriga partierna, förutom Sveriges representation i 
EU-parlamentet, snart också kom att omfatta meningsskiljaktigheter om unionen i sig; hur den är 
beskaffad och i vilken inriktning den bör utvecklas. I denna andra del av analysen inriktar jag mig 
därför på hur Junilistan respektive Socialdemokraterna använder demokratibegreppet i samband 
med EU som institution. Nu har jag också utvidgat analysmaterialet till att, förutom 
debattartiklar, även omfatta respektive organisations idéprogram. 
Inledningsvis kan vi se på några citat för att försöka få en övergripande bild av vad de båda 
organisationerna har för grundsyn på EU som institution, Junilistan får börja. Under punkt ett, 
och rubriken idémässiga grundvalar i deras idéprogram, klargör de att de vill ha ett: 
 

[...] Sverige som inte viljelöst ger upp alltmer av sin politiska självständighet och kontrollen 
över sin relativt liberala blandekonomi till en centralbyråkratisk koloss med ringa politisk 
legitimitet. EU-samarbetet innebär att ännu en politisk beslutsnivå öppnas högt över 
medborgarnas huvuden [...] Det talas för närdemokrati, men vi går mot fjärrdemokrati. [...] 
Individens möjlighet att kontrollera sin egen tillvaro undermineras därmed ständigt (mina 
kursiv.).53

 
Vi behöver alltså inte läsa mer än knappt halva första sidan i Junilistans idéprogram, förrän vi fått 
en lång ekvivalenskedja med misskrediterande begrepp upprullad för oss, allihop med den 
gemensamma nämnaren att de på ett eller annat sätt knyts till EU som institution. Som i 
blockcitaten ovan i analysen har jag kursiverat det jag uppfattat som speciellt relevant.  

                                                 
53 http://www.junilistan.nu/index.phtml?sid=437, Junilistans idéprogram, som PDF-fil 050117, sid. 1 



 20

Om vi tar citatet från början så förknippas alltså en fördjupad svensk integration i EU med 
tvånget att avstå från politisk självständighet. Det Junilistan här tycks mena med politisk 
självständighet, hör samman med det som stod i texten strax innan citatet, nämligen rätten till 
”kontrollen över sin relativt liberala blandekonomi”54. Följaktligen är det motståndet mot EMU 
som åsyftas, även om det inte nämns explicit i texten. Vidare beskrivs EU (implicit åsyftas alltså 
också den europeiska centralbanken) som en centralbyråkratisk koloss med ringa politisk legitimitet. Att 
EU är en stor organisation med ett omfattande byråkratiskt maskineri kan väl stämma i vissa 
avseenden. På vilka grunder slutsatsen att den har ringa legitimitet dras, undrar jag dock över, 
drar Junilistans företrädare den slutsatsen av det Svenska valresultatet vid EMU-omröstningen? 
Efter detta går de alltså vidare genom att beskriva EU som ytterligare en politisk beslutsnivå 
(vilken eller vilka övriga de syftar på, nämns inte) som öppnas högt över medborgarnas huvuden. Via 
dessa begrepp förs läsaren sedan fram mot en första syntes; det talas för närdemokrati (Var? I 
riksdagen? min anm.), men vi går mot fjärrdemokrati. Det är just detta, som vi också kunde se i den 
första analysdelen, som är den springande punkten i Junilistans EU-engagemang; kampen för att 
hålla kvar (eller återföra) det demokratiska beslutsfattandet så nära individen det bara är möjligt. 
Syftet med det är alltså att individen, i största möjliga mån, ska kunna kontrollera sin egen tillvaro. 
Med detta lämnar jag Junilistan för tillfället. 

Vad får vi då vid handen vid en första inblick i Socialdemokraternas idéprogram för EU-
frågor? Innan vi tittar på det vill jag återigen understryka att det, vid en jämförelse mellan 
Junilistan och Socialdemokraterna, är vikigt att konstatera att deras respektive idéprogram har 
relativt olika upplägg, och i viss mån också syften. Junilistan som är en tvärpolitisk lista (och alltså 
inte har ett fullständigt partiprogram) har ett idéprogram som, med några få undantag, enbart 
behandlar EU-frågor. Detta, i sin tur, med det primära och övergripande syftet att verka för att så 
lite makt som möjligt förs från Sverige till federal55 nivå. Således ligger fokus, i mångt och 
mycket, på de demokratiska problem med EU som man i denna organisation anser behöver 
åtgärdas. Upplägget i Socialdemokraternas idéprogram skiljer sig alltså från Junilistans så till vida 
att det, inte på långa vägar, formulerar EU-projektet som problematiskt på samma vis. Detta trots 
att vi i första delen av analysen sett att Lars Stjernkvist menar att Socialdemokraterna faktiskt har 
en ”starkt kritisk hållning till EU”56. Här kan det alltså knappast bli tal om att hitta repliker på 
Junilistans angrepp på EU, det handlar mer om att försöka leta efter den allmänna inställningen 
till EU och de sammanhang där demokratibegreppet finns med. 

