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Sammanfattning 
Abstract 
The starting point of this thesis is the debate surrounding the two referenda’s in France and the Netherlands in May 
and June 2005, regarding the proposal of a European constitution. The aim of this study is to analyse how 
democratic legitimacy and the role of the citizens portrays within the democratic discourse of the European Union. 
The empirical material is based upon both speeches from the European Commission and news articles from the 
French newspaper Libération and the Swedish newspaper Dagens Nyheter. Discourse analysis is used as a theoretical 
frame of reference combined with models of democracy. The results of the study is that democracy is still defined by 
it’s traditional values but have also shifted into being a concept combined with effectivity. This has effects on the 
citizens and their role in the EU has been stripped down to only legitimize the decisions, the people should simply 
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Förord 
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Kapitel 1. Inledning 
Den 29 maj 2005 röstade det franska folket nej till förslaget om den Europeiska Unionens 
grundlag som tagits fram och godkänts av EU:s medlemsländers stats- och regeringschefer, i 
samarbete med det Europeiska Parlamentet och Kommissionen. Bara några dagar senare gjorde 
holländarna detsamma. Resultatet i dessa två folkomröstningar var ett oväntat bakslag för 
ledarna i EU. Grundlagen, eller konstitutionen ansågs vara en förbättring av EU:s befintliga 
fördrag och sågs som ett svar på unionens framtid. Ledorden i förslaget var: Klarhet, effektivitet, 
ansvar och medborgarskap. Trots att tio andra medlemsländer godkänt konstitutionen har många 
bedömare hävdat att EU nu befinner sig i en kris. Kommissionens ordförande José Manuel 
Barroso utlyste, kort efter Frankrikes och Nederländernas folkomröstningar, en tid för reflektion 
och diskussion i medlemsländerna om konstitutionen och EU:s framtid. Men han poängterade 
att ratifikationsprocessen inte var övergiven, bara framskjuten.1  

Det motsägelsefulla med folkomröstningsresultatet var att debatten både i Frankrike och i 
Nederländerna genomsyrats av en kritik mot konstitutionens utformning och hur EU styrs idag, 
kritik likartad de frågor som de europeiska ledarna hävdade att konstitutionen var svaret på. 
Detta glapp mellan EU ledarnas retorik och hur medborgarna uppfattar politiken har blivit 
alltmer påtaglig och utvecklats till ett problem för unionen. Till exempel hävdar Kommissionen 
att EU och dess gränsöverskridande samarbete är svaret på den ökade globaliseringen i världen, 
men det som folket upplever är en fortsatt ökning av utlokaliseringar till tredje världen och en 
ökad arbetslöshet inom unionen. Debatten efter de båda folkomröstningarna blev intensiv, det 
var många frågor som ställdes och resultatet bedömdes utifrån olika perspektiv, hur kunde detta 
hända och vad skulle unionen göra nu? Konstitutionens innehåll och betydelse tillsammans med 
debatten om den allt ökande klyftan mellan politiker och väljare blev centrala frågor i många 
analyser av situationen. Demokratin i EU, tillsammans med förhållandet mellan medborgarna 
och Unionen, som visserligen varit aktuell flera gånger genom unionens historia, blev nu återigen 
angelägna ämnen att diskutera. Diskussionen kring konstitutionen aktualiserade även den 
ideologiska diskussionen om EU:s politik. Unionen har ingen uttalad politiskt ideologisk 
inriktning då politiker med olika ideologiska bakgrunder samarbetar i det dagliga arbetet. Den 
politik som förs inom EU är därför inte lika tydlig gällande ideologiska inriktningar i jämförelse 
med den nationella politiken.  

Demokratifrågan i EU är ingen ny debatt utan har pågått länge och ifrågasatts mer och mer 
ju längre samarbetet pågått. På grund av att EU är en blandning av både överstatligt och 
mellanstatligt samarbete talas det om att EU har ett demokratiskt underskott. Det som åsyftas då 
är först och främst att Europaparlamentet, den enda folkvalda institutionen inom EU, har så pass 
svagt inflytande i förhållande till de överstatliga institutionerna som till exempel Kommissionen 
med sin starka ställning. Även den dåliga insynen i EU:s institutioner har kritiserats hårt. Men en 

                                                 
1http://europa.eu.int/rapid/searchAction.do (2005-09-14) 
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förskjutning mot ökad insyn har också skett, mycket på grund av att när Sverige, Finland och 
Österrike blev medlemmar ökade det antal länder som ofta anses ha en mer öppen byråkrati än de 
”gamla” medlemsländerna. Den tredje kritiken som framförts är ansvarsutkrävandet av den 
nationella regeringen i och med att de nationella regeringarna inte längre kan ställas till svars för 
vad EU beslutar. Det demokratiska underskottet i EU är ständigt ett ämne för het debatt, 
federalisterna menar att EU skulle bli mer demokratiskt om det överstatliga samarbetet ökade till 
förmån för det mellanstatliga. Härom råder det dock skilda meningar och det är flera länder som 
istället vill öka det mellanstatliga samarbetet och minska institutionernas makt.2  

