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Abstract 
The primary purpose of this thesis is to study how political agents construct and give meaning to the concepts of 
democracy, representative democracy and referendums. The starting point of the thesis is the pressing issue whether 
or not Sweden should hold a referendum on the new EU constitution. To analyze this question my choice of 
method is critical discourse analysis and the topical theories revolve around democracy and responsibility.  
 
My study shows that there are three different discourses in this debate: “the democratic process”, “the representative 
democracy” and “the concept of democracy”. However, the meaning of the concepts in these discourses varies 
depending on which side the political agents are on. It is obvious that the concepts are not fixated and that they are 
used as catchphrases to define ideological motives. In addition, the concepts are used differently to enhance certain 
values in a democracy. 
 
The result of this study shows the paradox and conflicting values that are associated with the concepts. This means 
that the notion of democracy changes depending on what the agents want to perceive. The political agents who do 
not support a referendum often refer to what a representative democracy symbolizes. Agents who support a 
referendum consider the democratic process as an incentive for a democratic ideal. In this context, the discourse of 
democracy does not arise from a primary level but rather a secondary. This implies that the criteria for a liberal 
democracy are fulfilled and the debate revolves around abstract values. 
 
Nyckelord 

Demokrati, folkomröstning, Europeiska Unionen, diskursanalys, representativ demokrati, grundlag. 
Keywords 

Democracy, referendum, European Union, discourse analysis, representative democracy, constitution. 
 
 



Förord 
Det var en ren slump att jag började studera Samhälls- och kulturanalys i Norrköping. När 
gymnasietiden började lida mot sitt slut letade jag desperat efter en utbildning som skulle passa 
mig. Problemet var att jag inte riktigt visste vad jag ville, även om politik och samhälle alltid 
intresserat mig. Valet föll tillslut på denna utbildning och jag kan helt ärligt säga att det visade sig 
vara mitt livs bästa beslut. Staden är underbar, jag har träffat vänner för livet och studierna på 
Samhälls- och kulturanalys passade mig utmärkt. 
    Det är med visst vemod jag skriver dessa rader, jag är nämligen plågsamt medveten om att den 
roliga studietiden är över och det är dags att börja ett nytt kapitel. Förhoppningsvis blir den 
kommande tiden lika givande och intressant.  
    Jag vill ägna dessa sista rader åt personer som stöttat och hjälpt mig under studietiden. Tack till 
Marcus för att du flyttade in i korridoren på Bollen. Ni tjejer i ”ångestventileringsgruppen” är 
också väl värda en stor kram för nyttiga synpunkter och korrekturläsning. Jag vill tacka Anna, min 
kombo, för att du är en sådan engagerad och inspirerande människa. Ett stort tack till Sofie, som 
inte bara är en utmärkt sparringpartner, utan också blivit en mycket god vän. Jag vill också passa 
på att tacka min familj, faster och farbror, som kanske inte alltid vet vad jag egentligen sysslar med 
men som alltid visar intresse och tycker om mig. Sist, men inte minst, ett hjärtligt tack till min 
handledare Lena Levin som kommit med insiktsfulla tips och kommentarer och därmed gjort 
min magisteruppsats till vad den är. 

 
 

     Jenny Gustafsson 

Norrköping, maj 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

KAPITEL 1. INLEDNING.................................................................................................. 1 

SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR ...............................................................................................................1 
BEGREPPSFÖRTYDLIGANDE...................................................................................................................2 
DISPOSITION.............................................................................................................................................2 
TIDIGARE FORSKNING ............................................................................................................................2 
EMPIRISKT MATERIAL..............................................................................................................................3 
AVGRÄNSNINGAR ....................................................................................................................................4 

KAPITEL 2. BAKGRUND...................................................................................................5 

EU: S GRUNDLAG.....................................................................................................................................5 
DE SVENSKA PARTIERNAS INSTÄLLNING TILL EU..............................................................................5 
FOLKOMRÖSTNINGAR I SVERIGE ..........................................................................................................7 

KAPITEL 3. METOD ..........................................................................................................9 

DISKURSANALYS.......................................................................................................................................9 
Språkets funktion & makt .....................................................................................................................9 
Diskursanalysens rötter..........................................................................................................................10 
Kritisk diskursanalys.............................................................................................................................11 
Diskursteori ..........................................................................................................................................12 
Kombinerad diskursanalys .....................................................................................................................13 

METODOLOGISK & TEORETISK REFLEKTION ...................................................................................13 
Socialkonstruktionism............................................................................................................................14 
Forskarens roll ......................................................................................................................................14 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT...........................................................................................................................15 

KAPITEL 4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ....................................................... 16 

DEMOKRATITEORI.................................................................................................................................16 
Demokratins abstraktionsnivåer ............................................................................................................16 
Representativ demokrati .........................................................................................................................18 

ANSVAR ...................................................................................................................................................19 

KAPITEL 5. DEBATTEN ................................................................................................. 21 

DISKURSORDNINGEN............................................................................................................................21 
JA-SIDAN .................................................................................................................................................21 

1. Alla andra länder folkomröstar .........................................................................................................22 
2. Folkomröstning bildar folket..............................................................................................................22 
3. Riksdagen saknar legitimitet att avgöra frågan ...................................................................................23 

NEJ-SIDAN..............................................................................................................................................24 
1. Bred debatt bildar folket ....................................................................................................................24 
2. Riksdagen har legitimitet att avgöra frågan.........................................................................................25 

DEN DISKURSIVA KAMPEN MELLAN JA- OCH NEJ-SIDAN...............................................................26 

KAPITEL 6. ANALYS & SLUTSATSER...........................................................................28 

DEN DEMOKRATISKA PROCESSEN.......................................................................................................28 
Associerade värden.................................................................................................................................29 

DEN REPRESENTATIVA DEMOKRATINS INNEBÖRD ..........................................................................31 
Sätt att agera .........................................................................................................................................31 
Ansvarsaspekten....................................................................................................................................32 

DEMOKRATI – ETT VÄRDE SOM ALDRIG FASTSTÄLLS .......................................................................33 
Abstraktionsnivåernas relation till en konkret debatt .............................................................................34 



Innebörden av demokrati ........................................................................................................................36 

KAPITEL 7. AVSLUTANDE DISKUSSION ....................................................................37 

FRÅGESTÄLLNINGARNA........................................................................................................................37 
DOLDA MOTIV........................................................................................................................................38 

Att folkomrösta eller icke folkomrösta? ..................................................................................................38 
DISKURSERNAS KONSEKVENSER .........................................................................................................39 

SAMMANFATTNING ...................................................................................................... 41 

KÄLLOR .............................................................................................................................43 

LITTERATUR............................................................................................................................................43 
ARTIKLAR & INSÄNDARE......................................................................................................................45 
MOTIONER, RIKSDAGSPROTOKOLL & PARTIPROGRAM ...................................................................45 
INTERNET................................................................................................................................................46 



 1

Kapitel 1. Inledning  
Makt ligger i språket i högre grad än vad människor tycks tro. Utan tillgång till språket står man 
sig slätt. Språket är en väg till sann demokrati. Språket kan också förtrycka och förhindra den 
möjligheten.1

Sommaren 2004 kom stats- och regeringscheferna i Europeiska Unionens medlemsländer 
överens om en ny grundlag. Villkoret för att denna grundlag ska komma att gälla är att den 
godkänns av samtliga medlemsländer. Det är upp till respektive medlemsland att fatta beslut om 
på vilket sätt grundlagen ska antas, men det sker i enlighet med hur landets författning är 
utformad.2 Detta villkor ledde till en häftig debatt i Sverige om huruvida denna bestämmanderätt 
ska förläggas hos medborgarna eller makthavarna.  
    I Sverige uppstod konflikter mellan olika politiska intressegrupper. Junilistan, ett parti som 
genom sin EU-kritiska linje erhållit tre mandat i Europaparlamentet 2004, hotade med att ställa 
upp i riksdagsvalet 2006 enkom för att förhindra en total maktförskjutning till riksdagen.3 
Kritiker till en eventuell folkomröstning underströk att Sverige är en representativ demokrati och 
att detta implicerade så kallat parlamentariskt beslutsfattande.4 De som var positivt inställda till en 
folkomröstning hävdade att den sittande riksdagen inte avspeglar den svenska folkviljan och 
därav saknar legitimitet att själv avgöra denna fråga.  
    Dessa argument är endast fragment av debatten som behandlar folkomröstningens vara eller 
icke vara i grundlagsfrågan. Gemensamt är att de uttrycker en demokratisyn jag vill studera 
närmare. Demokrati är en process, inte ett tillstånd.5 Av den anledningen anser jag att det är 
viktigt att fortlöpande granska och ifrågasätta den politiska makten. Innebörden av demokrati 
skiljer sig i såväl tid som rum och makthavarnas demokratiska funktion bör inte tas för given. 
Debatten om EU: s grundlag har många beröringspunkter; det handlar om demokrati, om 
politikers samhällsansvar och vilken funktion de har i en representativ demokrati. Det är därför 
jag väljer att studera folkomröstningens vara eller icke vara. 
 

Syfte & frågeställningar 
I denna uppsats vill jag förena en aktuell samhällsfråga med den klassiska diskussionen om 
demokrati. Det hela tar avstamp i debatten om huruvida EU: s grundlag ska antas i en 
folkomröstning eller inte. Syftet är att, med utgångspunkt i en aktuell fråga, analysera vilken 
demokratisyn de politiska aktörerna uttrycker och vilken representativ funktion de anser sig ha i 
den svenska demokratin. Jag vill också studera vilka värden som associeras med 
folkomröstningar. Grundtanken i den här uppsatsen är att det ständigt pågår en kamp om vilken 
innebörd och betydelse politiska begrepp ska inneha och att dessa begrepp är påverkbara; de är 
                                                 
1 Elsie Johansson, (1992), Ordens makt och maktens ord, LIC Förlag, s. 76. 
2 EU-upplysningen: http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/TemaStartNewTemplate____2666.aspx, 2004-10-26. 
3 Anders Johansson, ”Junilistan i riksdagsvalet?”, Göteborgs-Posten, 2004-10-25. 
4 Viktor Johnsson, ”Folkomröstningar urholkar vårt statsskick”, Östersunds-Posten, 2004-06-28. 
5 Se till exempel Olof Petersson, (1996), Demokrati & ledarskap, SNS, s. 10. 

http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/TemaStartNewTemplate____2666.aspx
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inte fastlagda och bestämda utan kan ändra betydelse. Detta leder fram till uppsatsens 
frågeställningar: 
 

• Vilka värden associeras med en eventuell folkomröstning? 
• Vilken representativ funktion ger de politiska aktörerna uttryck för? 
• Hur konstrueras begreppet demokrati och vilken innebörd ges det? 

 

Begreppsförtydligande 
Låt mig förklara några nyckelbegrepp i denna uppsats. De ”politiska aktörerna” är företrädare 
från de svenska partierna som finns representerade i EU-parlamentet. Partierna finns även 
representerade i Sveriges riksdag med ett undantag – junilistan. Med den ”svenska demokratin” 
åsyftas hur statsskicket är utformat: ”Den svenska folkstyrelsen är representativ och 
parlamentarisk. Detta innebär att de centrala politiska beslutet fattas av valda företrädare för 
övriga medborgare.”6 Innebörden av representativ demokrati kommer dock att beskrivas mer 
utförligt i teorikapitlet. Med ”diskurs” menas sättet att tala eller skriva om ett visst ämne i ett visst 
sammanhang.7 Användningen av begreppet utvecklas i metodkapitlet. 
 

Disposition 
Jag har nu redogjort för uppsatsens syfte och frågeställningar och kommer i återstoden av detta 
kapitel ta upp tidigare forskning, empiriskt material och avgränsningar. I kapitlet Bakgrund 
beskriver jag kontexten till mitt ämne. Det tredje kapitlet redogör för min valda metod - 
diskursanalysen – dess rötter, betydelse och hur jag använder mig av den. Därefter presenteras de 
teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats. Teorierna kretsar kring nyckelbegreppen 
demokrati, representativitet och ansvar. Efter denna orientering börjar analysen med en 
redogörelse av mitt empiriska material. Kapitlet innefattar en genomgång av de argument som 
används i folkomröstningsdebatten, diskursordningen och kampen om att definiera och värdera 
de begrepp som återfinns. I kapitlet 6, Analys & slutsatser, kommer jag att analysera och dra 
slutsatser utifrån det empiriska materialet. I det sista kapitlet, Avslutande diskussion, redogör jag 
kortfattat för uppsatsen resultat, diskursens konsekvenser och diskuterar en tänkvärd aspekt av 
studien. 
 

Tidigare forskning  
Även om den här studien tar avstamp i en aktuell samhällsfråga finns det en hel del forskning 
som berör demokratibegreppet. En av dessa studier har behandlat hur legitimitet och demokrati 

                                                 
6 Bengt Owe Birgersson & Jörgen Westerståhl, (1992), Den svenska folkstyrelsen, Publica, s. 120. 
7 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, (2000), Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, s. 7. 
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konstrueras inom ett särskilt område. I en magisteruppsats av Per Höglund analyseras EU-
kommissionens vitbok med fokus på legitimitet och demokrati. En av slutsatserna är att EU-
kommissionen snarare verkar vilja ändra medborgarnas inställning till EU än de legitimitets- och 
demokratiproblem som organisationen brottas med.8

    Per Jensen har i sin magisteruppsats gjort en diskursanalys av den svenska socialdemokratiska 
EMU-debatten. Han menar att en del utsagor om EU och EMU är föremål för en diskursiv 
kamp, medan andra inte är det. Anledningen till att vissa begrepp lämnas orörda är att de används 
som trumfkort och att deras betydelse är så pass cementerade att de inte går att rubba.9

    Kerstin Jacobsson har i sin avhandling Så gott som demokrati studerat hur demokratibegreppet 
konstruerades och behandlades av politikerna under EU-debatten 1988-1994. Jacobsson hävdar 
att demokratins innebörd omtolkats, men att denna tolkning inte formulerats konkret och att 
dess konsekvenser inte uppmärksammats.10

    Professor Mark Clarence Walker har författat boken The Strategic Use of Referendums vilken 
behandlar hur folkomröstningar använts under de senaste femtio åren. Walkers huvudargument 
är att även om folkomröstningar oftast betraktas som en demokratisk mekanism, är de i själva 
verket ett verktyg för eliterna.11  
    År 1996 tillsattes en statlig utredning med uppdrag att sammanställa och utvärdera svenska och 
utländska folkomröstningar. Detta resulterade i SOU-rapporten Folket som rådgivare och 
beslutsfattare. I utredningen framkom att det representativa systemet bör bevaras och att 
folkomröstningsinstitutet i Sverige inte bör utvidgas. Utredarna menade att en grundlagsändring i 
syfte att utveckla användningen av folkomröstningar inte var nödvändig.12

   I sin studie New Labour, New Language? ställer sig Norman Fairclough frågan om presentationen 
av politiken är mer viktig än dess innehåll och om retorik är mer värdefullt än substans.13 
Fairclough menar att språket i Labour-partiets politik bidrar till att skapa en allmän uppfattning 
om att det inte finns något alternativ till den nya ekonomiska ordningen.14 Hans studie visar prov 
på hur man kan se förändringar och föreställningar inom politiken genom att studera dess språk. 
 

Empiriskt material 
Urvalet har gjorts med hänsyn till tre aspekter: aktörer, arenor och tid. Eftersom fokus i denna 
uppsats ligger på de politiska aktörerna så är det dessa som finns representerade i det empiriska 
materialet. Arenorna är av diskursiv karaktär och består av riksdagsprotokoll, motioner, insändare 
och artiklar. De diskursiva källorna har valts ut genom begreppssökning; jag har sökt i 
databaserna Mediearkivet, Presstext och Rixlex utifrån nyckelbegreppen ”EU”, ”folkomröstning”, 

                                                 
8 Pär Höglund, (2002), Hur ska EU styras? Linköpings Universitet, s. 64-65. 
9 Per Jensen, (2003), EMU, socialdemokratin och makten, Linköpings Universitet, s. 75-76. 
10 Kerstin Jacobsson, (1997), Så gott som demokrati, Boréa, s. 308-316. 
11 Mark Clarence Walker, (2003), The Strategic Use of Referendums, Palgrave Macmillan, s. 2. 
12 SOU 1997:56, Folket som rådgivare och beslutsfattare, s. 9-13. 
13 Norman Fairclough, (2000), New Labour, New Language? Routledge, s. vii. 
14 Fairclough, (2000), s. 76. 
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”grundlag” och ”Sverige”. Gemensamt för det empiriska materialet är att det är av diskursiv 
karaktär och att de politiska aktörerna uttrycker ett förhållningssätt gentemot debatten om 
huruvida Sverige ska folkomrösta om EU: s grundlag eller inte. Vilken omfattning har det 
empiriska materialet? I analysen ingår fem motioner och tre så kallade ”snabbprotokoll” från 
riksdagsdebatter. Därutöver tillkommer elva artiklar och insändare. Tidsavgränsningen av det 
empiriska materialet presenteras under rubriken Avgränsningar. 
 