Om vi försöker hitta de ståndpunkter i Socialdemokraternas idéprogram som motsvarar de 
angrepp som Junilistan gjorde i citatet ovan, kan det till att börja med vara av intresse att se hur 
Socialdemokraterna ställer sig till att, i viss mån, avstå politisk självständighet. Under rubriken 
”Bör EU utveckla ett federalt system?”57 skriver de såhär: 
                                                 
54 http://www.junilistan.nu/index.phtml?sid=437, Junilistans idéprogram, som PDF-fil 050117, sid. 1 
55 Låt oss med federal, här nöja oss med common sense-definitionen överstatlig. En mer ingående beskrivning av 
begreppet, ger Robert A. Dahl i Demokratin och dess antagonister. För en definition av Junilistan respektive 
Socialdemokraterna, se respektive idéprogram. 
56 ”Sören Wibe har ändrat sig” 
57 http://www.socialdemokraterna.se/→Politik→EU-politikens A till Ö, utskrift från 050117 
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Federalism i betydelsen tydlig maktdelning har vi inget emot. EU är redan till vissa delar federalt, 
i meningen överstatligt. I alla frågor som rör den inre marknaden och till exempel 
miljölagstiftningen fattar EU beslut med majoritet både i rådet och i 
Europaparlamentet. Beslutet är bindande för alla stater oavsett om de röstat för eller 
emot beslutet i rådet. Vi anser att det finns fler områden, fast inte så många, där man behöver 
fatta beslut på det sättet (mina kursiv.).58

 
Till att börja med kan vi konstatera jag att ordet demokrati inte explicit nämns någonstans i citatet 
ovan. Vad har vi då i övrigt att gå på? En hel del. Inledningsvis noterar jag, föga förvånad, att 
Socialdemokraternas kritiska hållning till EU har ett annat tonläge än Junilistans. För 
Socialdemokraterna är federalism i sig inget negativt, federalism i meningen tydlig maktdelning. I 
detta sammanhang drar man en del paralleller till Tysklands federala system, ett system som 
uppenbarligen ses som en förebild. Vi kan se på ett citat taget ur texten strax innan blockcitatet 
ovan. Socialdemokraterna menar att den tyska innebörden av federalism är mer av ”[...] ett 
regelverk för vilka beslut som ska tas på vilken nivå – en slags maktdelning”59.  

Detta är mycket intressant, för med denna mening upplever jag att de demokratiska 
konsekvenserna av att flytta beslutsfattande till federal nivå, neutraliseras våldsamt. Att vissa 
frågor hanteras federalt skulle alltså inte vara mer kontroversiellt än att vissa frågor i Sverige 
hanteras genom riksdagsbeslut, och andra genom kommunala dito. Här tror jag också att vi har 
en av de viktigaste skärningspunkterna i de båda organisationernas sätt att välja att se på federala 
lösningar. Om vi fortsätter med blockcitatet medges det också att EU till vissa delar redan är 
federalt, i meningen överstatligt. Att det kommer som en följd av fastställandet att man inte har något 
emot federalism, finner jag dock aningen märkligt. Det ger nästan ett intryck av att deras positiva 
inställning till federalism är en konsekvens av att federalism, i viss utsträckning, redan tillämpas 
inom EU. Ett resonemang som inte äger någon logik, och jag heller inte tror är avsiktligt. 