Syfte och frågeställningar 
I samband med debatten om konstitutionen återupptogs demokratifrågan på EU-dagordningen 
och de ständiga meningsskiljaktigheterna kring unionen som demokratiskt legitim eller inte blev 
aktuella. Demokrati förknippas med ordet folkstyre, det demokratiska styret sägs även förutsätta 
folkligt stöd.3 I och med Frankrikes och Nederländernas nej till förslaget till den Europeiska 
konstitutionen visade det sig tydligt att Europapolitiken saknade folklig förankring i dessa länder. 
Detta väckte mitt intresse i frågan och jag ville ta reda på vad som likställs med demokratisk 
legitimitet, hur medborgarna framställs och vem som har ansvaret i debatten om hur EU bör 
styras. Mitt syfte är varken att analysera konstitutionen i sig eller valresultatet från Frankrike och 
Nederländerna, utan fokus ligger på tidningsdebatten i frågan och de uttalanden från ledande 
Europapolitiker som efterföljt folkomröstningarna.  Då demokrati är ett begrepp som många vill 
vara en del av och som inkluderar grupper med olika livsåskådningar vill jag även tydliggöra den 
ideologiska diskursen som existerar inom demokrati- och medborgardiskursen i unionen. Genom 
att analysera reaktionerna på en folkomröstning som en viktig beståndsdel i det demokratiska 
styrelseskicket vill jag undersöka hur den demokratiska legitimiteten gestaltas inom unionen och vilken slags 
roll medborgarna får enligt medierna och kommissionen.  
 
 För att underlätta analysen av materialet har jag tagit hjälp av ett antal frågeställningar: 

• Hur beskrivs EU i förhållande till demokratin? 
• Hur framställs den demokratiska legitimiteten inom EU och vad får den för 

innebörd? 
• Hur beskrivs medborgarna och vilken roll får de i Europasamarbetet? 
• Vilka orsaker till förtroendeklyftan mellan politiker och medborgare anges? 
• Finns det ideologiska uttryck i materialet? Hur ser de ut och vad spelar de för roll i 

diskurserna? 

                                                 
2 Tallberg, Jonas, EU:s politiska system (Lund, 2001) s.198-202   
3 Dahl, Robert. A, Demokratin och dess antagonister (Stockholm, 2003) s.12-15 
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Disposition 
Efter denna redogörelse av syfte och frågeställningar fortsätter detta kapitel med empiri och 
avgränsningar, och ett avsnitt om tidigare forskning. Därefter presenteras de teoretiska 
utgångspunkterna för denna uppsats, här utgår jag från olika normativa demokratiteorier och 
synen på demokratisk legitimitet. Sedan följer en redogörelse av mitt metodval, diskursanalysen, 
där jag tar upp dess bakgrund, betydelse och relevans för uppsatsen. Efterföljande kapitel heter 
bakgrund och är till för att förklara den kontext som berör uppsatsens ämne. Den tredje delen av 
uppsatsen består av analysen där jag inleder med frågan vad demokratisk legitimitet innebär 
enligt de olika diskurserna i materialet, detta följs av en beskrivning av bilden av medborgarna, 
vem som tilldelas ansvar i politiken och vilka ideologiska faktorer som spelar in i framställningen 
i de tidigare avsnitten. Analysavsnittets sista del består av en diskussion kring konsekvenserna av 
de diskurser som urskiljts i analysen. Sista och fjärde delen innehåller en avslutande diskussion 
där jag lyfter fram två motsatspar som implicit framkommit i studien. 

Empiri och avgränsningar 
Debatten kring folkomröstningen inkluderar många aktörer runt om i unionen och det är inom 
ramen för denna uppsats omöjligt att analysera alla inblandade. Jag har i min studie fokuserat på 
artiklar från Dagens Nyheter och franska Libération å ena sidan och tal från EU-kommissionen 
och Kommissionens vitbok om kommunikations policy å andra sidan. Anledningen till att jag 
har valt att analysera både material från EU och artiklar i tidningar beror på att jag genom detta 
får ta del av både EU:s officiella ställningstagande och de åsikter som uttryckts i media. Det har 
visat sig betydelsefullt att studera båda sidor då jämförelser tydliggjort i vilka sammanhang 
specifika uttalanden anses vara lämpliga eller inte. Avgränsningen av EU-materialet till tal från 
Kommissionen och dess nyutkomna vitbok grundar sig på att Kommissionen anses vara det 
organ inom EU som för hela unionens talan i gemensamma frågor. Dessutom innehåller 
materialet tal från Europaparlamentets talman då han förknippas som de folkvalda 
Europapolitikernas röst i debatten. Vitboken är särskilt intressant för min studie då den kan 
sägas vara ett resultat av reaktionerna efter de båda folkomröstningarna. Det tidningarna skriver 
ger inte bara en bild av deras egen ståndpunkt i debatten utan påverkar även befolkningen i hur 
man ser på Europasamarbetet. Valet av både en fransk och en svensk tidning beror på att jag 
ville ha en bredd i debatten men också för att det är intressant att studera om det finns några 
skillnader och likheter dem emellan även om det inte ligger som fokus i uppsatsen. Jag anser det 
vara betydelsefullt att inkludera en fransk tidning i materialet av den enkla anledningen att det är 
den franska folkomröstningen som är bakgrunden till mitt ämne. 