Avgränsningar 
För att magisteruppsatsen ska hålla sig inom givna ramar krävs många avgränsningar inom 
metod, teori och analys men också i val av empiri. Uppsatsens syfte och frågeställningar gör dock 
den grövsta avskalningen av materialet. Detta innebär att frågor och värderingar som berör EU 
som organisation inte ägnas något utrymme. 
    Demokratibegreppet återfinns i många delar av samhället, det kan handla om familjedemokrati, 
skoldemokrati etcetera. I den här uppsatsen är det dock inte politik som livsform eller demokrati i 
andra samhällssfärer som står i fokus. I de fall jag nämner demokrati avser jag politisk demokrati, 
det vill säga en uppfattning om vad demokratin bör ha för funktion i vårt statsskick. 
    Empirin är avgränsad till utsagor från politiska aktörer i den meningen att de är kopplade till de 
etablerade partierna (se under rubriken Begreppsförtydligande). Således har bland annat statsvetare, 
krönikörer och ledare uteslutits från materialet. Det finns också en tidsavgränsning eftersom 
debatten i skrivandets stund fortfarande är aktuell. Jag har valt material från den tidpunkten då 
EU-ländernas statschefer enades om den nya grundlagen (juni 2004). Slutdatum för insändare, 
motioner, riksdagsprotokoll och intervjuer sattes, av mig, den 5 april 2005. Anledningen till 
slutdatumet är att den tvärpolitiska organisationen Folkomröstning.nu15 omkring denna tidpunkt 
överlämnade 120 333 namnunderskrifter för en folkomröstning till regeringen.16 Jag vill klargöra 
att det långa tidsspannet beror på debattens karaktär. Frågan om folkomröstningens vara eller 
icke vara har diskuterats i något som närmast kan beskrivas som intervaller. Exempelvis blev det 
en mycket aktuell fråga i december då regeringen meddelade att riksdagen skulle besluta om EU:s 
grundlag.17

 

 

                                                 
15 Se http://www.folkomrostning.nu för mer information. 
16 Simone Söderhjelm, “Kraven växer på en folkomröstning”, Aftonbladet, 2005-03-22.  
17 Ola Bilger, ”Nej till folkomröstning om EU: s nya grundlag”, Svenska Dagbladet, 2004-12-09. 
 

http://www.folkomrostning.nu/
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Kapitel 2. Bakgrund 
Syftet med detta kapitel är att placera uppsatsens problemformulering i en historisk och social 
kontext. Detta innebär att jag inledningsvis kommer återge huvuddragen i utvecklingen av EU: s 
grundlag. Därefter presenteras partiernas inställning till EU som organisation och avslutningsvis 
redogör jag för folkomröstningarnas roll i Sverige. 
 

EU: s grundlag 
Förhandlingar om EU: s nya grundlag har tidigare varit aktuella men kollapsat då 
medlemsländerna inte kunnat enas om dess utformning. Den 18 juni 2004 kom dock 
medlemsländernas politiska ledare överens om en ny grundlag. Som jag nämnde i inledningen 
krävs det att samtliga 25 medlemsländer ratificerar grundlagen, antingen genom folkomröstning 
eller parlamentariskt beslut. Grundlagen kan tidigast komma att gälla den 1 november 2006 eller 
två månader efter att det sista landet godkänt den.18 Lagen är uppdelad i fyra delar: (1) 
grundprinciperna för EU, (2) de grundläggande mänskliga rättigheterna, (3) hur beslut ska fattas 
inom olika områden samt (4) bestämmelser om hur grundlagen kan ändras och vilka geografiska 
områden den omfattar.19

   Sveriges socialdemokratiska regering är av åsikten att EU: s grundlag ska antas av riksdagen och 
meddelade även detta i december 2004.20 Majoriteten av riksdagen stödjer regeringens 
uppfattning men vänsterpartiet och miljöpartiet vill att frågan ska avgöras i en folkomröstning.21 
Debatten har också gällt huruvida grundlagsfrågan ska integreras i kommande riksdagsval; detta 
skulle ge grundlagskritiska väljare möjligheten att påverka utgången genom sitt val av parti. 
Regeringen och majoriteten av riksdagen är emot detta förslag och menar att grundlagsbeslutet 
ska fattas utan mellanliggande riksdagsval. Det finns dock kritiker inom socialdemokraterna och 
högerblocket som avviker från partilinjen och kräver folkomröstning.22

 

De svenska partiernas inställning till EU 
Ideologi är en ”systematisk uppfattning om hur världen är, hur den bör vara och hur målen 
eventuellt kan förverkligas.”23 Begreppet, som myntades under 1700-talet, kom att få två skilda 
betydelser. Antingen betraktades ideologi som ett systematiskt tankesätt eller så ansåg man att 
begreppet hade en förvrängande och demaskerande effekt. 24     

                                                 
18 ”EU nästan i mål”, Göteborgs-Posten, 2004-06-20. 
19 EU-upplysningen: http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/TemaArticleTemplate____2670.aspx  
2005-03-16. 
20 Bilger, Svenska Dagbladet, 2004-12-09. 
21 EU-stafetten: http://www.eu2004.se/extra/pod/index.cgi?module_instance=16  2005-05-07. 
22 EU-stafetten: http://www.eu2004.se/extra/pod/?action=pod_show&id=64&module_instance=5  2005-05-07. 
23 Øyvind Østerrud, (2002), Statsvetenskap, Natur & kultur, s. 211. 
24 Østerrud, s. 211. 

http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/TemaArticleTemplate____2670.aspx
http://www.eu2004.se/extra/pod/index.cgi?module_instance=16
http://www.eu2004.se/extra/pod/?action=pod_show&id=64&module_instance=5
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    I modern tid tar sig den politiska ideologin ofta uttryck i en höger- och vänsterskala. Skalan 
härstammar från hur grundlagsstiftarna placerade sig i församlingen under den franska 
revolutionen. Högerpolitik har kommit att betecknas som konservativ och representant för 
kapital och egendom medan vänsterpolitik karakteriserats som liberal och försvarare av 
arbetarklassens intressen. Det postindustriella samhället har dock gett upphov till vissa åsikter 
och problem, som till exempel miljöfrågor, vilka inte passar in i den traditionella höger- och 
vänsterskalan.25  
    I Sverige har alla partier olika ideologiska utgångspunkter och förhåller sig därmed olika till EU 
som organisation. Till höger om mitten placerar sig moderaterna (m), kristdemokraterna (kd), 
folkpartiet (fp) och centerpartiet (c). Vad gäller deras inställning till EU är den i allmänhet positiv. 
I de flesta fall handlar diskussionen om hur mycket makt EU ska besitta och över vilka områden. 
Moderaterna menar att ”Behovet av gränsöverskridande europeiskt samarbete är så omfattande 
att det inte kan mötas genom mellanstatliga lösningar utformade för varje enskilt problem eller ny 
möjlighet.”26 Kristdemokraterna förespråkar en gemensam EU-politik på ett flertal områden 
såsom ”utvecklingsbistånd, handelspolitik och utrikespolitik”.27 Folkpartiet är inte lika benäget att 
placera makten på en överstatlig nivå: ”folkpartiets vision [är] att den centrala makten begränsas 
till de gränsöverskridande frågorna, och att huvuddelen av alla politiska frågor ligger kvar hos 
medlemsländerna.”28 Centerpartiet förordar också federalism ”den Europeiska Unionens fördrag, 
bör bygga på tanken om delegation underifrån.”29   
   Till vänster om mitten på skalan återfinns vänsterpartiet (v), miljöpartiet (mp) och 
socialdemokraterna (s).30 I vänsterpartiets partiprogram framkommer en mycket negativ syn på 
den rådande ordningen inom EU: ”Vänsterpartiet motsatte sig Sveriges medlemskap i EU. Skälen 
för vårt ställningstagande är fortfarande giltigt.”31 Även miljöpartiet uttalar sig kritiskt: 
”Miljöpartiet strävar efter att Sverige ska lämna EU. Vi anser att arbetet med att bygga en EU-stat 
och en internationell stormakt är en farlig väg att gå för Europa och världen.”32 
Socialdemokraterna är i huvudsak positiva till EU: ”Detta samarbete ökar möjligheterna till att 
hävda centrala politiska mål som full sysselsättning, ekologisk uthållig utveckling och hållbara 
skattebaser.”33

    År 2004 bildades ett nytt tvärpolitiskt parti vid namn junilistan. Partiet bildades i ett syfte; att 
förhindra en maktförskjutning från Sveriges riksdag till EU. Inställningen till EU är således 

                                                 
25 Østerrud, s. 213-215. 
26 Moderaternas partiprogram, (2002), ”Handlingsprogram”, s. 9.  
27 Kristdemokraterna, (2001), ”Principprogram”, s. 19.  
28 Folkpartiet liberalernas partiprogram, (2003), ”Frihet att växa”, s. 26.  
29 Centerpartiets idéprogram, (2001), ”Där människor får växa”, s. 14. 
30 Det är svårt att placera vissa partier på den traditionella höger- och vänsterskalan, då somliga ligger i mittfåran. 
Men med deras samarbetspartier i åtanke har jag valt att placera dem där deras sympatier och lojalitet ligger vid en 
eventuell regeringsbildning. 
31 Vänsterpartiets partiprogram, (2004) s. 9. 
32 Miljöpartiets partiprogram, (2001), s. 16. 
33 ”Partiprogram för Socialdemokraterna”, (2001), s. 34-35. 
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uppenbart negativ: ”Vi går in i den politiska kampen om EU: s framtid med ledstjärnan att vi vill 
förhindra att den politiska makten kontinuerligt förskjuts från Sverige till Bryssel.”34  
    De partier som redovisats ovan är alltså politiska aktörer och de konstruerar och konstituerar 
en särskild diskurs i en särskild kontext. Denna kontext är viktig för att förstå vilken politisk 
inställning som ligger till grund för åsikter och beslut gällande en eventuell folkomröstning om 
EU: s grundlag. 
 

Folkomröstningar i Sverige 
Riksdagen representerar inte alltid det svenska folket. Vid en folkomröstning får röstberättigade 
medborgare komma till tals i en konkret fråga. Folkomröstningar utgör med andra ord ett 
undantag från principen om representativ demokrati och kan därmed betraktas som en form av 
direktdemokrati. 35  
    Det finns tre alternativ för att initiera en folkomröstning: det kan vara en konstitutionellt 
motiverad omröstning, en omröstning som anordnats av en politisk aktör eller ett 
medborgarinitiativ.36 Dessa tre alternativ anammas av en rad olika länder; i USA kan vi till 
exempel se hur lagförslag bildas genom namninsamlingar.37 Den svenska modellen innebär dock 
att det endast är riksdagen som kan initiera en folkomröstning på nationell nivå. 
Namninsamlingar är därför tämligen verkningslösa. Sveriges kommuner har dock större utrymme 
för medborgarinitiativ eftersom en folkomröstning kan hållas om fem procent av de 
röstberättigade i kommunen begär det.38

    De rådgivande folkomröstningarna möjliggjordes 1922 genom en svensk grundlagsändring. 
Samma år hölls en omröstning om rusdrycksförbud och sedan dess har ytterligare fem 
omröstningar anordnats: högertrafik (1955), ATP (1957), kärnkraft (1980), medlemskap i EU 
(1994) och EMU (2003). Att folkomröstningarna är rådgivande innebär dock att riksdagen fattar 
det slutgiltiga beslutet, oberoende av omröstningsresultatet.39   
    År 1979 infördes möjligheten till folkomröstning i samband med grundlagsfrågor. Till dagens 
datum har ännu inga omröstningar gällande grundlagsändringar initierats.40 Det finns dock 
statsvetare som hävdar att ratificeringen av EU: s grundlag konstitutionellt sett kräver folkets 
gillande.41  
   Vilken kritik har riktats mot folkomröstningar? En del menar att folkomröstningar är en metod 
för politiker att undgå obehagliga frågor, att de undergräver representanternas ansvar och att 
folket tilldelas en uppgift de saknar kompetens för.42 Mikael Gilljam, statsvetare, anser att 
                                                 
34 ”Junilistans idéprogram”, (2004). 
35 Håkan Strömberg, (2003), Sveriges författning, Studentlitteratur, s. 13. 
36 Maja Setälä, ”När folket ges ansvar” i Åsa Bengtsson (red), (2004), Partier och ansvar, SNS, s. 205. 
37 Donald S. Macqueen, (2002), Windows on the United States, Studentlitteratur, s. 170. 
38 Sveriges rikes lag: (1994: 692), Nordstedts juridik. 
39 Strömberg, s. 13. 
40 Strömberg, s. 13-14. 
41 Ulf Öberg, ”Vilseleder om folkomröstning”, Svenska Dagbladet, 2004-10-07. 
42 Setälä, s. 98. 
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folkomröstningens funktion i en representativ demokrati endast är ett ”sparsamt använt 
komplement”.43 Förespråkare hävdar däremot att folkomröstningar ”vitaliserar folkstyrelsen” 
samt ökar medborgarnas politiska engagemang och delaktighet.44  
 

                                                 
43 Mikael Gilljam, (2000), ”Folkomröstningar är blott en vacker tanke” i DMI-skrift nr 2, Folkomröstning – en lokal 
fråga? Demokratiinstitutet, s. 35.  
44 SOU 1997:56, s. 10. 
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Kapitel 3. Metod 
When the two of you talked, you were building something, and afterward you were both different than 
before.45

I den här uppsatsen syftar den valda metoden till att analysera den politiska debatten om 
huruvida EU: s grundlag ska antas genom en folkomröstning eller ej. Huvudfokus i denna 
uppsats ligger således på språket och texten eftersom det är via dessa en världsbild formuleras. 
Man kan säga att språket är ett slags kod som knyter samman ord med föremål och fenomen. 
Genom att studera dessa koder får begrepp som demokrati och folkomröstning en särskild 
innebörd i en särskild kontext.46  
    Diskuranalysen är uppsatsens metodologiska utgångspunkt eftersom ”huvudpoängen med 
diskursanalyser är att få fram en metod som kan användas när man vill analysera det språkliga och 
det materiella i ett helhetsperspektiv.”47 Med hjälp av diskursanalysen, och därmed utifrån språket 
och texten, kan jag studera de svenska politikernas demokratisyn och hur de talar om ansvar och 
representation.  
    I det här kapitlet inleder jag med att redogöra för språkets betydelse, hur man definierar 
begreppet diskurs och vad diskursanalysen innebär. Därefter kommer jag att presentera det 
kritiska angreppssättet och förklara hur jag kombinerar det med den så kallade diskursteorin. 
Slutligen diskuterar jag den reflexiva aspekten; kritiken mot socialkonstruktionismen och 
forskarens roll. 
 

Diskursanalys 
Under denna rubrik kommer diskursanalysens teoretiska bakgrund att redovisas. Jag kommer 
också att beskriva den kritiska diskursanalysen och diskursteorin, två perspektiv som integreras i 
den här uppsatsen. Eftersom teori och metod är starkt sammanlänkade inom diskursanalysen är 
det svårt att dra en skiljelinje mellan dem. Av den anledningen har jag valt att redogöra för 
diskursanalysens teoretiska och metodologiska utgångspunkter i det här kapitlet. Teorier som inte 
direkt berör diskursanalysen men ger ett kompletterande bidrag till analysen presenteras i 
teorikapitlet. 
 