Sist i blockcitatet anser Socialdemokraterna tillika att det finns ytterligare områden där 
beslut behöver fattas på det sättet (dvs. federalt). I linje med det skriver man senare att: 
”Miljöfrågorna kanske är de frågor där det tydligast behövs överstatliga beslut [...]”60 När alla 
dessa ställningstaganden i federala frågor har avklarats, balanserar man det hela en aning genom 
att förklara att det finns gränser för hur federalt man vill att EU ska bli: 
 

Men vi vill för den skull inte att EU ska övergå till att vara en ren federation. Vi anser  
att det finns områden där länderna själva ska besluta och där varje land ska kunna 
bestämma hur långt man vill vara med.61

                                                 
58 http://www.socialdemokraterna.se/→Politik→EU-politikens A till Ö, utskrift från 050117 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
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Socialdemokraterna vill alltså att ”EU ska fortsätta att vara en blandning av överstatligt och 
mellanstatligt samarbete”62. Att Socialdemokraterna väljer att ha en syn på EU som är så mycket 
mer positiv än Junilistans tror jag delvis kan hänga samman med något av det de fokuserar 
hårdast på, utvidgningen. Socialdemokraterna menar att: 
 

För EU innebär utvidgningen den största utmaningen och den största möjligheten. Vi 
har alltid förespråkat EU:s utvidgning och återföreningen av Europa. [...] Vi ser 
utvidgningen av EU med först tio, på sikt många fler, länder som en historisk uppgift 
för att slutgiltigt överbrygga Europas delning mellan öst och väst, mellan demokrati 
(min kursiv.) och diktatur.63

 
Trots de meningsskiljaktigheter jag hittills påvisat, kan jag inte låta bli att här dra en parallell 
mellan de båda organisationernas åsikter på ett plan där de tycks konvergera. Som jag ovan 
påvisade, förklarar alltså Socialdemokraterna frågan om vilka beslut som bör fattas centralt av EU 
som en fråga om maktfördelning. Kortfattat; vissa frågor bör behandlas federalt och vissa 
nationellt. Och det är just det här Junilistans företrädare också är beredda att skriva under på. I 
Junilistans idéprogram står skrivet att det deras företrädare i första hand är ense om är ”att i EU-
parlamentet företräda linjen att många frågor som kommer upp där inte ska beslutas om där utan 
på nationell nivå”64. Men: 
 

Trots denna grundinställning kommer det naturligtvis upp många frågor som våra 
företrädare anser höra hemma på EU-nivå. Då kan man räkna med att 
socialdemokratiska företrädare röstar efter sina värderingar och liberala och 
konservativa efter sina.65

 
Junilistans företrädare skriver också att det kan ligga nära till hands att förlöjliga tanken på att de 
ska kunna utöva någon påverkan, eftersom de inte kan räkna med att få in mer än en handfull 
ledamöter i parlamentet, och fortsätter; ”Men om man tänker så, underkänner man ju helt 
möjligheten att ha ett demokratiskt fungerande (min kursiv.) EU”66. En grundläggande tro på att det 
faktiskt går att skapa ett demokratiskt fungerande EU verkar således också förena de två 
antagonisterna.  

Var vill jag då, avslutningsvis, komma med dessa exempel på sammanfallande åsikter? Jo, 
det jag vill illustrera är hur tandlös och öppen för tolkning den maxim är som finns inskriven i 

                                                 
62 http://www.socialdemokraterna.se/→Politik→EU-politikens A till Ö, utskrift från 050117 
63 Ibid. 
64 http://www.junilistan.nu/index.phtml?sid=437, Junilistans idéprogram, som PDF-fil 050117, sid. 3 
65 Ibid., sid. 4 
66 Ibid. 
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artikel 1-9 i förslaget till ny författning för EU67. Maximen jag talar om är subsidiaritetsprincipen, 
denna tungvrickare som tillhör unionens grundläggande principer. Subsidiaritetsprincipen, som 
åberopas flitigt inom EU, ”innebär en strävan efter att förlägga de politiska uppgifterna på lägsta 
effektiva insatsnivå”68. Något som alltså både Socialdemokraterna och Junilistan är överens om, 
trots att de, i mångt och mycket, har så diametralt motsatta åsikter om hur arbetet med och i 
unionen ska bedrivas. Vid en genomgång av de två idéprogrammen konstaterar jag att 
Socialdemokraterna nöjer sig med att enbart beskriva subsidiaritetsprincipen, en eventuell 
värdering av den uteblir. Men vem kan egentligen angripa detta självklara ”uttryck för sunt 
förnuft”69, som Junilistan uttrycker det i sitt idéprogram? Det talas alltså även i Junilistans 
idéprogram om subsidiaritetsprincipen, och förutom citatet ovan beskriver även de kortfattat vad 
den går ut på. Junilistans företrädare är förstås medvetna om ambitionen att principen ska 
tillämpas inom unionen men tillägger att, ”Verkligheten ser emellertid annorlunda ut”70, och åter 
rör sig Junilistans och Socialdemokraternas åsikter från varandra, i likhet med vad jag tidigare 
beskrev. Det vill säga i frågan om vad som är demokratiskt acceptabelt och alltså vilka beslut som 
ska fattas på vilken nivå, federalt eller nationellt?  
Här väljer jag att avrunda analysen efter denna introduktion till den debatt om 
demokratibegreppets betydelse i EU-sammanhang som pågår i Sverige, och säkerligen också i 
många andra europeiska länder. Dragkampen om att tillskriva demokratibegreppet betydelse lär 
fortsätta. 