DN valde jag därför att den är Sveriges största dagstidning och når ut till flest läsare i 
landet men också för att den är en stor opinionsbildare i Sverige. På liknande sätt valde jag ut 
Libération, även om tidningen nödvändigtvis inte är störst i Frankrike så tillhör den en av de 
stora. Något som jag inte kan bortse från är att de båda tidningarna har olika politisk färgning, 
DN som oberoende liberal och Libération som något mer vänsterorienterad. Ytterligare en 
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aspekt på detta är att Sverige generellt sett har ett annat politiskt förhållande till EU än vad 
Frankrike har. I Frankrike, som var med och grundade unionen, ser man traditionellt EU som ett 
vänsterprojekt och som en del av den ”Europeiska sociala modellen”, vilken kommer att 
diskuteras i analysen. I Sverige däremot, finns det vissa motsättningar från vänstern mot EU- 
projektet, istället är det de liberala och konservativa som är positiva till samarbetet. Allt detta 
håller dock på att luckras upp mer och mer men det är en viktig poäng i sammanhanget.  

Den tidsram som jag valt att begränsa mig till i EU materialet börjar med det första 
gemensamma uttalandet från respektive stats- och regeringschefer efter deras officiella 
godkännande av förslaget till den europeiska konstitutionen i Rom den 29 oktober 2004, fram 
tills februari 2006, då vitboken kom ut. Eftersom media i mångt och mycket reagerar på det som 
sker i politiken, finner jag det lämpligt att även anpassa samma tidsram till tidningarna. En 
tidsrymd på över ett år kan dels upplevas som begränsad men även för stor för att kunna få en 
överblick. Jag vill här poängtera att mitt material i huvudsak är hämtat från månaderna innan och 
framförallt efter omröstningen då det av naturliga skäl skrevs och debatterades som livligast i 
ämnet.  

Tidigare forskning 
Demokrati och den Europeiska Unionen är två ämnen som ständigt är aktuella och har därmed 
fått undergå otaliga forskningsprojekt. Dessa begrepp har tillsammans blivit omdiskuterade, 
mycket på grund av att demokrati fortfarande ses som ett nationalstatligt styrelsesätt. Det finns i 
denna uppsats inte mycket utrymme för att gå djupare in på tidigare forskning på området men 
jag har gjort ett urval i förhållande till min fokus i studien.  

Demokratirådet består av fristående forskare som årligen presenterar en rapport där 
demokratins normer och funktionssätt diskuteras. ”Demokrati i EU”, heter 2003 års rapport 
som tar avstamp från EU: s framtidskonvent som sedermera skrev förslaget på EU:s grundlag. 
Rapporten diskuterar den reformprocess som EU ställs inför där målet är att effektivisera, 
konstitutionalisera och demokratisera EU. Möjligheten att bilda ett medborgarnas Europa tas 
också upp och diskuteras. Rapportens resultat visar bland annat att medborgarna verkar vara 
bortkopplade från EU då de upplever det som komplicerat och nästan omöjligt att påverka och 
kontrollera det som beslutas. Demokratirådet menar också att EU:s uppenbara 
demokratiproblem bidrar till att; ”klyftan växer mellan ‘vi’ folket och ‘dom’ politikerna”. Därför, 
menar rapporten att det nuvarande systemet inte fungerar och är i stort behov av reformer. 
Konstitutionen är unionens svar på dessa reformer men Demokratirådet anser  att en Europeisk 
demokrati främst behöver se till frågan om medborgarnas möjlighet till påverkan och inflytande, 
något som saknas i konventet.4  

Kerstin Jacobssons avhandling, ”Så gott som demokrati”, analyserar diskussionen kring 
demokrati i den svenska EU-debatten under åren 1988-1994. Hon menar att det skett en 
förskjutning av demokratibegreppet där effektivitet och handlingskraft blivit kärnbegrepp och 
                                                 
4 Demokratirådets rapport, Demokrati i EU, (Stockholm, 2003) ff. 
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den demokratiska proceduren har fått ta ett steg tillbaka. Hon anser att denna förskjutning får 
betydelse även i frågan om demokratins innebörd då denna är sammanknuten med 
framställningen. Jacobsson kritiserar effektivitet som ett centralt begrepp inom demokratin då 
resultatet blir det viktiga och bidrar till att förvandla den demokratiska proceduren till ett 
överflödigt ont. Hon hävdar även att trots den mängd av olika demokratidefinitioner som 
florerar, behöver inte synen på demokratins legitimitet skilja sig nämnvärt. Men om man 
legitimerar demokratin via dess resultat betyder det inte att resultaten är en del av demokratin.5  