Språkets funktion & makt  
Språket tilldelas en central roll inom diskursanalysen, man menar att människor vill uppnå 
någonting då de talar eller skriver.48 Detta är särskilt tydligt i politiska tal eller texter, då 
övervägande del av det som framförs har ett utstuderat syfte för hur talet eller texten ska 
                                                 
45 Chuck Palahniuk, (1996), Fight Club, Owl Books, s. 107. 
46 Se till exempel John Fiske, (1997), Kommunikationsteorier, Wahlström & Widstrand. 
47 Iver B. Neumann, (2003), Mening, makt, materialitet, Studentlitteratur, s. 76. 
48 Alan Bryman, (2002), Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, s. 348. 
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uppfattas. Språket är ett maktredskap, detta framgår inte minst i sociologernas Peter L. Bergers 
och Thomas Luckmanns resonemang: ”de vanligaste objektiveringarna i vardagslivet vidmakthålls 
främst med hjälp av språkliga tecken /…/. För att man ska förstå vardagslivets verklighet, måste 
man alltså förstå språket.”49 Vidare förklarar de i boken Kunskapssociologi att språket är 
självständigt och mäktigt på grund av dess kommunikativa flexibilitet, språket kräver ingen ”face-
to-face-situation”.50 Som individ är man väldigt utelämnad om man inte behärskar det mönster 
som språket utgör. Berger och Luckmann skriver: ”Jag möter språket som en fakticitet utom mig 
själv och det har en tvångsmässig inverkan på mig. Språket tvingar mig in i sina mönster.”51 Mats 
Börjesson, docent i sociologi, menar att språket bygger på sociala konventioner och normer: ”Det 
finns alltså implicita regelverk och förståelseformer bakom den språkliga kommunikationen, 
regelverk som är nödvändiga för att aktörerna ska kunna begripa det som sägs och 
överhuvudtaget använda språket.”52 Det är dock viktigt att ha i åtanke att språket inte enbart är 
en kanal; språket är också konstituerande, det vill säga det skapar, och skapas av den sociala 
världen. Om diskursen förändras kan därmed den sociala världen förändras.53  
 

Diskursanalysens rötter 
Hur definieras begreppet diskurs? Börjesson beskriver begreppet som ”en reglerad 
samtalsordning med institutionaliserande framställningsprocedurer (eller praktiker).”54 
Diskursanalytikerna Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips menar att diskurs är ”ett 
bestämt sätt att tala om och förstå världen”.55 Iver B. Neumann, forskare vid Utrikespolitiska 
Institutet i Norge, ger också ett bidrag till definitionen:  
 

En diskurs är ett system för skapande av en uppsättning utsagor och praktiker som, genom att 
få fotfäste inom olika institutioner kan framstå som mer eller mindre normala. Systemet är 
verklighetskonstituerande för sina bärare och uppvisar en viss ordning i sitt mönster av sociala 
relationer.56

 
Diskursanalysen bygger på strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi.57 Med inspiration 
hämtad från den franske lingvisten Ferdinand de Saussure växte i början av 1900-talet en 
kunskapstradition kallad strukturalismen fram. Saussure menade att det fanns två skilda nivåer i 
språket: langue och parole.58 Langue är språkets struktur och parole är det konkreta språkbruket.59 

                                                 
49 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, (1998), Kunskapssociologi, Wahlström & Widstrand, s. 51. 
50 Berger & Luckmann, s. 51. 
51 Berger & Luckmann, s. 52. 
52 Mats Börjesson, (2003), Diskurser och konstruktioner, Studentlitteratur, s. 70-71. 
53 Winther Jørgensen & Phillips, s. 16. 
54 Börjesson, s. 19. 
55 Winther Jørgensen & Phillips, s. 7. 
56 Neumann, s. 17. 
57 Winther Jørgensen & Phillips, s. 15. 
58 Neumann, s. 18. 
59 Winther Jørgensen & Phillips, s. 16-17. 
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Saussure ansåg att langue borde prioriteras som studieobjekt eftersom det utgjordes av ett dolt 
system som determinerade parole.60 Poststrukturalisterna kritiserade dock strukturalisternas syn på 
att verkligheten/sanningen finns bakom texten. De menade istället att meningsskapandet sker i 
interaktion mellan läsare och text.61 Mats Alvesson och Kaj Sköldberg, professorer på Lunds 
respektive Stockholms universitet, kritiserar i sin tur poststrukturalismen och menar att den 
reducerar förtryck och materiella villkor till text. Vidare är de negativa till hur poststrukturalister 
reducerar subjektets makt och att de i för stor utsträckning fokuserar på diskurserna.62

 

Kritisk diskursanalys  
I den här uppsatsen är det lingvisten Norman Faircloughs angreppssätt och premisser som får 
representera den kritiska diskursanalysen (även förkortad CDA efter det engelska begreppet 
Critical Discourse Analysis). Varför kallas den kritisk diskursanalys? Winther Jørgensen och Phillips 
menar att Faircloughs diskursanalys är kritisk ”i den meningen att den ser som sin uppgift att 
bidra till social förändring i riktning mot mer jämlika maktförhållanden i 
kommunikationsprocesserna och i samhället som helhet.”63 CDA har med andra ord ett 
normativt drag: 
 

It is moreover a ’critical’ approach to discourse analysis in the sense that it sets out to make 
visible through analysis, and to criticize, connections between properties of texts and social 
processes and relations (ideologies, power relations) which are generally not obvious to people 
who produce and interpret those texts, and whose effectiveness depends upon this opacity.64

 
Som jag tidigare skrev så är språket ett viktigt medel för makt och kunskap, inte minst i politiska 
sammanhang. Den normativa ansatsen i min uppsats visar sig främst genom att jag studerar hur 
den politiska diskursen gestaltas. Denna typ av forskning bidrar till ökad kunskap om hur 
medborgaren kan uppfatta politiska debatter, hur politiker förhåller sig till varandra och hur 
politiker till exempel konstruerar demokratibegreppet och ger det en särskild innebörd. 
    Fairclough är främst inriktad på den tradition inom diskursanalysen som kallas ”detaljerad 
textanalys”. Han menar dock att enbart textanalys är otillräckligt för att analysera förbindelserna 
mellan texten och det samhälleliga. Fairclough hävdar att det behövs en tvärvetenskaplig syn, där 
textanalys och social analys finns representerade.65 Detta resonemang blir särskilt tydligt i 
Faircloughs tredimensionella modell i vilken en diskurs är en kommunikativ händelse, ett språkbruk, 
bestående av tre dimensioner:  
 

                                                 
60 Neumann, s. 19. 
61 Börjesson, s. 28. 
62 Mats Alvesson & Kaj Sköldberg, (1994), Tolkning och reflektion, Studentlitteratur, s. 260-263. 
63 Winther Jørgensen & Phillips, s. 69. 
64 Norman Fairclough, (1995), Critical Discourse Analysis, Longman, s. 97. 
65 Winther Jørgensen & Phillips, s. 71-72. 
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Figur 1. Norman Faircloughs tredimensionella analysmodell [modifierad av uppsatsförfattaren].66

 
Fairclough menar att de tre dimensionerna inte kan förstås var och en för sig, utan måste 
analyseras i interaktion med varandra. Texten är således alltid bara en text innan man sätter in den 
i ett sammanhang och tolkas i samband med den diskursiva och sociala praktiken. Förklaringen 
eller förståelsen ligger således i relationen mellan dessa dimensioner.67

    Vilken relation har dessa dimensioner till min uppsats? Texten är i det här fallet de utsagor de 
politiska aktörerna producerar.68 Dessa representeras i min studie av protokoll, insändare, artiklar 
och motioner. I textanalysen studerar jag vilka begrepp och uttryck som används och i vilken 
utsträckning. Den diskursiva praktiken avser produktion, konsumtion och distribution av texter. 
Denna dimension inriktar sig på hur textförfattarna och mottagarna, i det här fallet de politiska 
aktörerna, bygger vidare på och uppfattar diskurserna.69 I min uppsats ligger tyngdpunkten på 
den diskursiva praktiken men jag förflyttar mig ständigt mellan de två andra dimensionerna. 
Fairclough understryker vikten av att relatera diskurserna till en samhällskontext.70 Detta sker i 
den sociala praktiken. I min uppsats framkommer denna kontextualisering i beskrivningen av EU: s 
grundlag, de svenska partiernas inställning till EU och folkomröstningens roll i Sverige (se 
föregående kapitel). Dessutom framträder samhällskontexten i analysen då diskursanalysen 
kompletteras med ytterligare teorier. 
 

Diskursteori 
Teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe har i boken Hegemony and Socialist Strategy 
utvecklat den inriktning inom diskursanalysen som kallas diskursteori. Deras teorier grundar sig i 
en hopfogning av marxismen och strukturalismen.71 Det diskursteoretiska angreppssättet skiljer 
sig från den kritiska diskursanalysen vad gäller analytiskt fokus. Till skillnad från Fairclough anser 
diskursteoretiker att diskursen enbart är konstituerande och inte ett dialektiskt samspel. En annan 
                                                 
66 Fairclough, (1992), Discourse and Social Change, Polity cop. s. 73. 
67 Fairclough, (1995), s. 97. 
68 Fairclough, (1992), s. 73-74. 
69 Fairclough, (1992), s. 78. 
70 Fairclough, (1992), s. 71. 
71 Winther Jørgensen & Phillips, s. 31-32. 
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skillnad är att diskursteoretikerna ägnar sina analyser åt abstrakta diskurser medan det kritiska 
perspektivet tar avstamp i mer empiriska och konkreta fält. 72

     Laclau och Mouffe använder sig av en uppsättning viktiga begrepp för att analysera diskurser. 
I denna uppsats är det framförallt två begrepp som är aktuella: flytande signifikant och nodalpunkt. 
Flytande signifikanter är begrepp i diskurser som i stor utsträckning kan tillskrivas olika 
betydelser. En aktuell flytande signifikant i folkomröstningsdebatten är ”demokrati”. 
Nodalpunkter organiserar diskurser, det är runt nodalpunkten som andra tecken organiseras och 
får sin betydelse.73 Exempel på en nodalpunkt i min uppsats är begreppet folkomröstning. 

 

Kombinerad diskursanalys 
Det är fullt möjligt att bestämma sig för en teori eller metod och sedan följa den till punkt och 
pricka. Problemet är att en teori eller metod sällan ger en fullständig bild av det problem som 
analyseras. Därför försöker många forskare att integrera olika perspektiv för att ge en så 
heltäckande förklaring som möjligt. Winther Jørgensen och Phillips rekommenderar ett så kallat 
”integrerat perspektiv” av diskursanalysen.74  
    Jag kommer i denna uppsats att utgå från Faircloughs kritiska diskursanalys och den 
tredimensionella modellen för att därefter plocka in relevanta begrepp från diskursteorin. 
Anledningen till att jag utgår från Faircloughs modell är att den angriper tre aspekter av det valda 
problemområdet: texten, den diskursiva praktiken och den sociala praktiken. Den erbjuder också 
ett konkret analytiskt verktyg som lämpar sig för att analysera empiriskt material om 
kommunikation och samhälle.75 Detta innebär att jag kommer att analysera dessa tre aspekter 
men lyfta in begrepp från Laclaus och Mouffes diskursteori. Liksom Winther Jørgensen och 
Phillips föreslår kommer den så kallade diskursordningen fungera som ett ramverk. Begreppet 
diskursordning är ett analytiskt sätt att avgränsa diskurser: ”Diskursordningen betecknar alltså 
olika diskurser som delvis täcker samma terräng, som de kämpar om att ge innehåll åt var och en 
på sitt sätt.”76  
 

Metodologisk & teoretisk reflektion 
Ramverket i denna uppsats utgörs av socialkonstruktionismen, vilken är en ontologisk 
ståndpunkt om att verkligheten konstrueras socialt.77 Men termen används också epistemologiskt 
för att uttrycka forskarens förhållningssätt till den kunskap hon eller han förmedlar.78 Nedan 

                                                 
72 Winther Jørgensen & Phillips, s. 26-27. 
73 Winther Jørgensen & Phillips, s. 33-35. 
74 Winther Jørgensen & Phillips, s. 131. 
75 Winther Jørgensen & Phillips, s. 74. 
76 Winther Jørgensen & Phillips, s. 134. 
77 Berger & Luckmann, s. 10. 
78 Bryman, s. 33. 
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kommer jag att kortfattat återge och diskutera kritiken mot socialkonstruktionismen samt 
reflektera över forskarens roll. 
 

Socialkonstruktionism 
Många ryggar tillbaka inför användningen av termen ”socialkonstruktionism”. Man menar att allt 
i denna värld inte kan vara socialt konstruerat; det finns reella tillstånd, händelser och ting som vi 
människor inte kan bortse från. Kvinnomisshandel, cancer och möbler är exempel på objektiva 
händelser, tillstånd och ting i verkligheten. De är verkliga i den meningen att de ”existerar 
oberoende av vår egen vilja”.79 Men socialkonstruktionismen ifrågasätter inte föremålen och 
fenomenen som sådana utan fokuserar istället på hur sociala överenskommelser konstrueras i en 
politisk, historisk och kulturell diskurs.80 Diskursen om kvinnomisshandel har sett annorlunda ut, 
och kan se annorlunda ut, även om fenomenet kvinnomisshandel alltid innebär att en kvinna blir 
misshandlad. Men syftet med en socialkonstruktionistisk ansats är inte att studera den ”objektiva 
verkligheten” menar Börjesson: 
 

Att studera diskurser och sociala konstruktioner innebär /…/ att fundera över vad som sägs, 
hur det sägs och hur det skulle kunna sägas. Diskurser är talordningar och logiker som 
bestämmer gränserna för vad som är socialt och kulturellt accepterat som ’sant’, ’trovärdigt’, 
’förnuftigt’, ’gott’, med mera. Diskursernas gränser eller bopålar visar därmed också vad som 
inte är möjligt att säga i ett visst sammanhang.81

 
Det är inte bara uppsatsens metodologiska och teoretiska fokus som påverkar dess slutsatser. 
Även forskaren är en viktig del av denna process. 
 

Forskarens roll  
Empirin kan aldrig tala för sig själv, det empiriska materialet måste problematiseras och granskas 
utifrån ett särskilt synsätt.82 Av den anledningen kommer forskningsresultaten alltid att se olika 
ut, beroende på vilka teoretiska och metodologiska utgångspunkter som använts. Detta är en av 
socialkonstruktionismens grundpremisser vad gäller forskarrollen.  
     Med en socialkonstruktionistisk ansats är man som forskare medveten om att sitt 
forskningsresultat endast är ”en version” av världen.83 Inom diskursanalysen anser man att ett 
fenomen inte kan studeras utifrån en extern position, forskaren är alltid en del av den sociala 
verklighet hon beskriver.84 Detta innebär att forskaren bör medvetengöra sig om sin delaktighet i 
skapandet av den diskurs man analyserar. Neumann exemplifierar detta: ”[texten ger] upphov till 
                                                 
79 Berger & Luckmann, s. 10. 
80 Börjesson, s. 20. 
81 Börjesson, s. 21. 
82 Börjesson, s. 22. 
83 Winther Jørgensen & Phillips, s. 111. 
84 Neumann, s. 15. 
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skillnader i diskursens materialitet för det första genom att frambringa mer text, men viktigare, 
genom att förändra de rådande akademiska handlingsmönstren.”85 Detta innebär att jag som 
forskare bidrar till att skapa, upprätthålla eller förändra diskursen inom det aktuella fältet – jag ger 
upphov till så kallad ”social resonans”.86

     Värderingar är en form av förutfattade meningar och personliga åsikter som också påverkar 
forskningen.87 Även om det är svårt, för att inte säga omöjligt, är det eftersträvbart att försöka se 
bortom sig själv och den kunskap man besitter så att detta inte inverkar på analysen.88 När 
värderingar påverkar forskningen ifrågasätts ofta dess giltighet, men enligt min åsikt blir detta 
problematiskt först när forskningen bedrivs okritiskt och utan krav på saklighet, genomskinlighet 
och etiska reflektioner. Som forskare bör man dessutom fortlöpande diskutera och värdera de 
teorier och metoder som används.  
     