                                                 
67 EU 2004-kommittén, Fördrag om upprättande av en ny konstitution för Europa – preliminär version, sid. 11 
68 Gidlund, ”Demos och makten i den politiska demokratin”, i Den moderna demokratins problem, s. 196-197 
69 http://www.junilistan.nu/index.phtml?sid=437, Junilistans idéprogram, som PDF-fil 050117, sid. 2 
70 Ibid. 
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Avslutande diskussion 
När jag inledde arbetet med den här analysen hade jag svårt att föreställa mig hur två 
organisationer med en i grunden, och i flera andra avseenden, likartad uppfattning om hur arbetet 
med och i EU bör bedrivas, kunde vara på så fullständig ideologisk kollisionskurs med varandra 
gällande densamma. Inom Junilistan såväl som Socialdemokratin är man alltså, till exempel, 
positiva till ett fortsatt svenskt medlemskap i EU samt att man även i fortsättningen noga bör 
överväga vilka beslut som ska fattas på nationell respektive federal nivå. Borde inte det vara 
förutsättningar för någorlunda likartade tolkningar på fler plan? Nej, uppenbarligen är det inte så. 
Den senaste tidens arbete har snarare givit vid handen att kopplingarna som dessa grundsyner 
medför, är mycket små. För att inte säga obefintliga. För mig har det blivit uppenbart att det vid 
analyser av politiska idéprogram är viktigt att tänka på att: 
 

Det som skiljer ideologin från den vetenskapliga teorin är att försanthållandena i 
ideologin står i ett direkt och ofta omedvetet eller outrett förhållande till normer och 
värderingar.71

Något som jag, i efterhand, konstaterar har varit till mycket hjälp, är min uppdelning av analysen i 
tema ett och två. Jag tyckte mig tidigt kunna se två förhållandevis skilda diskussionsområden. 
Den första är alltså diskussionen om huruvida Sveriges representation i EU sköts på ett 
demokratiskt acceptabelt sätt eller ej. Den andra handlar om EU:s organisation, och varande som 
demokratisk institution (eller ickedemokratisk). Jag kommer nu åter att använda mig av dessa två 
teman i den resterande delen av den här avslutande diskussionen, för att slutligen glida över i en 
kort gemensam sammanfattning. 
 

Tema 1 
Om de svenska väljarna är så bristfälligt representerade i EU-frågor som Junilistan gör gällande, 
är det självfallet problematiskt. Om vi ska tro på Sven-Eric Liedman så tyder Junilistans väljarstöd 
på att det kan finnas en hel del substans i Junilistans kritik mot hur Sveriges partiväsende 
representerar sina väljare i EU-frågor.  
 

En erfarenhet, som är väl underbyggd, säger att när ett samhälle eller en del av det 
(om så bara en enskild vetenskap) råkar i kris, så blir motsättningen mellan olika 
åskådningar klar och tydlig.72

 