Teoretiska utgångspunkter 
Demokrati anses idag vara ett positivt laddat begrepp vilket bidrar till att många kämpar om att 
få vara en del av det. Men det finns också många aspekter av demokratin som i sig värderas olika. 
Ordet demokrati används och refereras till i alla möjliga samanhang att dess betydelse har 
urholkats av mening och innehåll. De flesta människor menar att demokrati är någonting bra 
men sedan skiljer sig åsikterna kring hur demokrati egentligen ska implementeras.6 Det komplexa 
med begreppet demokrati är att det ses som självklart samtidigt som det finns en stor variation 
av tolkningar. Demokratibegreppet hjälper alltså till att förena en grupp samtidigt som dessa har 
olika uppfattningar och värderingar kring det.7 Exempelvis förenas EU:s medlemsstater, alla med 
olika syn på det demokratiska systemet, genom de demokratiska värden som sägs ligga till grund 
för unionens politik. 

En underliggande förståelse för den traditionella demokratiteorin är att det demokratiska 
systemet ses som ett nationellt fenomen. Demokratin, med utgångspunkt från nationalstaten, har 
blivit mycket populär och spridit sig världen över. Det är först och främst demokratin som idé 
som lockar. Samtidigt har det demokratiska styrelseskicket blivit omodernt men ses dock 
fortfarande som den enda och bästa lösningen, om än numera inte tillräcklig, för att behålla 
folkligt självstyre.8 Uppfattningen om demokratin som endast ett nationellt fenomen har kommit 
att ifrågasättas på grund av den pågående globaliseringen som sker i världen. Numera tvingas 
makthavarna ta hänsyn till ytterligare en beslutsnivå, den internationella. I och med den ökade 
internationaliseringen har även beroendet mellan stater ökat, den så kallade interdependensen, 
något som hittills varit mest uppenbart i västvärlden. Denna interdependens bidrar till att sudda 
ut gränserna mellan nationell och internationell politik. De ämnesområden som tidigare hade en 
strikt nationell karaktär har sammanflätats med de internationella frågorna då stater avsäger sig 
nationell politisk autonomi till förmån för internationella överenskommelser.9 Denna överföring 
av politik till det internationella planet är den Europeiska Unionen ett typexempel på, därmed 
uppstår problem då medlemsländernas styrelseskick är anpassade till nationell nivå.  

                                                 
5 Jacobsson, Kerstin, Så gott som demokrati – om demokratifrågan i EU- debatten (Umeå, 1997) ff. 
6 Ball, Terence & Dagger, Richard, Political ideologies and the Democratic ideal (New York, 1999) s. 19 
7 Jacobsson, Kerstin, Så gott som demokrati – om demokratifrågan i EU- debatten (Umeå, 1997) s. 28-29 
8 Johansson, Jonas, ”Globalisering och demokrati” i Politik i globaliseringens tid (Lund, 2001) s. 84 
9 Sannerstedt, Anders & Jerneck, Magnus, Den moderna demokratins problem (Lund, 2002) s. 215 
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Deltagardemokrati 
På grund av demokratins dominerande ställning i världen är det lätt att tolka den som ett 
enhetligt framgångsrecept, men den liberala demokratin består egentligen av olika idé- och teori- 
traditioner med skiftande tyngdpunkt mellan till exempel stat och samhälle, individ och kollektiv. 
Deltagardemokrati är en normativ modell som har sin utgångspunkt i den liberala idén.10 Med 
denna bakgrund är den deltagardemokratiska modellen en reaktion på den maktlöshet och det 
avstånd till politiken som uttrycks av medborgarna inom den liberala modellen. JJ Rousseau och 
JS Mill var två förgrundsgestalter för denna deltagarmodell då de menade att detta styre skulle 
bidra till en ökad känsla av politiskt inflytande och minska klyftan mellan medborgarna och 
makten. Deltagardemokratin kritiserar tanken om ”fria och jämlika individer” inom liberal 
tradition. Här problematiseras detta faktum då teoretikerna kring deltagaridén menar att olika 
sociala omständigheter påverkar denna frihet och jämlikhet; ”Frihet kan bara mätas utifrån vad 
medborgarna verkligen tillåts göra i det civila samhället och staten”11 Det hävdas alltså att det 
finns en ojämlikhet mellan människor i samhället som förhindrar vissa att aktivt delta i politiken. 
Det är dessa premisser som leder fram till idén om deltagardemokrati där staten i form av 
parlamenten och de politiska partierna blir mer ansvariga inför medborgarna. Detta mynnar ut i 
ett system som består av både partikonkurrens och direktdemokratiska organisationer. 
Maktkampen mellan partierna är central då detta bidrar till att politikerna beaktar medborgarnas 
åsikter. Den representativa institutionen inom demokratin ska alltså inte elimineras utan 
kompletteras med lokala deltagarinstanser. Det är genom detta lokala deltagande som 
medborgarna kan kontrollera sina liv samtidigt som detta bidrar till en ökad förståelse av de 
nationella/övernationella frågorna. Deltagardemokratin menar att samhället måste vara 
omprövande för att kunna utvecklas, och kritiserar demokratiteorin idag för att vara allt för stel i 
detta hänseende.12 Då den Europeiska Unionen kritiserats för att vara ett elitprojekt utan 
koppling till dess medborgare finner jag det lämpligt att använda denna normativa modell som 
utgångspunkt för att analysera mitt material. Förhållandet mellan de folkvalda och medborgarna 
leder till frågan kring vad som gör en demokrati legitim. 