Tillvägagångssätt 
Denna studie inleddes med att jag ringade in ett problemområde och beslutade mig för en 
lämplig metod - diskursanalys - för att studera detta. Nästa steg var att finna empirin; jag sökte 
efter artiklar, motioner, insändare och protokoll utifrån de begrepp som jag ansåg vara aktuella 
och relevanta för den här uppsatsen. Efter denna grova avgränsning närläste jag noggrant 
materialet för att därefter dela upp de politiska aktörerna i två sidor och definiera 
diskursordningen. De argument jag fann i det empiriska materialet kategoriserades som tre 
diskurser. Dessa tre diskurser analyserades sedan utifrån teoretiska begrepp från diskursanalysen 
och den kompletterande teorin. Till skillnad från metodkapitlet har teorikapitlet utvecklats 
parallellt med analysen för att undvika att låsa uppsatsens nyckelbegrepp. 
 

                                                 
85 Neumann, s. 80. 
86 Neumann, s. 82 
87 Bryman, s. 37. 
88 Winther Jørgensen & Phillips, s. 28. 
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Kapitel 4. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel kommer analysens teoretiska utgångspunkter att presenteras. Avsikten med denna 
genomgång är att introducera de teorier jag använder för att komplettera diskursanalysen och sätta 
in analysen i ett socialt sammanhang.  
    Uppsatsen vilar på tre ben; frågan om demokratins innebörd, frågan om politikernas 
representativa funktion samt frågan om vilka värden som associeras med en eventuell 
folkomröstning. Jag inleder kapitlet med demokratiteori vilken innefattar en vid definition av 
demokrati, dess kriterier och abstraktionsnivåer samt en redogörelse av den representativa 
demokratins roll. Därefter beskrivs hur man kan studera ansvar i en representativ demokrati.  
 

Demokratiteori  
Syftet med den här uppsatsen är inte att ge en enhetlig definition av ”demokrati” utan att studera 
hur demokratibegreppet konstrueras och vilka innebörder det får i debatten om en eventuell 
folkomröstning. Demokratibegreppet är som sagt komplext, inte minst på grund av att det 
används som ett verktyg eller slagord i folkomröstningsdebatten. En bred definition av demokrati 
innebär ”ett beslutssystem med utsträckt deltagande genom allmän och lika rösträtt, och med 
politiska rättigheter som möjliggör opposition och konkurrens mellan organiserade alternativ.”89 
Statsvetaren Robert A. Dahl menar att en polyarki [en liberal demokrati] karaktäriseras av sju 
kriterier: (1) Valda befattningshavare, (2) Fria och opartiska val, (3) Allmän rösträtt, (4) Rätt att 
kandidera i val, (5) Yttrandefrihet, (6) Alternativa informationskällor och (7) Församlingsfrihet. 90

    Att dessa sju kriterier är uppfyllda är nödvändigt för ”att komma så nära en demokratisk 
styrelseprocess som möjligt i ett land.”91 En demokrati består dock inte enbart av dessa 
bedömningsgrunder. En viktig del i definitionen av demokrati är de abstrakta värden den 
förknippas med. 
 

Demokratins abstraktionsnivåer 
Lennart Lundquist, statsvetare, menar att man kan studera demokrati genom dess 
abstraktionsnivåer. Nivåerna kan inordnas i en tregradig skala, där den översta är den mest 
abstrakta. Vidare menar han att dessa nivåer är relativa men inte godtyckliga. De är dessutom 
hierarkiskt uppbyggda, det vill säga de kan jämföras och värderas utifrån den överordnade 
nivån.92

 

                                                 
89 Østerrud, s. 129. 
90 Robert A. Dahl, (1989), Demokratin och dess antagonister, Ordfront, s. 343-344. 
91 Dahl, s. 345. 
92 Lennart Lundquist, (2001), Medborgardemokratin och eliterna, Studentlitteratur, s. 113. 
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Demokratiska värden 

Jämlikhet, frihet, rättvisa 
Demokratiska konstruktioner 

Indirekt demokrati, direktdemokrati 
Demokratiska institutioner 

Allmän rösträtt, voteringsförfaranden 

Figur 2. Demokratins abstraktionsnivåer enligt Lennart Lundquist. 93

 
Hur förhåller sig denna modell till min uppsats? Statsvetaren Knut Dahl Jacobsen menar att ordet 
demokrati är en av de ”semantiska magneter” som har samlat på sig flest betydelser genom 
historien.94 I debatten om huruvida EU: s grundlag ska vara föremål för en folkomröstning eller 
ej, kommer dessa abstraktionsnivåer vara en vital del av aktörernas demokratiargumentering. De 
överordnade demokratiska värdena ges olika innebörder beroende på vem som definierar dem. I 
debatten kommer de politiska aktörerna att röra sig mellan dessa tre nivåer eftersom de 
konstituerar varandra. 
    Lundquist menar att de demokratiska värdena är dubbeltydiga eftersom de både kan ses som 
demokratiska mål men också fungera som en legitimitetsgrund för en demokratisk process. 
Denna nivå kan dessutom delas in i ytterligare två grupper: substansvärden och instrumentella 
värden. De instrumentella värdena är, enligt Lundquist, öppenhet, ömsesidighet, diskussion och 
ansvar och dessa är tillika instrument för att uppnå substansvärdena. De övergripande 
substansvärdena kanske främst associeras med en liberal demokratisyn med slagord som 
jämlikhet, frihet, solidaritet och rättvisa. Dessa värden kan verkligen beskrivas som ”semantiska 
magneter”.95 Diskursteoretikern Mouffe menar att den liberala demokratins principer alltid 
kommer att vara föremål för olika tolkningar och att principernas betydelse alltid kommer att 
debatteras. 96

    Den tredje nivån, demokratiska institutioner, återfinns längst ned i hierarkin. Lundquist menar att 
dessa institutioner bland annat består av så kallade processvärden. Dessa värden, som är 
desamma som de instrumentella värden, kan ”bidra till att utforma de demokratiska 
institutionerna på sådant sätt att de demokratiska substansvärdena kommer att uppnås.”97 Hur 
institutionerna utformas och legitimeras är således viktigt för att de klassiska slagorden ska 
komma till sin rätt. Rent konkret är de demokratiska institutionerna kopplade till den politiska 
processen med folkomröstningar, motioner och allt vad det innebär. Detta är också den 
institution som i regel är mest överskådlig och kontrollerbar eftersom folket har direkt inflytande 
i valprocessen.  

                                                 
93 Lundquist, s. 113. 
94 Knut Dahl Jacobsen citerad i Lundquist, s. 81. 
95 Lundquist, s. 115-119.  
96 Chantal Mouffe, (1993), The Return of the Political, Verso, s. 7. 
97 Lundquist, s. 138. 
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    Den andra nivån i Lundquists modell, demokratiska konstruktioner, definierar vilken typ av 
demokrati som avses. Den demokratiska konstruktionen i Sverige kallas representativ demokrati 
och behandlas nedan. I den här uppsatsen bottnar demokratiproblemet i den konkreta frågan om 
Sverige ska hålla en folkomröstning om EU: s grundlag eller om denna beslutanderätt ska ligga 
hos riksdagen. Denna problematik implicerar frågan om riksdagens funktion i en representativ 
demokrati. 
 

Representativ demokrati 
Sverige är en representativ och parlamentarisk demokrati vilket innebär att medborgarna väljer de 
styrande som genom majoritetsbeslut kontrollerar den politiska makten. Vart fjärde år är det 
allmänna val i Sverige och myndiga, svenska medborgare får då välja 349 representanter, så 
kallade ledamöter, som tillsammans utgör riksdagen. Ledamöter som tillhör samma parti bildar en 
partigrupp.98 Regeringen är den högst verkställande myndigheten och bildar majoritet med 
antingen ett parti eller flera partier.99 Håkan Strömberg, framliden professor, tydliggjorde 
relationen mellan svenska folket och riksdagen:  
 

Att riksdagen anses besluta på svenska folkets vägnar, innebär inte att riksdagsledamöterna 
skulle stå i ett egentligt uppdragsförhållande till väljarna och partiet. Riksdagsledamöterna är 
inte bundna av några instruktioner från väljarens sida, och de kan inte heller ställas till ansvar 
av väljarna för sitt sätt att rösta i riksdagen.100

 
Riksdagsledamöterna är således, i juridisk mening, inte väljarnas uppdragstagare. Detta innebär att 
representativ demokrati ofta begränsar medborgarnas möjlighet att rösta. Begränsningen ligger i 
att folket endast kommer till tals vid valet av representanter och till skillnad från i direktdemokrati 
utelämnas medborgarna i många politiska frågor: ”den representativa demokratins förespråkare är 
/…/ motståndare till tanken att ge folkomröstningar mer än en marginell plats i den politiska 
processen.”101  
    Efter denna formella genomgång av representativ demokrati riktas nu fokus mot de mer 
teoretiska resonemangen. Statsvetaren Anthony Birch menar nämligen att representativ 
demokrati implicerar en hel del tolkningskonflikter. En av dessa är frågan om de folkvalda 
representanternas funktion, det vill säga; var ligger deras lojalitet och vilket är deras egentliga 
uppdrag?102

 

If political responsibility in this sense of term is virtue, then it can be said that one of the 
functions of representation – and one of the advantages over direct democracy – is that it gives 

                                                 
98 Riksdagen: http://www.riksdagen.se/folkvald/index.asp, 2005-02-11. 
99 Strömberg, s. 56. 
100 Strömberg, s. 12. 
101 Olof Petersson, (1989), Medborgarnas makt, Carlsson, s. 82. 
102 Anthony Birch, (2001), The Concepts and Theories of Modern Democracy, Routledge, s. 93-100. 

http://www.riksdagen.se/folkvald/index.asp
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political leaders the distance from immediate public pressure that is needed if they are to act in 
a consistent and prudent fashion, after weighing all the consequences of action in the balance. 
They will give to account for their decisions to the electorate in due course, but they have time 
that may allow them to recover from the unpopularity that their decisions may have caused. To 
do so they need to educate the public about relative costs of alternative policies, so that this 
distance and time may contribute to political education.103

 
Birch resonerar i citatet ovan i termer av ”virtues”, dygder. Med dygd menar han att 
representantens roll är att följa det han eller hon tror är rätt och riktigt, oavsett folkets vilja. Det 
svikna förtroendet hos vissa väljare går med tiden att reparera genom politisk bildning. Dessa 
idéer om dygder medför onekligen frågan om synen på medborgaren och hennes kapacitet. 
Vetenskapsfilosofen Karl Popper kritiserade den representativa demokratin och menade att den 
inte var ett folkstyre i egentlig mening eftersom den proportionella representationen medförde att 
de folkvalda stod närmare sitt parti än väljarna.104

    Det andra alternativet för representanterna är att tillfredsställa majoriteten av befolkningen, 
något som kan innebära problem i det långa loppet. Politiker kan med andra ord få stå till svars 
för sina beslut på grund av sin lyhördhet, oavsett populariteten då, och politiken riskerar att 
inskränkas av kortsiktiga och egoistiska intressen.105 Ylva Stubbegaard, fil.dr i statsvetenskap, 
menar dock att responsivitet bör utmärka en demokratisk stat för om den inte lyssnar till 
medborgarnas vilja ”agerar den utan politisk förankring”.106 I en responsiv stat överförs således 
makten, och därmed också ansvaret, till folket. Men vad innebär denna ansvarsförskjutning och 
hur kan man studera den?  
 

Ansvar 
Frågan om huruvida Sverige ska hålla en folkomröstning om EU: s grundlag eller inte handlar i 
viss mån om vem som ska ansvara för viktiga politiska beslut. I en folkomröstning som riksdagen 
lovar att rätta sig efter förskjuts ansvaret från politikerna till medborgarna. Om detta ansvar bör 
reserveras för medborgarna eller politikerna är en central frågeställning i uppsatsen.  
     Ansvaret i en representativ demokrati kan tolkas på tre olika sätt enligt Maija Setälä, forskare i 
statslära. Gemensamt för de tre är att de regleras av en granskningsmekanism, det vill säga ett 
antagande om att makthavarna ska ställas till svars för sitt agerande.107 Förespråkare för den 
populistiska teorin om demokrati anser att politiker ska följa majoritetsviljan så långt det är möjligt. 
Lyhördheten, eller responsiviteten som Dahl kallar den, bör vara maximal. Denna ambition har 

                                                 
103 Birch, s. 101. 
104 Karl Popper hänvisad till i Østerrud, s. 177. 
105 Birch, s. 100. 
106 Ylva Stubbegaard, ”Politiskt deltagande relaterat till medborgarskap och medlemskap” i Anders Neergaard & Ylva 
Stubbegaard (red), (2000), Politiskt inflytande, Studentlitteratur, s. 37. 
107 Setälä, s. 199. 
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dock kritiserats då man menar att människors vilja är konstruerat och beroende av de politiska 
institutionerna.108

    En annan form av ansvarsutkrävning är den liberala teorin. I denna teori betonar man att 
demokratins uppgift är att skydda folkets rättigheter och att de allmänna valen snarare är ett sätt 
för folket att straffa politiker för att de inte tillvaratagit deras rättigheter. Kopplingen mellan vad 
folket vill och vad politikerna gör är svag. Setälä menar att denna maktbalans regleras vid de 
allmänna valen: ”Representanterna förväntas handla oberoende av den allmänna opinionen, men 
valen ger medborgarna en möjlighet att ingripa när deras rättigheter och vitala intressen är i 
fara.”109

    Den tredje tolkningen av ansvarsutkrävning är den deliberativa teorin. Medan den populistiska 
teorin direkt omsätter folkets val till politik förespråkar den deliberativa teorin offentlig debatt. 
Det finns dock inbördes åsikter om hur pass omfattande detta inflytande skulle vara. Vissa 
närmar sig det populistiska förhållningssättet medan andra väljer en mer elitistisk tolkning.110 Den 
elitistiska ståndpunkten betonar att responsiviteten bör vara svag, folkets vilja måste inte 
efterföljas:  
 

Det faktum att representanterna måste motivera sina åsikter offentligt tvingar dem att hålla sig 
till principer som är allmänt accepterade; de måste också försäkra sig om att de fakta de 
använder sig av är korrekta och de måste vara konsekventa i sin argumentering.111  

 
Enligt den deliberativa teorin finns det således en inbyggd granskningsfunktion i demokratin och 
den förutsätter ett politiskt resonerande som håller offentligt.  
 

                                                 
108 Setälä, s. 199. 
109 Setälä, s. 200.  
110 Setälä, s. 200.  
111 Setälä, s. 201. 
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Kapitel 5. Debatten 
We can destroy what we have written but we cannot unwrite it. 112

Det här kapitlet är disponerat på följande vis: inledningsvis presenterar jag det empiriska 
materialets diskursordning och går igenom vilka argument som återfinns i 
folkomröstningsdebatten. Därefter presenteras den så kallade diskursiva kampen, där jag 
sammanställer de argument som framkommit i en tabell. I tabellen kan man utläsa vilka värden 
som står på spel, men även vilka diskurser jag funnit.  
 

Diskursordningen 
I debatten om huruvida EU: s grundlag ska antas genom en folkomröstning eller inte är det flera 
olika diskurser som slåss om samma terräng. I mitt empiriska material återfinns ett antal diskurser 
som var och en anför olika värden och konstruerar skilda innebörder. En stark skiljelinje går 
mellan den sida som förespråkar en folkomröstning och sidan som säger nej till en sådan. I 
uppsatsen utgör dessa två sidor de största och huvudsakliga aktörerna i diskursordningen. Jag 
kallar dem följaktligen ”JA-sidan” och ”NEJ-sidan”. Dessa två läger åberopar en rad olika skäl till 
sina ståndpunkter. Följande argument används genomgående i folkomröstningsdebatten. 
 

JA-sidan  
JA-sidan representeras av de partier eller politiska aktörer som är positivt inställda till en 
folkomröstning om EU: s grundlag. Till dessa räknas vänsterpartiet, miljöpartiet, junilistan och 
enskilda aktörer inom högerblocket och socialdemokraterna. Många på JA-sidan ingår i 
kampanjen Folkomröstning.nu - en tvärpolitisk samlingsplats på Internet.  
    Som jag tidigare nämnde utgår de båda sidorna från en samling argument som försöker 
definiera begreppet demokrati och hur ansvaret i en demokrati ska fördelas vid viktiga frågor. Jag 
har utifrån mitt empiriska material funnit följande argument hos JA-sidan: 

 
1. Alla andra länder folkomröstar 
2. Folkomröstning bildar folket 
3. Riksdagen saknar legitimitet att avgöra frågan  

 
Dessa argument varierar både i vilken utsträckning de förekommer men också vem som anför 
dem. Jag kommer under de påföljande rubrikerna att redogöra för dessa argument. 
 