                                                 
71 Liedman, sid. 104 
72 Ibid., sid. 89 
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Men går det verkligen att dra de växlar Junilistan gör, med grund i de politiska förhållanden som 
faktiskt råder? Svenskarnas nej till EMU kan ses som huvudincitamentet till att Junilistan vaknade 
till liv som organisation. Något jag funderat mycket på är dock hur stor del av Junilistans enorma 
(ja, över alla förväntningar omfattande) väljarstöd som kom av utfallet i EMU-omröstningen. Vad 
jag menar är alltså att jag tycker att det vore intressant att få veta hur många av väljarna som 
egentligen tog omröstningsresultatet som intäkt, för att svenska politiker inte är representativa för 
folkopinionen i EU-frågor? Det vill säga innan Junilistan drog igång sin kampanj. En kampanj där 
det, så kallade, politiska etablissemanget i beska ordalag angrips för allt från arrogans till 
väljarförakt. När detta sedan späds på med bedömningen av valresultatet som ett demokratiskt 
hälsotecken, och superlativer som politisk kunskap och mogenhet börjar regna över nejsägarna, 
är det inte svårt att lista ut att vissa väljare känner sig smickrade. När Junilistan sedan ekvivalerar 
demokrati med väljarnära beslutsfattande, okränkbara folkomröstningar och i framställningen av 
sin organisation ibland nästan tenderar att låta sin organisation flyta samman och likställas med 
den allmänna folkviljan; ja då blir de förstås i det närmaste okränkbara. 

Speciellt vid en jämförelse med Socialdemokraterna som (i större utsträckning än Junilistan) 
vidhåller att demokrati, delvis, med nödvändighet måste vara något som ligger utom direkt 
räckhåll för den enskilde individen. Eller för att uttrycka det med en mer vedertagen term så är 
det alltså representativ demokrati de talar om. En term som förstås aktualiseras ytterligare vid 
övergången från nationella till federala sammanhang. Som vi såg underströk dock Göran Färm, i 
tämligen självrannsakande ordalag, att denna representation kan förankras bättre hos väljarna. 
Oavsett om de svenska väljarna faktisk representeras på ett acceptabelt sätt eller ej i EU-frågor, 
får jag en känsla av att Stjernkvist och Färm, i vissa avseenden, har en mer pragmatisk och 
verklighetsnära inställning till demokratiutövandets samtida förutsättningar i de artiklar jag 
studerat. Jag syftar främst på det faktum att nationalstaten blir alltmer beroende av sin omvärld, 
för: 
 

[...] även om de flesta människor skulle komma att leva i mindre gemenskaper som är 
mer demokratiska, homogena och samförståndsinriktade, skulle alla problemen kring 
det gemensamma goda kvarstå i det större samhälle där dessa gemenskaper ingår.73

 
Så följaktligen blir det nödvändigt att på allvar ta sig an de problem och utmaningar som 
nationalstatens (Sveriges) fördjupade integration i en global verklighet för med sig. 

Det är i det här avseendet jag upplevt att Junilistan i mångt och mycket brustit i sin 
argumentation. I vissa fall känns den så yvig och så skarp i sina ordalag, att jag får en känsla av att 
den ibland tangerar populism. Men kanske är det en barnsjukdom som uppstått i ett tidigt skede, 
när striden för att vinna väljarsympati och viljan att positionera sig mot de EU-liberala har varit 
som allra störst. Trots att det visst kan det vara så att det den mer EU-liberala delen av det 

                                                 
73 Dahl, sid. 464 
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svenska partiväsendet har brustit i sitt arbete med att förankra EU-politiken hos de svenska 
väljarna tror jag att Junilistan har mycket att vinna på att nyansera debatten något.  

Att representativ demokrati är en realitet och en nödvändighet i dagens nationalstater 
accepterar förmodligen de flesta av vår tids demokratianhängare. I sinom tid tvingas 
förhoppningsvis båda parter därför att mötas i konstruktiva och sakliga diskussioner om hur 
svensk EU-politik ska förankras hos väljarna, och således hur deras åsikt ska representeras på ett 
acceptabelt sätt. 
 

Tema 2 
Enligt min uppfattning spillde diskussionerna om hur de svenska väljarna representeras i EU över 
i, och förstärkte, debatten om EU:s framtid som institution och därmed också debatten om det 
hyperaktuella förslaget till ny konstitution. 

Att företrädare för olika politiska partier har olika uppfattningar om hur ett politiskt system 
(t.ex. en nation eller en federation) sköts på bästa sätt, är helt naturligt. Det är inte heller ovanligt 
att en politisk företrädare håller det för en fullständigt objektiv sanning att hans/hennes 
meningsmotståndare har en felaktig uppfattning om verkligheten. De ställen i 
Socialdemokraternas och Junilistans debattinlägg och idéprogram där EU som institution 
behandlas, ger mer än tydligt vid handen att politik (i många fall) verkligen handlar om att man 
inom organisationer väljer ett sätt att se på en bestämd uppsättning omständigheter. Exemplet 
med dessa två meningsmotståndares grundläggande uppfattning om EU: s funktion och framtid, 
tycker jag är ypperligt intressant på grund av att det här blir extra tydligt hur man i respektive 
organisation har bestämt sig för ett progressivt respektive ett problemorienterat sätt att skapa 
diskurs om ett och samma fenomen. 