Demokratisk legitimitet 
Då det har funnits och finns olika synsätt på demokrati beroende på samhälle och teoretiker 
skiljer sig även synen på vad som legitimerar en demokrati. Legitimiteten grundar sig i vilken 
betydelse man tilldelar de olika aktörerna i ett demokratiskt samhälle och dess relation till 
varandra. Den demokratiska legitimiteten kan delas in i två olika perspektiv inom normativ 
politisk teori, styrande av folket och styrande för folket. I det första perspektivet legitimeras styret av 
folkets vilja, det vill säga politiken styrs av medborgarnas föredraganden. I det andra perspektivet 
styrs politiken snarare av en önskan att resultera i det allmänna bästa, såsom det uppfattas av 
                                                 
10 se Held för utveckling av begreppet 
11 Held, David, Demokratimodeller- från klassisk demokrati till demokratisk autonomi (Göteborg, 1997) s 326- 330 
12 Ibid. s 330- 333  
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dem som styr. Ledorden i styrandet av folket är deltagande och konsensus, synsätt som dock 
stöter på problem när avståndet mellan berörda personer ökar och beslut fattas enligt 
majoritetsregeln. För att kunna acceptera majoritetsregeln krävs att man tror på idén att 
samhällets välfärd är bra för alla, även mig som enskild individ, det förutsätts en slags kollektiv 
identitet, för att styrandet av folket ska vara legitimt. Denna kollektiva identitet kan kopplas till 
nationalstaten idag men den Europeiska Unionen har stora problem att få detta synsätt godtaget, 
därmed har unionen svårt att legitimera ett styrande av folket då beslut fattade i majoritet inte är 
accepterade fullt ut, av alla. Perspektivet styrande för folket behöver också identifiera en valkrets 
men rättfärdigar sin politik genom ett allmänt intresse. Detta tar sin utgångspunkt i att många 
problem inte går att lösa på individuell väg, av marknadens krafter eller andra gemensamma 
lösningar i civilsamhället. På grund av detta kan legitimering av styret ske trots multipla kollektiva 
identiteter i samhället. Då EU:s politik strävar efter att lösa gemensamma problem inom unionen 
kan man i detta perspektiv legitimera sitt styre på ett demokratiskt sätt.13  

Dessa båda demokratiska legitimeringsperspektiv är inte autonoma utan existerar sida vid 
sida inom det nationella styret. Däremot har dessa båda kommit att sammanblandas i 
diskussionen inom den Europeiska Unionen. För att undvika detta krävs att unionen särskiljer 
begreppen och kommer till insikt om att EU:s politiska legitimitet inte har samma bakgrund som 
den nationella demokratiska legitimiteten. Eftersom styrandet för folket har en svagare koppling 
till en enhetlig kollektiv identitet krävs det mer av de demokratiska institutionerna för att kunna 
nå ut till medborgarna. Därav kräver styrandet för folket institutioner och folkvalda som kan 
krävas på ansvar och riskera att bli fråntagna makten om de inte löser de problem medborgarna 
ställs inför. Balansen mellan maktutövning och ansvar är således en nödvändig mekanism för att 
kunna legitimera styrande för folket.14

Enligt Jürgen Habermas kan demokratisk legitimitet endast nås genom en fri 
kommunikation mellan aktörerna i samhället och social rättvisa.15 Han menar att den fria 
offentliga åsikts- och viljebildningen ”möjliggör ett förnuftigt, politiskt samförstånd också mellan 
främlingar”.16 Den demokratiska offentliga opinionsbildningen kan dock inte existera utan någon 
form av solidaritet medborgarna emellan, detta som i dagens läge endast existerar inom 
nationens gränser är tvungen att utvidgas, menar Habermas.17 Denna solidaritet är också något 
som den Europeiska Unionen försökt framkalla i samband med sin identitetspolitik som 
påbörjades redan på 80-talet, där skapandet av en gemensam europeisk identitet sågs som 
lösningen på detta.18 Enligt Habermas är det medborgarnas åsikts- och viljebildning med grund i 

                                                 
13 Scharpf, Fritz, Governing in Europe –effective and democratic? (Oxford, 1999) s. 6-13 
14 ibid. s. 6-13 
15Habermas, Jürgen, Den postnationella konstellationen (Göteborg, 2001) s. 9 
16Ibid. s. 47  
17 Ibid. s. 75  
18Hansen, Peo, ”EU och den ‘asociala’ identitetspolitiken” i Neergaard & Stubbergaard (red) Politiskt inflytande (Lund, 
2000) s. 54-61 
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de mänskliga rättigheterna, som medför en rättslig solidaritet vilken får sitt utryck i det politiska 
deltagandet.19  

Legitimeringen av demokrati kan även ses utifrån ett procedurellt eller instrumentellt 
synsätt, där den demokratiska legitimeringen sker i den demokratiska processen till skillnad från 
den instrumentella utgångspunkten som fokuserar på resultatet av det demokratiska styret.20 
Dessa två dikotomier använder jag i min analys för att skilja eventuella ideologiska skillnader i 
diskurserna. 