                                                 
112 Anthony Burgess, (1962),”Introduction”, A Clockwork Orange, W. W. Norton Company, s. 10-11. 
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1. Alla andra länder folkomröstar 
Detta argument kan liknas vid en rättviseprincip där man hänvisar till andra länders rättigheter 
och sedan frågar sig varför inte Sverige åtnjuter dessa. En aktör som använder argumentet är 
vänsterpartiets Lars Ohly. Han nämner i en motion att: ”I flera länder än vad som är brukligt i 
samband med fördragsförändringar planeras och diskuteras nu att anordna folkomröstningar”.113 
Även framträdande aktörer inom Folkomröstning.nu pekar på våra europeiska grannar: ”Om 
konstitutionen vore harmlös, varför har man då beslutat om eller planerar folkomröstningar i fler 
än tio andra EU-länder?”114 Den tvärpolitiska organisationen bakom inlägget antyder att 
riksdagsmajoriteten är orolig för folkomröstningens konsekvenser när de använder ordet 
”harmlöst”. Kristdemokraten Björn von der Esch framhåller att andra demokratiska länder går 
till val: ”Majoriteten av EU: s medborgare - inklusive samtliga stora demokratier som har 
konstitutionell rätt att anordna folkomröstning - kommer att rösta.”115

     Att framhålla folkomröstningar i andra länder är antagligen ett försök att misstänkliggöra de 
som argumenterar mot dessa. Det medför att folket frågar sig vad NEJ-sidan vill dölja och vilka 
konsekvenser en folkomröstning eventuellt skulle kunna få.  
    Detta argument utelämnas nästan helt av NEJ-sidan. Socialdemokraten Bosse Ringholm 
bemöter dock argumentet i en riksdagsdebatt och understryker Sveriges förmåga att självständigt 
fatta beslut om en eventuell folkomröstning: ”Vilken beslutsmodell ett land väljer kan inte vara 
bestämmande för ett annat.”116 Anledningen till att detta argument inte är föremål för en kamp är 
att den inte kan ”vinnas” av NEJ-sidan. Avsaknaden av motargument kan också bero på att det 
inte är strategiskt viktigt att bemöta detta argument.  
 

2. Folkomröstning bildar folket 
Vilka värden associeras till folkomröstningar? Enligt Nils Lundgren, junilistans partiledare, skapar 
folkomröstningar och de ställningstaganden de manar till, kunskap som annars kanske hade gått 
förlorad: ”En folkomröstning ger de bästa förutsättningarna för bred debatt och folkbildning.”117  
    Folkomröstningar är inte bara bra, Lundgren menar nämligen att de ger de ”bästa” 
förutsättningarna. Såväl liberala som deliberativa förespråkare skulle vända sig mot Lundgrens 
åsikt att folkomröstningar bildar folket. Istället skulle anhängare av den liberala teorin hävda att 
dessa folkomröstningar omfördelar ansvaret på ett oriktigt sätt. Med andra ord kanske 
medborgaren skulle påtvingas en central roll i beslutsprocessen.118 Den deliberativa teorin anser 
visserligen att bildning och debatt är vitala ingredienser i en demokrati, men för den sakens skull 

                                                 
113 Lars Ohly m.fl. motion 2004/05: Fi248, “Europeiska Unionen”, 2004-09-22. 
114 Björn von der Esch m.fl. ”Över 100 000 vill rösta”, Svenska Dagbladet, 2005-02-05. 
115 Esch, von der, Svenska Dagbladet, 2005-02-05. 
116 Protokoll 2004/05:98, anförande 1, 2005-04-05. 
117 Nils Lundgren, ”Låt folket säga sitt om EU”, Dalademokraten, odaterad. 
118 Setälä, s. 98.  
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bör inte det slutgiltiga ansvaret ligga hos folket eftersom de kan fatta beslut som strider mot 
grundläggande värden.119  
    Även Sven-Erik Sjöstrand (v) anser att ”en riktig debatt kan [inte] skapas utan en 
folkomröstningsrörelse eller en valrörelse.”120 Ordet ”riktig” är i det här sammanhanget intressant 
eftersom det är en direkt referens till NEJ-sidans förslag på ett demokratikonvent där debatt om 
EU-grundlagen ska stimuleras (se under rubriken Bred debatt bildar folket). Sjöstrand anser med 
andra ord att den debatt NEJ-sidan föreslår visserligen följer den deliberativa teorins målsättning 
om att demokrati bör föregås av debatt men att de fortfarande har ett övertag gentemot 
medborgarna eftersom politikerna fattar besluten.121

 

3. Riksdagen saknar legitimitet att avgöra frågan 
Detta argument knyter an till frågan om representanternas roll i en politisk demokrati och frågor 
om var riksdagsledamöternas lojalitet ligger. I detta argument kan jag urskilja tre motiv till varför 
riksdagen saknar legitimitet. Det första handlar om divergensen mellan riksdagen och folket i EU-
frågor. Enligt JA-sidan överensstämmer inte representationen med folkets vilja. Detta medför att 
riksdagen inte har mandat och således inte heller legitimitet att fatta beslut som gäller EU: s 
grundlag:  
 

Den djupa klyftan mellan EU-vännerna i riksdagen och 70 procent av medborgarna, avspeglar 
olika syn på hur demokrati ska utövas i en stor grundläggande fråga om hur vårt statsskick och 
de långtgående effekter den nya EU-grundlagen medför.122

 
Esch understryker hur synen på demokrati blir en avgörande faktor för hur landet styrs och av 
vilka. Vidare går att utläsa att detta är en så pass ”grundläggande fråga” att folket faktiskt bör 
tillfrågas. Esch använder sig här av det andra motivet i detta argument, nämligen omfattningen 
och konsekvenserna av EU: s nya grundlag. Dessa två faktorer innebär att folket bör få ta 
ställning och påverka sin framtid i en folkomröstning. Personer bakom Folkomröstning.nu hänvisar 
till Sveriges egen grundlag: ”All offentlig makt utgår från folket, står det i vår grundlag. Antas 
konstitutionen bör vi ändra detta till att ’All offentlig makt utgår från folket eller EU.’”123 Maria 
Wetterstrand (mp) menar att grundtanken med grundlagen går förlorad om inte folket får vara 
med och bestämma: ”Ett av de tyngre argumenten för en folkomröstning är att det brister i logik 
att förvägra folket att ha en åsikt om konstitutionen när själva grundtanken /…/ var att göra 
unionen till en ’medborgarnas union’.”124

                                                 
119 Setälä, s. 89. 
120 Protokoll 2004/05:93, anförande 5, 2005-03-18. 
121 Setälä, s. 200. 
122 Esch, von der, Svenska Dagbladet, 2005-02-05. 
123 Esch, von der, Svenska Dagbladet, 2005-02-05. 
124 Maria Wetterstrand m.fl. motion 2004/05: K449, ”Folkomröstning om EU-konstitutionen”, 2004-10-05. 
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    Det tredje argumentet bygger på det faktum att EU: s grundlag inte diskuterades inför de 
allmänna valen 2002. Eftersom dessa frågor inte fanns på agendan kunde inte heller de röstande 
ta ställning vid sitt val av politiska representanter. Riksdagen har därmed inte legitimitet att 
besluta om EU: s grundlag. Nils Lundgren är en av de politiska aktörerna som framhåller denna 
aspekt:  
 

Att den nu sittande riksdagen skulle ta beslutet är däremot en djupt odemokratisk tanke. När 
de nu sittande riksdagsledamöterna valdes i september 2002, diskuterades inte EU-frågorna 
överhuvudtaget och förslaget till EU-författning var inte framlagt.125

 
Lars Ohly är inne på samma spår och menar att ”den nuvarande riksdagen [kan] inte anses vara 
legitim att besluta om konstitutionen”.126 Dessa ståndpunkter ifrågasätter således riksdagens 
legitimitet och samtliga argument har sin grund i en demokratisk komplexitet.  
 

NEJ-sidan 
NEJ-sidan representeras av de partier och politiska aktörer som är emot en folkomröstning om 
EU: s grundlag. I detta läger finner vi majoriteten av socialdemokraterna och partierna i 
högerblocket: centerpartiet, kristdemokraterna, folkpartiet och moderaterna. Dessa argument 
återfinns hos NEJ-sidan: 
 

1. Bred debatt bildar folket 
2. Riksdagen har legitimitet att avgöra frågan  

 

1. Bred debatt bildar folket 
Många aktörer på NEJ-sidan hävdar att grundlagen visserligen bör föregås av en bred folklig 
debatt men att det slutgiltiga beslutet ska tas av riksdagen. En av dem som förespråkar detta är 
centerpartiets Maud Olofsson som också har en idé om hur detta konkret skulle kunna 
genomföras: 
 

En mycket bred diskussion bör genomföras, helst i form av ett demokratikonvent på samma 
sätt som vi vill genomföra en diskussion om den svenska demokratins utveckling som ett led i 
författningsutredningen. Det bör kompletteras med ett flertal ”frågestunder” runt om i landet, 
öppna för alla.127

 

                                                 
125 Nils Lundgren, ”Välment, men odemokratiskt”, Svenska Dagbladet, 2004-10-19. 
126 Ohly, motion 2004/05: Fi248. 
127 Maud Olofsson, ”Vart tar EU vägen”, Svenska Dagbladet, 2004-10-13. 
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Även statssekreteraren Lars Danielsson menar att en bred debatt inte alltid behöver föregås av en 
folkomröstning: ”Folkomröstning är inte den enda möjligheten att ha en bred debatt. Vi vill öka 
kunskaperna om EU och diskutera den långsiktiga inriktningen.”128 Danielsson fortsätter med att 
konkretisera planerna: ”Vi har kommit överens om att använda hela året innan riksdagen ska fatta 
beslut om det nya fördraget till att stimulera till en bred debatt om vad vi vill med EU 
egentligen.”129 Debatt är ett alternativ till folkomröstningen som NEJ-sidan ständigt använder sig 
av i debatten. Även folkpartisten och partiledaren Lars Leijonborg deklarerar att han ”ser fram 
emot en folkbildningskampanj.”130  
    Den deliberativa teorins föreställning om den upplysta och diskuterande medborgaren har 
NEJ-sidan tagit fasta på. Till skillnad från JA-sidan hävdar NEJ-sidan att folkomröstning inte är 
det bästa sättet att bilda folket. Istället bör det anordnas ”demokratikonvent” där grundlagen kan 
diskuteras. Diskussionerna i dessa konvent kommer sedan riksdagen att ha i åtanke när de 
beslutar om frågan.  
 

2. Riksdagen har legitimitet att avgöra frågan 
Med detta argument framhåller de politiska aktörerna sin legitimitet och för en diskussion om på 
vilka politiska grunder de fattar beslut. Många frågar sig varför grundlagsfrågan skulle tillskrivas 
en högre prioritet än andra frågor.131 Andra betonar statsskickets utformning: ”Jag tror på den 
representativa demokratin, så jag betraktar det som att det finns ett folkligt stöd för de åtgärder vi 
vidtar här i riksdagen.”132 Ingvar Svensson (kd) hänvisar här till innebörden av ”representativ 
demokrati” och ”folkligt stöd” för att legitimera riksdagens mandat. Enligt sociologen Seymore 
Martin Lipset innebär begreppet legitimitet ”the capacity of system to engender and maintain the 
belief that the existing political institutions are the most appropriate ones for the society”.133 
Svenssons syn överensstämmer således med Lipsets vad gäller legitimitet när han lyfter fram 
folkets stöd som en garant för den representativa demokratin. 
    Statsminister Göran Persson avvisar också en folkomröstning med hänvisning till sin bestämda 
uppfattning om riksdagens funktion i en representativ demokrati:  
 

Vi [socialdemokraterna] tror inte på den där folkomröstningen, av det enkla skälet att vi tror att 
det är riksdagen som ska ta ställning till frågan och som efter en diskussion här i kammaren 
och i Sverige i övrigt ska ta ställning till om vi ska godkänna eller förkasta fördraget. Vi vill inte 
avhända riksdagen det politiska inflytande och den makten.134

 

                                                 
128 Bilger, Svenska Dagbladet, 2004-12-09.  
129 Lars Danielsson, ”Fem partier ense om nya EU-grundlagen”, Sveriges Radio, 2004-12-08. 
130 Lars Leijonborg m.fl. motion 2004/05: K431, ”Liberal Europapolitik”, 2004-09-22. 
131 Protokoll 2004/05:98, anförande 4, 2005-04-05. 
132 Protokoll 2004/05:93, anförande 11, 2005-03-18. 
133 Martin Lipset citerad i William E. Connelly, (1984), Legitimacy and the State, Blackwell, s. 88. 
134 Protokoll 2004/05:92, anförande 55, 2005-03-17. 
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Observera att Persson indirekt menar att folkomröstningar på ett oriktigt sätt reducerar 
riksdagens politiska inflytande och makt. Detta innebär att även statsministern har sin bestämda 
uppfattning om riksdagens uppgift men framförallt konsekvenserna av en eventuell 
folkomröstning. Han fortsätter sitt anförande med att påtala riksdagens ansvar gentemot väljarna: 
”Det är riksdagen som ska ratificera det. För det bär ni ansvaret i relation till era väljare. Vi vet att 
det ansvaret vill ni och kan ni ta.”135 Statsministern menar att ansvaret ligger hos de politiska 
representanterna och understryker också deras skyldighet att fatta dessa beslut å folkets vägnar. 
Frågan om ansvarsutkrävning är därmed förhållandevis klar för Persson. 
 

Den diskursiva kampen mellan JA- och NEJ-sidan 
Som den uppmärksamme läsaren förmodligen redan märkt rör sig JA- och NEJ-sidan inom 
samma diskurser. De argument som jag beskrivit visar att det finns ett motsatsförhållande mellan 
dem som förespråkar en folkomröstning och dem som inte gör det. Det pågår en så kallad 
”diskursiv kamp” mellan dessa två sidor vilket innebär:  
 

Ingen diskurs är en sluten enhet; diskursen omformas snarare ständigt i kontakten med andra 
diskurser /…/. Olika diskurser – som var för sig representerar ett bestämt sätt att tala och 
uppfatta den sociala världen – kämpar hela tiden mot varandra för att uppnå hegemoni, alltså 
låsa fast språkets betydelser på sitt eget sätt.136

 
JA- och NEJ-sidan rör sig inom samma diskurser men begreppsförståelsen är helt annorlunda 
mellan de två. Winther Jørgensen och Phillips förklarar vilka poänger som framkommer om man 
som forskare analyserar diskursordningen och den diskursiva kampen: 
 

Om man /…/ utgår från en diskursordning och inte från en enskild diskurs blir spelet mellan 
diskurserna i en given diskurordning en viktig brännpunkt för analysen. Det har den fördelen 
att det just i detta spel som de sociala konsekvenserna blir mest tydliga. När man på samma 
område har två eller flera diskurser, som var och en ger sin tolkning av verkligheten, kan man 
nämligen börja undra om vilka konsekvenserna blir av att man accepterar den ena tolkningen 
och inte den andra.137

 
I debatten om huruvida EU: s grundlag ska antas genom en folkomröstning eller ej finns således 
starka motsättningar mellan de två sidorna. Kampen mellan förespråkarna och antagonisterna ger 
upphov till att olika begreppstolkningar och brytpunkter uppstår. I tabellen nedan presenteras 
motsatsförhållandet mellan JA- och NEJ-sidans argument men också vilket värde som står på 
spel. Värdet är den flytande signifikanten, ett begrepp som är öppet för olika betydelser och 
innehåll i diskurserna. 

                                                 
135 Protokoll 2004/05:92, anförande 57, 2005-03-17. 
136 Winther Jørgensen & Phillips, s. 13. 
137 Winther Jørgensen & Phillips, s. 138-139. 
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JA-sidan NEJ-sidan Värde som står på spel 

Alla andra länder folkomröstar   

Folkomröstning bildar folket Bred debatt bildar folket Den demokratiska processen

Riksdagen saknar legitimitet att 
avgöra frågan 

Riksdagen har legitimitet att 
avgöra frågan 

Representativ demokrati 

 
Figur 3. Den diskursiva kampen mellan JA- och NEJ-sidan. 