I utvidgningen av EU väljer alltså Socialdemokraterna, förutom att se utmaningarna, att 
även se den största möjligheten. Den successiva utvidgningen betraktas som en historisk uppgift 
för att slutgiltigt överbrygga Europas delning mellan öst och väst, mellan demokrati och diktatur. 
Men socialdemokraternas uppfattning av EU:s demokratiska förtjänster ligger på ett djupare plan 
än så. Att EU bör administrera ett urval av frågor, exempelvis rörande miljöpolitik och den inre 
marknaden, är både Socialdemokraterna och Junilistan överens om. Till skillnad från Junilistans 
uppfattning är dock federalism, i betydelsen tydlig maktdelning, något helt okontroversiellt för 
Socialdemokraterna, och alltså inget man har något emot. EU:s demokratiska mervärden ligger, 
enligt Socialdemokraterna, i att överhuvudtaget ha möjligheten till påverkan i vissa avseenden. 
Frågan om vilka beslut som ska fattas av unionen behöver alltså, enligt dem,  inte vara mer 
kontroversiell än den om vilka som fattas på statlig respektive kommunal nivå inom en 
nationalstat. 

Egentligen behöver jag inte redogöra för Junilistas ståndpunkter efter att detta är sagt, för i 
varje enskilt av de avseenden jag anfört ovan, har de en i det närmaste diametralt motsatt 
inställning. Junilistan ekvivalerar EU med överlåtande av politisk självständighet, 
centralbyråkratisk tröghet, underminering av individens möjlighet att kontrollera sin egen tillvaro 
och sist men inte minst, fjärrdemokrati. Listan skulle kunna göras längre. Sammanfattningsvis 
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uppfattar jag som att Junilistans definition av demokrati främst kan uttryckas med två tillstånd; 
politisk närhet och självständighet. Och det är väl bra saker att sträva efter, eller? Frågan är dock 
om de inte är för bra, finns det någon sann demokrat som i grunden inte instämmer i dessa 
ståndpunkter? Med tanke på att Junilistan inte förespråkar ett svenskt utträde ur EU och att deras 
politiskt erfarna företrädare är medvetna om att ”[...] de problem som federalismen ställer den 
demokratiska teorin inför varken [är] passé eller övergående”74, finner jag det aningen förvånande 
att man inte lägger mer energi på att försöka tydliggöra de riktlinjer man faktiskt vill ska ligga till 
grund för en acceptabel fördelning av makten mellan EU och dess medlemsstater. Jag ska strax 
återkomma till det här i några avslutande reflektioner. 
 

Slutligen 
I skrivande stund (förmiddagen den 29/4) lyssnar jag på P1:s direktsändning av riksdagens 
partiledardebatt om EU:s framtid, samtidigt som jag försöker jag hålla koncentrationen på 
skrivandet. I ärlighetens namn får jag väl inte så mycket skrivet. Det är en mycket intressant och 
givande debatt, som jag dock inte tänker ägna många rader åt, den innehåller mer än tillräckligt 
med material för ytterligare ett arbete, men ett par saker vill jag dock kommentera. 