Habermas deliberativa demokratimodell  
För att analysera föreställningen om demokratins legitimitet i EU har jag även tagit hjälp av 
Habermas deliberativa demokratimodell. Detta ideal har den normativa deltagarmodellen som 
inspiration och bas, samtidigt som Habermas skapat sin version med grundval från 
internationella konstellationer, som exempelvis EU, och utvecklat denna för att passa in i det 
postnationella samhället. Det är av förevarande anledning jag har valt denna deliberativa modell 
som en del av mina teoretiska utgångspunkter, detta för att jämföra med föreställningen om 
demokratin och medborgarnas roll i EU. Jag inleder dock med en jämförelse av två 
”traditionella” demokratimodeller. 

De två dominerande demokratimodellerna, den liberala och den republikanska, skiljer sig 
främst i sin syn på den ”politiska processens natur”. Den liberala modellen ser politikens 
offentliga åsikts- och viljebildning som en kamp mellan olika aktörer för att uppnå eller bibehålla 
maktpositioner. Legitimitet mäts efter antal röster som tilldelats personer eller partier, det är således 
genom dessa röster som medborgarna överlåter makten till de folkvalda. Politikens funktion är 
att sammanföra samhällets privatintressen och genom sin makt omvandla dessa till kollektiva 
mål. Den republikanska synen på den demokratiska processen innefattar den liberala 
uppfattningen men utökar processen med solidaritet som en tredje pelare i samhället. Dessutom 
spelar det civila samhället och den politiska offentligheten en viktig roll då de understödjer 
medborgarnas möjlighet till yttrandefrihet i samhället. Även medborgarbegreppet tolkas olika 
utifrån de två synsätten. I den liberala demokratin har medborgarna subjektiva rättigheter 
gentemot staten och övriga medborgare. Dessa rättigheter är negativa, vilket betyder att de ger 
individen fritt handlingsutrymme inom lagens gränser. Det republikanska medborgarbegreppet 
består istället av positiva rättigheter, här garanteras alltså inte en frihet från yttre tvång utan 
makten bildas med hjälp av medborgarna själva. Statens funktion handlar inte, som i det liberala 
synsättet, i första hand om att skydda de subjektiva rättigheterna utan om att säkerställa den 
åsikts- och viljebildningsprocess där medborgarna själva skapar sina rättigheter. Habermas 
kritiserar dessa två dikotomier i synen på medborgarskapet då han menar att medborgarens 
rättigheter bör bestå av både rättigheter och plikter i en inkluderade gemenskap. 21  

                                                 
19 Habermas, Jürgen, Den postnationella konstellationen (Göteborg, 2001) s. 51 
20 Jacobsson, Kerstin, Så gott som demokrati – om demokratifrågan i EU- debatten (Umeå, 1997) s. 308-309 
21 Habermas, Jürgen, Diskurs, rätt och demokrati: politisk-filosofiska texter (Göteborg, 1997) s. 75- 80  
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Den deliberativa modellen sätter i likhet med den republikanska den politiska åsikts- och 
viljebildningsprocessen i främsta ledet. Enligt den deliberativa modellen handlar åsikts- och 
viljebildningen om en ”förståelseorienterad offentlig kommunikation”, där samtalet blir centralt i 
politiken. Det handlar således om att medborgarna genom samtal och diskussion förstår de 
politiska besluten och därmed upplever en känsla av solidaritet. Argumentet för den deliberativa 
idén är att den kollektiva tillhörigheten bara kan uppstå genom praktik, följaktligen i offentlig 
kommunikation med andra. Habermas påpekar dessutom vikten av mångfalden av olika 
kommunikationsformer inom samhället, detta för att medborgarna i största möjliga mån ska 
kunna vara delaktiga i politiken. Det är genom denna delaktighet medborgarna kan bestämma 
vilket slags samhälle som de vill leva i. 22  