 
Utifrån värdena i denna tabell framkommer också de tre huvudsakliga diskurserna som 
tillsammans bildar diskursordningen i debatten om huruvida Sverige ska folkomrösta om EU: s 
grundlag eller ej. Dessa diskurser baseras på de värden som återfinns i tabellen. 
 

• Den demokratiska processen (folkomröstningen) 
• (Innebörden av) Representativ demokrati 
• Demokrati 

 
Den tredje diskursen behandlar demokratin och dess innebörd i ett större sammanhang. I denna 
diskurs ingår JA- och NEJ-sidans åsikter och värderingar om folkomröstningarnas roll i den 
demokratiska processen och representanternas funktion i den svenska demokratin. Dessa tre 
diskurser uppvisar motstridiga och paradoxala värden, och kampen om att få definiera dessa 
värden kommer jag att analysera och redogöra för i nästa kapitel. 
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Kapitel 6. Analys & slutsatser  
The imagination imitates. It is the critical spirit that creates.138

Utifrån det empiriska materialet jag redogjorde för i föregående kapitel presenteras nu analysen 
och slutsatserna av denna studie. Det innebär att jag tar upp de diskurser som framkom i 
folkomröstningsdebatten och analyserar på vilket sätt de politiska aktörerna talar om dessa; vilka 
begreppstolkningar och värden framkommer, var ligger skillnaderna etcetera? Avslutningsvis 
kommer jag att visa relationen mellan diskurserna och demokratins abstraktionsnivåer. 
 

Den demokratiska processen 
Debatten om EU: s nya grundlag bottnar i frågan om folkomröstningens vara eller icke vara. 
Således är det upp till respektive sida i debatten att försöka ge begreppet folkomröstning en 
betydelse som gynnar den egna sidan. Aktörerna måste med andra ord befästa folkomröstningens 
värden på ett sätt som talar till deras fördel. Jag har sammanställt en tabell som utifrån det 
empiriska materialet redogör för vilka värden som associeras med en eventuell folkomröstning. 
JA- respektive NEJ-sidan anser att en eventuell folkomröstning om EU: s grundlag är: 
 

JA-sidan NEJ-sidan 

Utbildande Ansvarslös 
Förstärkande Försvagande 
Demokratisk Populistisk 
Förankrande  Särbehandlande  

Legitim Illegitim 
Nödvändig för EU-medlemskap Slagord mot EU-medlemskap 

 
Figur 4. Värden som associeras med en eventuell folkomröstning. 

 
Det framgår tydligt i tabellen ovan att begreppet folkomröstning är en flytande signifikant som de 
politiska aktörerna försöker förankra genom att formulera sin egen betydelse av den. Ingen har 
med andra ord lyckats fixera betydelsen av folkomröstning utan kämpar om att ge den innehåll. 
Begreppet folkomröstning är också en nodalpunkt, ett centralt begrepp vilket andra begrepp 
organiseras kring.139 Vilka begrepp som förknippas med nodalpunkten framkommer i tabellen 
ovanför. 
 

                                                 
138 Citat av Oscar Wilde. Se till exempel http://www.brainyquote.com/. 
139 Winther Jørgensen & Phillips, s. 33. 

http://www.brainyquote.com/
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Associerade värden 
Som tidigare konstaterats råder det ett paradoxalt motsatsförhållande mellan JA- och NEJ-sidans 
syn på en eventuell folkomröstning eftersom de anför helt olika värden. Om man studerar de 
värden som framkommit i diskursen om den demokratiska processen framkommer en typ av 
värdeförskjutning, det vill säga, de olika aktörerna tycks i debatten förflytta fokus från ett värde 
till ett annat. 
    Ett exempel på detta är hur JA-sidan propagerar för folkomröstningens utbildande effekt. Detta 
är ett effektivt sätt att bredda innebörden av den demokratiska processen genom att fokusera på 
kunskapsaspekten och inte bara på den beslutande effekten. NEJ-sidan besvarade detta genom 
att bygga vidare på bildningsargumentet. Följaktligen försöker NEJ-sidan väja för 
folkomröstningens direktdemokratiska aspekt genom att koncentrera argumenteringen på hur 
folket kan uppnå denna kunskap utan att gå till vallokalerna. Som jag tidigare nämnt framhåller 
NEJ-sidan det deliberativa idealet genom sina argument om offentlig debatt. Detta ideal innebär 
dock inte att makten överlåts till folket som i en direktdemokrati utan att besluten föregås av fria 
och öppna dialoger.140

     NEJ-sidan understryker att folkomröstningar är ansvarslösa eftersom politikerna inte tar det 
ansvar de är utsedda för.141 Ansvarsaspekten är ett incitament för många av de värden som NEJ-
sidan associerar med folkomröstningar. Det är med andra ord illegitimt att låta folket ta ansvar för 
något som är riksdagens ansvar. JA-sidan opponerar sig dock mot dessa åsikter och framhåller 
den förstärkande effekten som folkomröstningar har på demokratin.142 Återigen ser vi det 
motsatsförhållande som jag tidigare nämnde; folkomröstningar anses vara både förstärkande och 
försvagande för demokratin. Det hela tycks bottna i en demokratisyn som är väldigt olika, 
åtminstone i frågan om huruvida EU: s nya grundlag ska antas genom en folkomröstning eller ej. 
Vad gäller demokratisynen så är JA-sidan övertygad om att en folkomröstning är det mest 
demokratiska medan NEJ-sidan tycks anse att det snarare är en populistisk lösning eftersom den 
berövar riksdagen sitt ansvar.143 Varför är det en populistisk lösning att folkomrösta om EU: s 
grundlag? Enligt Setälä innebär den populistiska teorin att politikerna följer majoriteten av 
väljarnas åsikter.144 Vad som inte diskuteras i debatten är huruvida väljarna har ”fel” när de kräver 
en folkomröstning. Detta undviker NEJ-sidan att uttala sig om och inriktar sig istället på 
ansvarsaspekten.  
   Det handlar således om ett omstritt demokratiskt värde. NEJ-sidan menar att folkomröstningar 
undergräver riksdagens betydelse – att de berövar representanterna ”det inflytandet och den 
makten.”145 JA-sidan intar ett diametralt motsatt förhållningssätt eftersom de förknippar 
folkomröstningar med folkmakt och som en viktig del av den demokratiska processen: ”Det mest 
                                                 
140 Elin Naurin, ”Partiet som samtalets arena”, i Jesper Strömbeck (red), (2001), En uthållig demokrati?, Uppsala 
Publishing House, s. 44. 
141 Protokoll 2004/05:98, anförande 4, 2005-04-05. 
142 Håkan Larsson m.fl. motion 2004/05: K243, ”Folkomröstning om EU: s nya grundlag”, 2004-09-23. 
143 Björn von der Esch, motion 2004/05: K268, ”Folkomröstning om EU: s nya fördrag“, 2004-09-27. 
144 Setälä, s. 199. 
145 Protokoll 2004/05:92, anförande 55, 2004-03-17. 
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demokratiska är emellertid utan tvekan att medborgarna själva får ta ställning till grundlagen i en 
folkomröstning.”146 Återigen förflyttas fokus från en demokratisk aspekt till en annan. JA-sidan vill 
rikta uppmärksamheten mot folkmakten medan NEJ-sidan vill framhålla riksdagsmakten. Det 
betyder att innebörden av begreppet folkomröstning är tvetydigt, eller åtminstone väldigt 
mångtydigt. De båda sidorna är eniga om att vid en folkomröstning överförs makten, på gott eller 
ont, från politiker till medborgare. Huruvida denna maktförskjutning är bra eller dålig är de 
däremot oense om.  
    Vad motiverar då folkomröstningar överhuvudtaget? Enligt professor Laurence Morel finns 
det fyra kategorier av folkomröstningar: plebiscitära, politiskt obligatoriska, lagstiftande och 
konfliktlösande.147 I denna debatt skulle således den konfliktlösande kategorin vara aktuell 
eftersom de andra inte är relevanta eller legitima enligt Sveriges författning. Setälä menar att 
konfliktlösande folkomröstningar tas i bruk när det uppstår konflikter inom en regeringskoalition 
eller när sprickor uppkommit i ”partieliten”.148 Detta kan jag tydligt se i folkomröstningsdebatten 
i vilken det största blocket (s, v och mp) är oense om såväl EU som en eventuell folkomröstning. 
Även inom det socialdemokratiska partiet är man oenig i frågan. Något ironiskt i detta 
sammanhang är att de politiska aktörerna är oense om själva EU-folkomröstningen i sig och 
skulle ur teoretiskt och konfliktlösande perspektiv kunna folkomrösta om en folkomröstning. 
    Lundquist menar att ”Politiker som föreslår folkomröstning påstås göra det /…/ för att de 
tror att de kommer att vinna den.”149 Detta är också ett av de argument JA-sidan använder i 
debatten. De menar att NEJ-sidan helt enkelt inte vill ha en folkomröstning eftersom resultatet 
av den förmodligen inte faller dem i smaken: ”Helt klart ett tvivelaktigt argument att bara hålla 
folkomröstning om folket svarar ’rätt’.”150 Detta skulle således vara ett ganska populistiskt 
argument från JA-sidan eftersom kravet på en folkomröstning är ett sätt att definiera och justera 
klyftan mellan riksdagen och folkviljan.151 JA-sidan vill framhålla att en folkomröstning är mycket 
nödvändig för det fortsatta EU-medlemskapet.152NEJ-sidan ställer sig kritisk till JA-sidans egentliga 
intentioner och menar att folkomröstningen är ett sätt att uttrycka sin negativa inställning till EU-
medlemskapet, inte till själva grundlagen:  
 

De argument som har förts fram mot den nya konstitutionen är ju egentligen mot EU-
medlemskapet. /…/ Därför tror jag inte att den här konstitutionen, hur den än varit utformad, 
hade kunna tillfredsställa de partier som är emot EU-medlemskapet.153

 

                                                 
146 Larsson, motion 2004/05 K243. 
147 Laurance Morel,”The Rise of Government-Initiated Referendums in Consolidated Democracies” i Matthew 
Mendelsohn, (red), (2002), Referendum Democracy, Palgrave, s. 47-66.  
148 Setälä, s. 212. 
149 Lundquist, s. 224. 
150 Wetterstrand, motion 2004/05: K449. 
151 Setälä, s. 213. 
152 Wetterstrand, motion 2004/05: K449. 
153 Protokoll 2004/05: 98, anförande 4, 2005-04-05. 
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Vidare argumenterar NEJ-sidan för att EU-frågorna inte ska särbehandlas i form av 
folkomröstningar, utan att man ska integrera dem tillsammans med de övriga frågorna som 
riksdagen beslutar om: ”Demokrati, men inte gräddfil är alltså vad vi ska ha beträffande 
Europafrågorna.”154 Således är de direkt pessimistiska till den förankrande egenskap som JA-sidan 
påstår att folkomröstningar har och hävdar raka motsatsen.155 NEJ-sidan vill istället i större 
utsträckning förankra denna fråga i riksdagens arbete eftersom de anser att EU-frågorna inte ska 
särbehandlas. 
 

Den representativa demokratins innebörd 
En av frågeställningarna i den här uppsatsen är vilken representativ funktion de politiska 
aktörerna anser sig ha i den svenska demokratin.  Denna debatt är ett konkret fall där de politiska 
aktörerna tvingas motivera sin inställning till folkomröstningar, vilket ger en bild av hur de ser på 
sin egen uppgift i riksdagen. Är det så att de folkvalda representanterna har en ”dygdig”, det vill 
säga självständig, inställning till sin uppgift eller vill de vara så lyhörda för folkviljan som möjligt?  
 

Sätt att agera 
Kimmo Grönlund, forskare i statsvetenskap, menar att teorier om representation kan kopplas till 
normativa demokratiteorier. I en elitdemokrati är representanten självständig i relation till väljarna 
och de politiska besluten fattas av den folkvalde. Idealet i direktdemokratier och demokratier där 
folkviljan står i fokus är att representanten ska vara responsiv, det vill säga lyhörd för 
medborgarnas åsikter.156 I boken Sveriges författning går att läsa att folkstyrelsen i Sverige är indirekt: 
”den offentliga makten ’utgår’ från folket, inte tillhör folket. Meningen är alltså inte, att folket 
skall styra sig självt.”157 Det har således alltid funnits en spänning mellan de två demokratidealen 
eftersom det råder delade meningar om hur mycket makt folket respektive representanterna ska 
besitta.  
    Den politiska aktören - representanten - kan agera på tre olika sätt gentemot väljarna: 
responsivt, i samförstånd eller självständigt.158 I mitt empiriska material återfinns uttryck för alla 
tre sätten. Båda sidor försöker dock särskilt framhålla samförståndsidealet som i det närmaste kan 
jämföras med den deliberativa teorin där samtal och ömsesidig förståelse sätts i fokus. I synnerhet 
argumenterar NEJ-sidan för att denna modell:  
 

/…/ [det] krävs ett tydligt ledarskap, som klarar av att resonera om nackdelarna men också 
alltid försvarar den grundläggande idén. /…/ Tillsammans med traditionella remissynpunkter 

                                                 
154 Protokoll 2004/05: 98, anförande 4, 2004-04-05. 
155 Protokoll 2004/05: 98, anförande 4, 2005-04-05. 
156 Kimmo Grönlund, (2004), ”Inför vem är politiker ansvariga?” i Åsa Bengtsson (red), (2004), Partier och ansvar, 
SNS, s. 245.  
157 Strömberg, s. 11.  
158 Grönlund, s. 247. 
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bör resultaten av ett demokratikonvent, regionala "frågestunder" och en fördjupad beredning i 
riksdagen utgöra underlaget för partiernas och ledamöternas ställningstagande.159

  
Centerpartisten Maud Olofsson är en av dem som talar för att diskussion och upplysning bör 
vara en viktig del för att representanterna ska kunna ta ställning i grundlagsfrågan. Således är 
representanternas funktion att lyssna till debatten, men beslutet tas med hjälp av ett ”tydligt 
ledarskap”. Detta är en genomgående syn hos NEJ-sidan. Man framhäver det samtalande idealet 
samtidigt som man understryker den bestämmanderätt som ligger hos riksdagen.  
    På JA-sidan framhäver man snarare det stora glappet mellan representanterna och folket. 
Denna djupa klyfta visar, enligt anhängarna, att representanterna inte företräder det svenska 
folket utan snarare sitt parti eller sin egen åsikt, de agerar självständigt.160  
   Debatten om folkomröstningens vara eller icke vara åskådliggör, förutom att folkomröstningar 
associeras till helt skilda och paradoxala värden i den svenska politiken, att det finns olika 
uppfattningar om vilken roll den politiske representanten ska inta gentemot väljaren. Det 
förhållningssätt representanten intar visar också hur denne uppfattar ansvarsfrågan. 
 