För det första deltar förstås inte Junilistan i debatten, eftersom de inte finns representerade 
i Sveriges riksdag. Men det tycks inte behövas. Jag häpnar över hur väl Lars Ohlys argumentation 
överensstämmer med Junilistans, naturligtvis med undantaget att Vänsterpartiet argumenterar för 
ett svenskt utträde ur EU. Jag får dock känslan av att det är mer än liknande åsikter, är det 
möjligen så att Ohly har sneglat i Junilistans idéprogram när han slipat på sitt framförande? Det 
här är givetvis bara spekulationer, men det jag undrar är om de här likheterna säger något om att 
Vänsterpartiet är på väg mot en EU-liberalare politik? Eller säger det att Junilistans program är 
egendomligt kritiskt i sina ordalag för att ändå förespråka svenskt medlemskap i unionen; eller 
kanske ingetdera? Döm själv. För det andra förvånar det mig att Lars Leijonborg är den enda 
partiledaren som tar detta medialt mycket uppmärksammade tillfälle i akt för att säga det som 
blivit alltmer uppenbart; ”Vi måste ha en bättre europadebatt i Sverige.”75 Kanske hade en 
”bättre” europadebatt kunnat avvärja de värsta missräkningarna, gällande väljarnas inställning till 
EU, för Socialdemokraterna och den borgerliga alliansen? Därmed lämnar vi detta sidospår. 
På de förflutna sidorna har jag försökt att synliggöra den diskursiva kamp, där Junilistan och det 
officiella Socialdemokraterna tävlar om att tillskriva demokratibegreppet betydelse vid diskussioner 
om hur de svenska väljarna representeras i EU samt om EU som institution. Enligt min 
uppfattning ligger den huvudsakliga skillnaden i sättet att se på hur de svenska väljarna ska 
representeras i EU, i att Socialdemokraterna lägger större vikt än Junilistan vid de mandat till 
representation som väljarna vid olika omröstningar har givit riksdagsledamöter och övriga 
partirepresentanter. Socialdemokraterna talar om representativ demokrati och behovet av 
expertförvaltning i vissa komplexa frågor, Junilistan förordar i större utsträckning medborgarnära 

                                                 
74 Dahl, s. 310 
75 Lars Leijonborg, del av tal i partiledardebatt, direktsänt i  SR P1 den 29/4-05 
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demokrati, absolut okränkbarhet i utfallet av folkomröstningar samt individens möjlighet att 
kontrollera sin egen tillvaro. 

Vid resonemang kring EU som institution väljer Socialdemokraterna att understryka 
federationer som den enda möjligheten att kunna komma tillrätta med vissa problem (t.ex. 
miljöfrågor), man talar också om de organisatoriska vinsterna med federalism i meningen tydlig 
maktdelning, man trycker också på hur viktig EU:s utvidgning är för att överbrygga Europas 
delning mellan öst och väst, mellan demokrati och diktatur. Junilistans företrädare talar däremot 
om EU i termer av centralbyråkrati, fjärrdemokrati, ringa politisk legitimitet och individens 
försämrade möjligheter att kontrollera sin egen tillvaro. 

Är det då möjligt att uttala sig om vilken av de två organisationerna som drar längsta strået 
vid kampen om demokratibegreppet? I och med att politik handlar om olika individers 
försanthållanden av hur man uppnår det gemensamma goda, tycker jag inte att det är rimligt att 
ställa frågan så. Men vad gäller de centrala ståndpunkterna i Junilistans resonemang gör jag ändå 
några reflektioner. Som jag ser det drar Junilistan en rad förenklade slutsatser, bland annat mellan 
nejet i EMU-omröstningen och det väldiga motstånd mot förslaget till ny konstitution man tycker 
sig kunna se. Att Junilistan likväl förespråkar ett fortsatt svenskt medlemskap, i ett EU som man 
samtidigt är så häpnadsväckande häftig angrepp mot, förvillar mig gång på gång. Möjligen har 
Junilistan rätt i att det svenska partiväsendet under en tid har brustit i sin förmåga att representera 
de svenska väljarna i EU-sammanhang, men vill de vinna väljarnas förtroende även i framtiden 
tror jag att de har mycket att vinna på att konkretisera sin argumentation. På det stora hela 
upplever jag det som att de båda organisationerna i stor utsträckning talar om varandra. Det vill 
säga att när Junilistan talar i negativa formuleringar så talar Socialdemokraterna i positiva, utan att 
argumentationen på allvar möts i detaljfrågor. Lyckas det svenska partiväsendet bättre med att 
förankra sin politik hos den svenska väljaropinionen, tror jag att Junilistan kommer att få det 
svårt framledes. 

”EU har ibland liknats vid humlan, som inte borde kunna flyga om man såg till dess fysiska 
uppbyggnad”76, men EU ”flyger” likväl. Med största sannolikhet är och förblir unionens 
demokratiska egenskaper ett av de viktigaste bidragen till att öka dess prestanda och 
manövrerbarhet i den politiska världen. Eftersom jag är övertygad om att Europeiska Unionen är 
svaret på ett flertal av de problem som de europeiska nationalstaterna inte klarar att hantera, 
hoppas jag därför att debatten om hur EU kan utvecklas demokratiskt, blir lång och intensiv. 

                                                 
76 Jonas Tallberg, EU:s politiska system, sid. 14 
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