Denna process ska således ske inom det parlamentariska systemet men även i den 
offentliga debatten, som anses vara minst lika viktig. Denna allmänna opinion, som får 
kommunikativ makt genom den deliberativa demokratiska processen, påverkar i sin tur den 
administrativa maktens politik. Makten som tillfaller administrationen kopplas reflexivt till den 
demokratiska åsikts- och viljebildningen som på så vis styr den politiska makten innan den blivit 
utövad. Detta är en radikal skillnad från den liberala demokratimodellen där medborgarna 
”kontrollerar” politiken i efterhand. Den deliberativa modellen ser inte det politiska systemet 
som centrum i samhället utan som ett sätt att agera i samhället.  Det politiska systemet ska alltså 
vara beroende av den allmänna opinionsbildningen som i sig bör vara skild från politisk 
styrning.23

Den dialog som den deliberativa idén propagerar för kräver ett offentligt rum för 
människor att mötas. Det offentliga rummet är en del av det demokratiska samhället på nationell 
nivå, med offentlig debatt som kärnan i begreppet. På internationell nivå som exemplet EU, blir 
detta offentliga rum genast mer problematiskt att införa. Språkbarriären och det ökade avståndet 
mellan medborgarna är två argument som framförts kring detta. Kommissionen försöker dock 
framkalla en offentlig debatt med Internet som främsta hjälpmedel. Det återstår dock att se om 
det kan skapa ett offentligt rum inom unionen och därmed utöka medborgarnas roll i den 
europeiska politiken. 

Metod  
Det finns två utgångspunkter att studera demokrati, dels som objekt och dels som föreställning. I 
undersökningen av demokratin som objekt tittar man på hur dess premisser fungerar i praktiken. 
Om vi däremot avser att studera demokratin som föreställning är det tankegångarna kring 
begreppet som är centrala.24 Då fokus för min uppsats handlar om hur media och EU-
politikerna själva framställer demokratin inom unionen har jag valt att studera föreställningen av 
demokratin. Men detta betyder inte att de två synsätten inte påverkar varandra, tvärtom tror jag 

                                                 
22 Habermas, Jürgen, Diskurs, rätt och demokrati (Göteborg, Daidalos, 1997) s. 80-84 
23 Ibid. s. 90- 92 
24Jacobsson, Kerstin, Så gott som demokrati – om demokratifrågan i EU- debatten (Umeå, 1997) s.17 
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att man genom att studera föreställningen av något, och hur man med hjälp av språket beskriver 
det, inverkar på det sätt man behandlar frågorna i praktiken. 

Diskursanalys 
Då jag analyserar hur demokratin gestaltas inom EU och vilken slags roll medborgarna har enligt 
medierna och Kommissionen anser jag diskursanalysen vara en relevant metod för min analys. 
Jag ser demokrati och medborgarskap inom EU som sociala konstruktioner vilka bägge 
omgärdas av laddade betydelser som knyts samman i ett försök att bilda en enhet. Innebörden av 
dessa två kan dock ifrågasättas, vilket bidrar till en komplex bild av begreppen. EU använder ofta 
demokrati som ett slags slagord för att legitimera samarbetet. Det faktum att detta inte ifrågasätts 
gör det ytterst intressant att använda diskursanalysen i min analys, eftersom synsättet har ett 
kritiskt förhållningssätt till för givet taganden.  

Diskuranalysens centrala syfte är att studera mening och på vilket sätt språket bidrar till att 
skapa denna mening. När vi handlar på ett eller annat sätt gör vi det på grund av att vi tillskriver 
detta handlingssätt betydelse. För att vi ska kunna se ett agerande som meningsfullt krävs först 
att vi tolkar detta genom vårt språk.25 Norman Fairclough, vars kritiska diskursanalys jag valt att 
använda mig av, använder begreppet diskurs i två olika betydelser. Först som en språklig form av 
social praktik men även ”som ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt 
perspektiv”.26 Det är genom diskurser man kan se vad som anses vara socialt och kulturellt 
accepterat. En diskurs är aldrig autonom gentemot andra diskurser, avgränsningen mellan olika 
diskurser sker beroende på vilken mening diskursen tillskrivs av olika bärare.27 En av 
diskursanalysens uppgifter är att påvisa de representationer av verkligheten som finns men också 
att undersöka vilka alternativa värden och institutioner som existerar och skulle kunna existera.28 
Det krävs makt för att kunna framställa världen som stabil då den i själva verket är i ständig 
omvandling. För säkerställning av en verklighetsbild måste ständig upprepning ske för 
uteslutandet av alternativa tolkningar. 29

Texter uppfattas normalt som något skrivet, en bok eller en uppsats till exempel. Men 
inom diskursanalysen kan en text vara både det skrivna språket och talspråket, men även 
symboler och bilder inkluderas.30 Jacques Derridas kända citat; ”Det finns ingenting utanför 
texten” sammanfattar det faktum att text från en diskursanalytisk utgångspunkt innefattar alla 
sorters företeelser som vi tilldelar mening. Eftersom det är få saker i världen som saknar mening 
eller betydelse för oss blir Derridas citat träffande. Detta betyder dock inte att det inte existerar 
en materiell värld utan bara att denna är beroende av vilken betydelse vi ger den.31 Textanalys ger 
                                                 