Ansvarsaspekten 
Jag har tidigare nämnt att folkomröstningen handlar om en maktförskjutning som antingen 
betraktas som positiv eller negativ beroende på vilken sida aktörerna står på. Dessa åsikter ger 
också en bild av vilket ansvar de politiska aktörerna anser sig besitta i en representativ demokrati.  
Professor Hanna Pitkin menar att politiska representanter inte kan handla fritt; de styrs av folkets 
förväntningar och åsikter: ”a representative is someone who is held to account, who will have to 
answer to another for what he does”.161 Det innebär att politiker är medvetna om att den 
demokratiska processen, de allmänna valen, kan ställa dem till svars för de beslut de tidigare 
fattat. En som ger uttryck för denna inbyggda granskningsmekanism är folkpartisten Carl B. 
Hamilton:  
 

Vi ska vårda riksdagsvalen och den parlamentariska demokratin som den överordnade kanalen 
för folkligt inflytande i Sverige. Vi ska ha ett system där man, när man fattar beslut av stor 
räckvidd och betydelse, har en regering att ställas till ansvar och avsätta i ett kommande val om 
så krävs om medborgarna är missnöjda med regeringen.162

 
Innebörden av parlamentarisk demokrati är redan fastlagd enligt Hamilton. Riksdagen fattar 
besluten och medborgarna fäller den slutgiltiga domen av de folkvaldas agerande. Det är således 
ett delat ansvar som NEJ-sidan ger uttryck för. Ytterligare aktörer på NEJ-sidan lyfter fram 

                                                 
159 Olofsson, Svenska Dagbladet, 2004-10-13. 
160 Esch, der von, Svenska Dagbladet, 2005-02-05. 
161 Hanna F. Pitkin, (1967), The Concept of Representation, University of California Press, s. 55. 
162 Protokoll 2004/05:98, anförande 4, 2005-04-05. 
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ansvaret som om det vore nästintill okränkbart. Uttryck som ”tro på den representativa 
demokratin”163, ”riksdagen har mandat”164 och ”låter riksdagen få hantera frågan /…/ det är 
inget konstigt med det”165 figurerar flitigt i debatten.  
     Innebörden av representativ demokrati är således starkt kopplat till den parlamentariska 
ordningen i vilken folkrepresentationen är central. NEJ-sidan åberopar ständigt ansvarsaspekten 
och framhåller sin roll i riksdagen som tydlig och bestämd. De legitimerar rollen genom att 
hänvisa till folkligt stöd och förtroende.166

    Ansvaret har dock en helt annan betydelse hos dem som förespråkar en folkomröstning. JA-
sidan delar dock in sig i två läger; det ena lägret håller med NEJ-sidan om hur den 
parlamentariska representativa demokratin bör fungera men menar att detta inte längre är giltigt 
eftersom NEJ-sidan negligerat en viktig del av den demokratiska processen. Denna försummelse 
består i att EU: s nya grundlag aldrig diskuterades inför de allmänna valen 2002, då Sveriges 
riksdag valdes: ”Dock ska man ha i tanken att nuvarande riksdag valdes i september 2002, alltså 
vid en tidpunkt då konstitutionen var långt ifrån klar.”167 En viss samstämmighet tycks alltså råda 
om vilken funktion representanterna har. Däremot hävdar en annan falang av JA-sidan att 
riksdagen inte har legitimitet att avgöra just denna specifika fråga. Anledningen till detta är dels 
att EU: s nya grundlag tillskrivs sådan betydelse och förändring att folket bör ha ett ord med i 
beslutet och dels att representanterna inte är representativa för folkviljan.   
    Representanternas uppgift i en representativ demokrati är omstridd och betecknas av en hel 
del förbehåll. Dessa undantag framhåller framförallt JA-sidan som pekar på både beslutets 
betydelse för det framtida EU-medlemskapet och vikten av representativa åsikter i riksdagen. 
NEJ-sidan i mitt empiriska material ger uttryck för en enig uppfattning om sin egen funktion i 
riksdagen och understryker parlamentarism och ansvar.    
 

Demokrati – ett värde som aldrig fastställs 
Den röda tråden i den här uppsatsen är demokratibegreppet och mitt syfte är att studera hur de 
politiska aktörerna konstruerar detta begrepp och vilken innebörd det får i 
folkomröstningsdebatten. Jag har, som tidigare redogjorts, funnit tre diskurser som samtliga, i 
någon aspekt, behandlar demokratifrågan. JA-sidan anser att en folkomröstning är demokratiskt 
nödvändig medan NEJ-sidan påstår att den är demokratiskt onödig.  
    Hur kan de båda sidorna ha en sådan motsatt uppfattning om vad demokrati innebär och 
förutsätter? För att försöka besvara denna fråga använder jag mig av Lundquists 
abstraktionsnivåer som jag redogjorde för i teorikapitlet.  
 

                                                 
163 Protokoll 2004/05: 92, anförande 57, 2005-03-17. 
164 Protokoll 2004/05: 98, anförande 1, 2005-04-05. 
165 Protokoll 2004/05: 98, anförande 6, 2005-04-05. 
166 Protokoll 2004/05: 93, anförande 11, 2005-03-18. 
167 Wetterstrand, motion 2004/05: K449. 
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Abstraktionsnivåernas relation till en konkret debatt 
Lundquist menar att abstraktionsnivåerna är lämpliga att använda för att se på vilka nivåer en 
demokratidiskussion rör sig. Dessa tre nivåer: värden, konstruktioner och institutioner kan också 
prövas gentemot varandra.168 De tre diskurser som JA- och NEJ-sidan utgår från tar var och en 
upp, och har sin motsvarighet i, dessa abstrakta nivåer:  
     

Värden  Demokrati 

Konstruktioner  Representativ demokrati 

Institutioner  Folkomröstning 

Figur 5. De konkreta motsvarigheterna till demokratins abstraktionsnivåer.169

 
Lundquist menar att begreppet ”institution” är mångtydigt men att de ”kan bestå av 
organisationer, roller eller processer.”170 Diskursen om den demokratiska processen, 
folkomröstningen, ingår i institutionsnivån eftersom den är en process. Enligt Lundquist är 
institutioner sällan neutrala, utan förknippas med värden som ibland kan vara motstridiga.171 
Detta framkommer tydligt i debatten där folkomröstningen associerades med helt olika och 
motstridiga värden.   
    Eftersom abstraktionsnivåerna är hierarkiskt uppbyggda ”bör påverkan gå från värdena till 
konstruktionerna och från konstruktionerna till institutionerna”172 (se de neråtgående pilarna i 
figuren). Detta innebär således att nivåerna ”demokratiska värden” och ”demokratiska 
konstruktioner” teoretiskt sett inverkar på folkomröstningen, den nedersta nivån. 
    Den demokratiska konstruktionen återfinner vi i diskursen om representativ demokrati och 
dess innebörd. Lundquist förklarar att det finns en direkt motsättning mellan direkt demokrati 
och indirekt demokrati.173 Denna konflikt är också en central del av debatten om 
folkomröstningens vara eller icke vara eftersom den kretsar kring vem som ska ha inflytande och 
i vilka frågor. Tidigare gavs exempel på hur NEJ-sidan legitimerade sina åsikter genom att hänvisa 
till den representativa demokratins innebörd. Således använder de sig av den mellersta 
abstraktionsnivån, innebörden av representativ demokrati, för att avvisa kravet på en 
folkomröstning om EU: s nya grundlag. JA-sidan argumenterade dock för sin ståndpunkt genom 
att i högre utsträckning åberopa demokratins värden, den mest abstrakta och konstituerande 
nivån i modellen. 
    Den översta abstraktionsnivån innefattar demokratins värden och kan delas in i ”övergripande 
substansvärden” och ”instrumentella värden”. Substansvärdena är abstrakta och ofta förknippade 
med en liberalistisk demokratisyn där rättigheter sätts i fokus.174 De instrumentella värdena 
                                                 
168 Lundquist, s. 112-114. 
169 Uppsatsförfattaren har själv gjort figuren, men den har sin utgångspunkt i Lundquists abstraktionsnivåer, s. 113. 
170 Lundquist, s. 136. 
171 Lundquist, s. 137.  
172 Lundquist, s. 113. 
173 Lundquist, s. 122. 
174 Enligt Lundquist är dessa värden jämlikhet, frihet, solidaritet och rättvisa. Se Lundquist, s. 119. 
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fungerar som verktyg för att uppnå substansvärdena. Dessa värden; öppenhet, ömsesidighet, 
diskussion och ansvar, är konstant utsatta för meningsutbyte och begreppstolkning i 
folkomröstningsdebatten.175 JA-sidan och NEJ-sidan använder dessa begrepp för att ge innehåll 
åt sin demokratisyn. Ett exempel är ansvarsbegreppet som ständigt definierats och omdefinierats 
av såväl JA- som NEJ-sidan. Det instrumentella värdet ”diskussion” är NEJ-sidans medel för att 
uppnå ett särskilt mål samt fixera demokratibegreppet och fokuserar således starkt på den 
deliberativa teorin i sin argumentering. 
     Men substansvärdena lyser med sin frånvaro i debatten om huruvida Sverige ska hålla en 
folkomröstning om EU: s grundlag eller inte. Däremot finns de alltid i bakgrunden; hur kan JA-
sidan annars uttrycka åsikter om vad demokratin är eller bör vara? Det finns otaliga exempel på 
hur JA-sidan uttrycker denna demokratisyn: ”uppenbara demokratiska skäl”,176 ”Det mest 
demokratiska…”177, ”nonchalans i förhållande till demokratin.”178 och ”djupt odemokratisk 
tanke”.179  
    Jag skulle vilja påstå att JA- sidan även vänder på den hierarki som Lundquist uttryckt i 
abstraktionsnivåerna. Istället för att värdena konstituerar konstruktionerna, tycks i detta fall 
institutionerna och konstruktionerna konstituera vad demokratins värden är. Enkelt uttryckt 
skulle man kunna säga att de neråtgående pilarna nu pekar uppåt. Det innebär att JA-sidan 
använder den demokratiska processen, folkomröstningen, som fundament till att definiera 
demokratins värden. Argumenteringen tycks således bottna i något som närmast kan liknas vid 
psykologen Abraham Maslows behovstrappa. Maslow menade att människans behov var ordnade i 
fem nivåer och att de grundläggande behoven i hierarkin måste uppfyllas först innan man kunde 
gå vidare till nästa steg.180 JA-sidan argumenterar snarare för ”demokratins behovstrappa” i vilken 
den demokratiska processen måste vara uppfylld innan de övergripande substansvärdena anses 
vara uppfyllda.  
 

Demokratibegreppet 

(värden)

Representativ demokrati

(konstruktioner)

Folkomröstning 

(institutioner)

 
 
 
 
 
 

Figur 6. ”Demokratins behovstrappa” enligt JA-sidan. 
   
NEJ-sidan gör samma sak, fast de tar avstamp i den representativa demokratin (konstruktionen) 
och konstituerar folkomröstningens (institutionens) och demokratins (värdenas) betydelse utifrån 

                                                 
175 Lundquist, s. 119. 
176 Wetterstrand, motion 2004/05: K449. 
177 Larsson, motion 2004/05 K243. 
178 Protokoll 2004/05:98, anförande 3, 2005-04-05. 
179 Nils Lundgren, Svenska Dagbladet, 2004-10-19. 
180 Douglas A. Bernstein, (2002), Psychology, Houghton Mifflin, s. 409-410. 
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denna nivå. Således utgör NEJ-sidans definition av representativ demokrati basen för hur de ser 
på folkomröstningar och vad demokrati innebär. 
     

Innebörden av demokrati 
Innebörden av begreppet demokrati i denna kontext skulle enkelt uttryckt vara summan av de 
diskurser, argument och värden som JA- och NEJ-sidan anfört. Det framgår i min analys av 
folkomröstningsdebatten att demokrati inrymmer både kommunikativa processer och arenor för 
förhandling och kamp mellan olika aktörer och intressen. 
    Framförallt tycker jag mig se att begreppet demokrati används som slagord av båda sidor för 
att motivera och få gehör för sina åsikter. JA-sidan använder begreppet både som incitament för 
att driva igenom sitt folkomröstningskrav men samtidigt blir demokrati ett värde som uppnås just 
genom att hålla en folkomröstning, att låta folket ta ställning. NEJ-sidan kopplar också samman 
demokratibegreppet med värden som stärker deras ståndpunkt. Exempel på detta är att de ofta 
anför ansvarsaspekten, det vill säga politikernas ansvar gentemot väljarna och den, enligt dem, 
egentliga innebörden av representativ demokrati.  
    Jacobsson konstaterade i sin avhandling, Så gott som demokrati, att influenserna av det liberala 
tänkandet färgade diskurserna under den pågående EU-debatten 1988-1994. Hon menade att det 
skedde ”dels genom en nedtoning av folksuveräniteten, dels genom en betoning av liberala 
värden.”181 I min studie utkristalliseras en tydlig skiljelinje mellan JA- och NEJ-sidan. Precis som 
Jacobsson konstaterat betonas de liberala värdena, men bara av NEJ-sidan som lyfter fram 
representativiteten. JA-sidan, däremot, förflyttar fokus från det typiska liberala värdet till 
folksuveräniteten. Demokratibegreppet representerar således en kamp mellan liberala värden och 
folksuveräniteten.  
    När forskare, som exempelvis Dahl, diskuterar demokrati brukar de peka på en uppsättning 
kriterier som bör vara uppfyllda. Jag skulle vilja påstå att dessa kriterier utgör demokratins formella 
drag. I folkomröstningsdebatten är kriterierna relativt oväsentliga, de politiska aktörerna inriktar 
sig på demokratins informella drag. Demokratibegreppet konstrueras istället utifrån ett antal 
premisser som respektive sida definierat. För JA-sidan är folkomröstningen en av dessa premisser 
medan NEJ-sidan anser att politikernas ansvar är en demokratisk premiss. Återigen kan jag 
hänvisa till ett slags ”demokratins behovstrappa” där kriterierna för demokrati ligger som primära 
behov medan de aktuella diskurserna rör sig på ett sekundärt plan i vilket man försöker 
vidareutveckla demokratin så att det gynnar de egna perspektiven.182 Den sekundära nivån har 
således en mer värdebetonad betydelse än den primära.  
    Kanske betecknas folkomröstningsdebatten av ett tillstånd där man nått det så kallade primära 
trappsteget och därför kan gå vidare och utveckla innebörden av demokrati på en sekundär nivå? 

                                                 
181 Jacobsson, s. 310. 
182 För vidare läsning om hur Maslows behovstrappa används som analogi inom organisationsteori, se till exempel 
Gareth Morgan, (1999), Organisationsmetaforer, Studentlitteratur. 
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Kapitel 7. Avslutande diskussion 
Democracy results from, and is shaped by, the interactions between its ideals and its reality, the pull of 
an ought and the resistance of an is.183

I detta avslutande kapitel kommer jag, uppsatsförfattaren, att ta större utrymme i anspråk än 
tidigare. Jag inleder med att kortfattat besvara uppsatsens frågeställningar. Under de påföljande 
rubrikerna kommer mina reflektioner och åsikter att ventileras då jag resonerar kring de politiska 
aktörernas dolda motiv samt diskuterar diskursernas konsekvenser. 
 

Frågeställningarna 
Vilka värden associeras med en eventuell folkomröstning? Jag har utifrån mitt empiriska material funnit 
att JA-sidan och NEJ-sidan associerar en eventuell folkomröstning om EU: s nya grundlag med 
totalt motsatta värden som många gånger står i direkt konflikt med varandra. Exempel på dessa 
motsatsvärden är: legitimt – illegitimt, förstärkande – försvagande, demokratiskt – populistiskt. 
    Vilken representativ funktion ger de politiska aktörerna uttryck för? Här intar JA- och NEJ-sidan 
återigen ett motsatsförhållande men NEJ-sidan är mer enig och förespråkar ett samförståndsideal 
baserat på den deliberativa teorin där representanterna i slutänden tar de reella besluten. De lyfter 
också fram det ansvar som en representativ demokrati förutsätter, enligt deras mening.  JA-sidan 
förespråkar en representativ demokrati där de folkvalda är mer lyhörda för folkets åsikter. De anser 
också att det är oerhört viktigt att varje fråga är förankrad först hos folket och sedan hos 
riksdagen för att ge legitimitet åt de beslut som fattas. Vidare ger de uttryck för ett slags 
rangordning av politiska frågor där till exempel frågan om EU: s nya grundlag tillmäts sådan 
betydelse och omvälvning att representanterna måste överlämna ansvaret till folket. 
    Hur konstrueras begreppet demokrati och vilken innebörd ges det? Demokratibegreppet är en flytande 
signifikant som de politiska aktörerna försöker fixera i sin egen betydelse. Begreppet vägs 
dessutom mot de två övriga abstrakta nivåerna i Lundquists modell. NEJ-sidan utgår från 
diskursen om representativitet, den mellersta nivån, och försöker utifrån denna fastställa 
demokratins betydelse och värde. JA-sidan tar avstamp i diskursen om folkomröstningen, den 
lägsta abstraktionsnivån, och försöker utifrån denna både fastställa betydelsen av demokrati och 
representativitet. Oavsett hur de båda sidorna konstruerar begreppet så är det ett överordnat 
värde som är eftersträvansvärt att knyta till sina argument.  
    Enkelt uttryckt skulle man kunna påstå att innebörden av demokrati är summan av de 
diskurser, argument och värden som JA- och NEJ-sidan använder sig av. Demokratibegreppet 
inrymmer både kommunikativa processer och arenor samt är föremål för en förhandling mellan 
olika aktörer och intressen. Det är ett slagord i folkomröstningsdebatten som de båda sidorna 
försöker knyta till sig för att underbygga sina ståndpunkter. I analysen framgår att NEJ-sidan 

                                                 
183 Giovanni Sartori, (1987), The Theory of Democracy Revisited, Chatham House Publishers, s. 8. 



 38

åberopar den liberala innebörden av demokrati medan JA-sidan anför folksuveräniteten. Man kan 
också säga att demokratibegreppet i denna kontext är föremål för en vidareutveckling eftersom 
diskurserna ligger på ett sekundärt plan, det vill säga, demokratins grundkriterier är redan 
uppfyllda. 
 

Dolda motiv 
Det går inte att bortse från att det förmodligen ligger dolda motiv bakom JA- och NEJ-sidans 
ståndpunkter. Är det verkligen en slump att övervägande del av de politiska aktörer som åberopar 
en folkomröstning är negativt inställda till EU som institution och organisation? Nej, 
förmodligen inte. Däremot kan inställningen ha sin grund i hur man betraktar demokrati. EU har 
nämligen upprepade gånger kritiserats för att inte vara demokratiskt. Många menar att EU är ett 
elitprojekt med dålig förankring hos Europas medborgare och att organisationen brottas med 
legitimitetsproblem. Denna kritik kanske helt enkelt grundar sig i en annorlunda demokratisyn? 
Och med den vetskapen är det kanske inte så konstigt att merparten av vänsterblocket vill att 
EU: s nya grundlag åtminstone ska antas genom den, enligt dem, mest demokratiska processen – 
en folkomröstning.  
    Föreställningar om de dolda politiska motiven är på intet sätt något nytt. Då och då har det i 
debatten framkommit åsikter om att respektive sida egentligen inte är så intresserad av själva 
folkomröstningen i sig utan snarare resultatet av att genomföra respektive avföra den.  
    NEJ-sidan har i så fall all anledning att frukta resultatet av en folkomröstning om EU: s nya 
grundlag. Om ett medlemsland refuserar grundlagen kommer hela förslaget och alla mödosamma 
förhandlingar att falla samman. Många svenskar är kritiska till den Europeiska Unionen och kan 
säkert, precis som politiker på JA-sidan anklagats för, ta ut denna besvikelse på den förestående 
grundlagen. Så lika mycket som det ligger i JA-sidans intresse att hålla en folkomröstning, lika 
angeläget är det för NEJ-sidan att försöka lösa denna fråga i riksdagen. 
 

Att folkomrösta eller icke folkomrösta? 
Med de dolda motiven i åtanke, kan det vara så att debatten om folkomröstningen bara är en 
skenmanöver och att den demokratiska processen egentligen är ointressant, eller åtminstone ej 
under förhandling. En intressant fråga väcktes i debatten av folkpartisten Carl B. Hamilton som 
undrade var man drar gränsen mellan riksdagens beslutsmandat och medborgarnas inflytande. 
Hans begrepp ”gräddfil” kom att beteckna folkomröstningens politiska särbehandling. Detta får 
mig att undra vilka frågor som kvalificerar att gå upp i en folkomröstning? Är det som JA-sidan 
hävdar att EU: s grundlag är av sådan betydelse att det krävs en folkomröstning?  
    I Sverige har EU-frågorna onekligen fått ett eget forum. Av sex folkomröstningar i historien är 
två av dessa anknutna till EU-medlemskapet.184 Varför särbehandlas EU-frågorna i den svenska 
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politiken? En anledning är naturligtvis att EU-frågorna inte nödvändigtvis följer partilinjen, vilket 
även denna debatt åskådliggjort. En annan orsak är den utbredda EU-skepticismen som råder i 
landet. Detta medför att politiker i viss mån kanske inte vågar ta ansvar utan tillgriper 
folkomröstningar som en konfliktlösande åtgärd eller som ett sätt att slippa ta beslut i obehagliga 
frågor.  
   Jag anser att man bör, precis som NEJ-sidan lyft fram, tillämpa den deliberativa teorin i större 
utsträckning. Detta skulle innebära att folket visserligen inte skulle ha en avgörande roll i 
beslutsprocessen men att opinionsbildning och kommunikation får en mer framträdande plats på 
den politiska agendan. Genom att i större uträckning förankra de politiska frågorna i samhället 
tror jag att medborgarna skulle känna sig mer delaktiga, vilket i sin tur skulle dämpa känslor av 
utanförskap och politikerförakt. Vad gäller frågan om huruvida en folkomröstning om EU: s 
grundlag ska äga rum har jag svårt att bortse från min skeptiska inställning till EU. Däremot anser 
jag att denna fråga är så pass infekterad av interna motsättningar att en folkomröstning skulle 
vara en konfliktlösande utväg. Framförallt vill jag att politiker ska sträva efter att integrera EU-
frågorna med de övriga politiska frågorna, men för att detta ska vara genomförbart måste EU 
förankras hos medborgarna. Organisationen fungerar inte i sin nuvarande form, den måste vinna 
demokratisk legitimitet och upphöra att associeras med ett elitprojekt. Oavsett inställningen till 
EU konstituerar den politiska folkomröstningsdebatten olika världsbilder vilka, i det långa loppet, 
får samhälleliga konsekvenser. 
 

Diskursernas konsekvenser  
Winther Jørgensen och Phillips menar att det är i den diskursiva kampen som konsekvenserna av 
att ta till sig en sidas version som ”sanningen” blir tydlig.185 Vilka är då konsekvenserna av att 
antingen ta till sig JA-sidans respektive NEJ-sidans version av ”sanning”? 
    Konsekvenserna av att antingen ta till sig JA-sidans respektive NEJ-sidans bild av ”sanning” 
vad gäller diskursen om den demokratiska processen är att man får ett diametralt motsatt synsätt 
på vilken av metoderna som ger folket mest kunskap och makt. I JA-sidans argumentering 
framhålls folkomröstningens förträfflighet i utbildningssyfte. NEJ-sidan är skeptisk till detta och 
manar till diskussion utan att tillgripa folkomröstning. Egentligen handlar diskursen om den 
demokratiska processen, det vill säga; vilken metod ska vi använda för att ratificera eller förkasta 
EU: s nya grundlag? Denna kärnfråga skyms, i min mening, av åsikter och diskussioner om 
folkomröstningens utbildande syfte. Folkomröstningens vara eller icke vara utvecklas och blir 
tydligare i de andra diskurserna. 
    I diskursen om huruvida riksdagen har legitimitet att avgöra EU-frågan eller ej tydliggörs 
kärnan av problemet - den representativa demokratins roll i Sverige. Medan Göran Persson 
betonar hur viktigt det är att tro på den representativa demokratin, talar JA-sidan om bristande 
legitimitet. Denna djupa klyfta kan få långtgående konsekvenser för de politiska aktörerna på 

                                                 
185 Winther Jørgensen & Phillips, s. 138-139.  
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grund av demokratins inbyggda granskningsmekanism. Exempelvis kan JA-sidan ”bestraffa” de 
politiska aktörerna vid nästa val eftersom deras definition av ”representativ demokrati” inte 
överensstämmer med NEJ-sidans. Anhängare av NEJ-sidan kan däremot kontra med att för 
många folkomröstningar ”urholkar” systemet och ger folket ett uppdrag de inte vill ha, eller har 
kompetens för. Granskningsmekanismen reser i sin tur frågan om hur väljarna röstar? Röstar vi 
på de politiker som bäst representerar våra åsikter eller låter vi ”domen falla” på valdagen och 
bestraffar de ansvariga? Forskning visar att det inte finns något entydigt svar, väljarna röstar i linje 
med båda alternativen. I de fall då åsikterna går i första hand faller dock den liberala teorins 
inbyggda granskningsmekanism platt eftersom det inte sker någon ansvarsutkrävning. 186

    Debatten om huruvida grundlagen ska antas genom en folkomröstning eller ej blottlägger inte 
enbart vilken demokratisyn som genomsyrar diskurserna. I viss mån framkommer insinuationer 
om en tämligen negativ medborgarsyn. JA-sidan menar att NEJ-sidan vill undvika en 
folkomröstning därför att folket kan rösta fel. Det är förstås förståeligt att de politiska aktörerna 
undviker frågan om huruvida folket skulle rösta ”rätt” eller ”fel”. Därför har jag också lagt märke 
till att NEJ-sidan försöker hålla den debatten på en principiell nivå i vilken man undviker att 
anklagas för väljarförakt och anspelningar på majoritetens tyranni. 
    Demokratibegreppet är diffust och innefattar frågor som rör både folkomröstningar och 
representanternas funktion. Likväl används begreppet ofta, men betydelserna skiftar. Det innebär 
att konsekvenserna av ta till sig en sidas version av begreppet ofta medför ett ideologiskt paket. 
Följderna av dessa ”paketlösningar” är att glappet mellan medborgare och politiker vidgas 
eftersom många åsikter inte inryms i dessa paket. Lundquist menar att det är viktigt att definiera 
demokratibegreppet eftersom det ger oss medborgare en uppfattning om vilka villkor och 
förändringar vi kan tolerera.187 Kanske kan folkomröstningsdebatten i viss mån ha bidragit till att 
politiker och medborgare är mer medvetna om demokratins gränsdragningar?  
    Som jag skrev i inledningen; jag anser att demokrati är process och inte ett tillstånd. Detta 
förutsätter att det pågår en rörelse, inte minst i demokratidiskussionen. Det är också viktigt att 
vara medveten om att ett mångtydigt demokratibegrepp inte enbart är av ondo. En vital del av 
politiken är att vara oense om ideologier, sakfrågor och begrepp, det är detta som för den 
politiska processen framåt, enligt min mening. Jag tycker att debatten om folkomröstningens vara 
eller icke vara är ett sundhetstecken som visar att olika nivåer av demokratin faktiskt granskas, 
diskuteras och bedöms. 
 

                                                 
186 För studier om åsikts- och ansvarsröstning, se till exempel kapitlet ”Partidemokrati” i Sören Holmberg (2000), 
Välja parti. Nordstedts juridik.  
187 Lundquist, s. 115. 
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Sammanfattning  
Sommaren 2004 kom stats- och regeringschefer från EU: s medlemsländer överens om en ny 
grundlag. För att grundlagen ska komma att gälla krävs det dock att den ratificeras i samtliga 
medlemsländer men det är upp till respektive land att själva bestämma om det ska avgöras i en 
folkomröstning eller genom parlamentsbeslut. Sveriges regering meddelade senare samma år att 
grundlagen inte kommer att bli föremål för en folkomröstning. Kritiska röster gjorde sig snabbt 
hörda. Anhängare av en folkomröstning menade att detta beslut var odemokratiskt och illegitimt 
medan andra påstod att riksdagen var fullt kapabel och berättigad att avgöra denna fråga. 
    Uppsatsen tar avstamp i denna debatt och syftar till att studera hur de politiska aktörerna 
konstruerar begreppet demokrati och dess innebörd. Vidare studeras hur de politiska aktörerna 
uttrycker sin egen roll i den svenska representativa demokratin. Dessutom undersöks vilka värden 
som associeras med en eventuell folkomröstning.  
    Verktyget för att analysera folkomröstningsdebatten är en kombinerad form av diskursanalys 
som lyfter fram hur språket skapar, konstituerar och rekonstruerar en särskild världsbild. De 
teoretiska resonemangen utgår från nyckelbegreppen demokrati, representativitet och ansvar.  
    Analysen visar att de politiska aktörerna delar in sig i två läger: de som förespråkar en 
folkomröstning (JA-sidan) och de som anser att frågan ska beslutas i riksdagen (NEJ-sidan). JA-
sidan framför tre huvudargument till sin ståndpunkt: ”Alla andra länder folkomröstar”, 
”Folkomröstning bildar folket” och ”Riksdagen saknar legitimitet att avgöra frågan”. NEJ-sidan 
bemöter dessa argument och menar istället att: ”Bred debatt bildar folket” och ”Riksdagen har 
legitimitet att avgöra frågan”. Dessa argument ligger till grund för debattens diskursordning, det 
vill säga, de utgör ramarna för debattens innehåll. Båda sidorna utgår från samma diskurser men 
de är oense om dess innehåll; det pågår således en diskursiv kamp.  
    Motsatsförhållandet mellan JA- och NEJ-sidan resulterar i tre diskurser: den demokratiska 
processen, (innebörden av) representativ demokrati och demokrati. Vad gäller diskursen om den 
demokratiska processen framkommer att respektive sida förknippar en eventuell folkomröstning 
med helt olika och motstridiga värden. JA-sidan menar att en folkomröstning är utbildande, 
förstärkande, demokratisk, förankrande, legitim och nödvändig för EU-medlemskapet. NEJ-
sidan associerar folkomröstningar med helt andra värden. De anser att folkomröstningen är 
ansvarslös, försvagande, populistisk, särbehandlande, illegitim och ett slagord mot EU-
medlemskapet. Denna demokratiska process präglas således av en djup klyfta i politiken. 
    Diskursen om den representativa demokratin uppvisar också en motsättning. En av uppsatsens 
frågeställningar är vilken funktion de politiska aktörerna ansåg sig ha i den representativa 
demokratin. JA- och NEJ-sidan intar återigen ett motsatsförhållande men NEJ-sidan visar upp en 
mer enig front. De framhåller ett samförståndsideal vilket kan jämföras med den deliberativa 
teorin där samtal och ömsesidig förståelse sätts i fokus. NEJ-sidan anser att grundlagsfrågan ska 
föregås av en bred folklig debatt men att det slutgiltiga beslutet fortfarande ligger hos riksdagen.  
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JA-sidan fokuserar i denna diskurs på glappet mellan representanterna och folket. De menar att 
representanterna inte företräder folket utan snarare sitt parti eller sin egen åsikt.  
    Ansvarsaspekten är också en vital del av representativiteten och det är i denna fråga som JA-
sidan är mer kluven än sina antagonister. En falang av JA-sidan håller med NEJ-sidans syn på 
den representativa demokratin men menar att riksdagen inte är representativ eftersom EU: s nya 
grundlag inte diskuterades inför de allmänna valen 2002 då dessa representanter tillsattes. Det 
andra lägret hos JA-sidan menar att frågan är så pass viktig att folket måste tillfrågas, allt annat är 
illegitimt.  
    Uppsatsens röda tråd är demokratibegreppet, vilket tycks ha träng in i alla diskurser och 
argument. En analys av de två föregående diskurserna visar att de politiska aktörerna är allt annat 
än eniga om vilka värden som associeras till en eventuell folkomröstning och vilken uppgift hon 
eller han har i den svenska representativa demokratin. Dessa paradoxala synsätt jämförs och 
analyseras utifrån en modell av demokratins abstraktionsnivåer. De diskurser som präglar 
folkomröstningsdebatten återfinns på de tre abstraktionsnivåerna värden, konstruktioner och 
institutioner. Folkomröstningar är en demokratisk process och räknas, enligt Lennart Lundquist, 
till den lägsta nivån ”demokratiska institutioner”. Diskursen om den representativa demokratin 
hittar sin motsvarighet i den mellersta nivån: ”demokratiska konstruktioner”. Demokratidiskursen 
återfinns i den översta nivån ”demokratins värden”. Dessa abstraktionsnivåer påverkar varandra 
men är enligt Lundquist också hierarkiskt ordnade. I denna studie ser vi dock exempel på både 
den hierarkiska påverkan som Lundquist ger uttryck för men också ett inflytande som i det 
närmaste kan liknas vid Maslows behovstrappa. Detta innebär att NEJ-sidan argumenterar mot 
en folkomröstning med hänvisning till den överordnade nivån om innebörden av representativ 
demokrati men definierar demokrativärdet utifrån samma nivå. JA-sidan tar avstamp i den lägsta 
nivån och hävdar att folkomröstningsinstitutionen är fundamental för såväl den representativa 
demokratin som demokrativärdet. Det är således en typ av ”demokratins behovstrappa” som 
framkommer i debatten om huruvida EU: s grundlag ska vara föremål för en folkomröstning eller 
inte. Folkomröstningen är, enligt JA-sidan, ett incitament för att de övriga demokratiska nivåerna 
ska kunna uppfyllas.  
    Demokratibegreppet är en flytande signifikant, ett värde som JA- och NEJ-sidan försöker 
fixera och knyta till sig. Studien av folkomröstningsdebatten visar att demokrati används som ett 
slagord av de båda sidorna, men betoningen är annorlunda. NEJ-sidan betonar demokratins 
liberala ideal medan JA-sidan understryker folkets inflytande. Demokratibegreppet förflyttas 
dessutom från en primär nivå, i vilken grundkriterierna för en demokrati återfinns, till en 
sekundär och mer värdebetonad nivå.   
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