25Neumann, Iver B, Mening, materialitet, makt- en introduktion till diskursanalys (Lund, 2003) s. 37-38 
26Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys- som teori och metod (Lund, 2004) s. 66-69 
27 Neumann, Iver B, Mening, materialitet, makt- en introduktion till diskursanalys (Lund, 2003) s. 49- 52 
28 Ibid. s. 85 
29 Ibid. s. 128 
30 Fairclough, Norman, Critical discourse analysis (London, 2003) s. 4 
31 Burr, Vivien, Social constructionism (New York, 2004) s. 66- 67 
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ofta intressanta förståelser av vad som sägs i en text, men det är lika viktigt att analysera vad som 
utesluts.32 Ett agerande/uttalande/text på ”mikronivå” kan aldrig fixeras till sin egna lokal 
betydelse utan reflekterar och hjälper sedermera till att skapa förståelse på ”makronivå”.33  

Den kritiska diskursanalysen har som utgångspunkt att alla texter kan tolkas på olika sätt. 
En text har sällan en mening men samtidigt finns det gränser för vad som kan förstås däri. Här 
ligger fokus inte främst på att skapa förståelse utan snarare på att ge en förklaring till varför 
texten förstås på vissa sätt. Resultatet av analysen beror på kombinationen av tolkning mellan 
texten och den utgångspunkt ”tolken” har. Syftet med den kritiska diskursanalysen är att göra det 
osynliga synligt, förklara den dialektiska relationen mellan diskurs och den sociala praktiken och 
dessa två i förhållande till maktrelationer i samhället.34  

Det finns två analysdimensioner i Faircloughs kritiska diskursanalys; den kommunikativa 
händelsen och diskursordningen. Den kommunikativa händelsen syftar till det sätt språket används 
på till exempel i en tidningsartikel eller i ett tal. Den kommunikativa händelsen har tre 
dimensioner enligt Fairclough; först själva texten, sen den diskursiva praktiken, alltså 
produktionen och konsumtionen av texten, och slutligen den sociala praktiken. Förhållandet 
mellan texten och den sociala praktiken förstås av den diskursiva praktiken. När det kommer till 
analysen av den sociala praktiken krävs ytterliggare teorier menar Fairclough, detta för att förstå 
världen utanför diskurserna. Som hjälpmedel för tolkning i analysen av den sociala praktiken 
använder jag bland annat de teorier om demokrati som nämnts ovan. I diskursordningen 
undersöks vilka olika diskurstyper som uttrycks inom en viss domän och vilket förhållande dessa 
har till varandra.35  

Socialkonstruktionism 
Diskursanalysen utgår från ett socialkonstruktionstiskt perspektiv, ett perspektiv som jag ser som 
en grundsten för mitt arbete. Denna syn på språket, och socialt konstruerade som fenomen 
införlivas också i diskursanalysen, spelar en viktig roll för mitt angreppssätt av studieområdet. 
Inom socialkonstruktionismen ses inte kunskap som något man har utan som något som skapas i 
interaktion med andra. Denna socialt producerade kunskap får betydelse för hur vi agerar i olika 
sammanhang eftersom vi är påverkade av vår världsbild. Språket spelar en viktig roll för hur vi 
uppfattar världen då det är medskapare av den. Språkets struktur bestämmer hur vi strukturerar 
vårt medvetande och våra erfarenheter.36 Det finns vissa sociala konstruktioner som anses vara 
mer ”sanna” än andra även om det kan variera beroende på i vilken tid och kultur man befinner 
sig i. Många saker som vi anser vara allmängiltig kunskap har inte alltid ansetts vara det, utan 

                                                 
32 Fairclough, Norman, Critical discourse analysis (London, 2003) s. 5  
33 Ibid. s. 35 
34 Chouliaraki, Lilie & Fairclough, Norman, Discourse in late modernity- rethinking critical discourse analysis (Edinburgh, 
2001) s. 86-87 
35 Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys- som teori och metod (Lund, 2004) s. 72-75  
36 Burr, Vivien, Social constructionism (New York, 2004) s. 2-6 
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denna uppfattning vi nu har är beroende av att samhället skapat detta som sant och giltigt.37 
Demokrati är en sådan föreställning, numera ser vi demokrati som det mest lämpliga 
styrelseskicket, något som inte alls var självklart tidigare. James Farr menar att språkets 
förändring är dialektiskt sammankopplat till politisk förändring och vice versa, detta eftersom 
politik och språk hör ihop då man utövar politiska handlingar genom språket. Det politiska 
handlandets tillvägagångssätt sker genom språket eftersom språket i sig innehåller politiska 
åsikter och handlingar. Därmed står språkets utveckling hela tiden i relation till den politiska 
utvecklingen.38 Då jag studerar språkanvändningen kring begreppen demokrati och medborgare 
kan jag enligt detta synsätt även indirekt studera politisk förändring gällande dessa 
föreställningar.  

I traditionell forskning anses forskaren kunna ställa sig utanför det studerade och 
därigenom kunna hävda objektivitet som en förutsättning för att nå ”sann” kunskap. Inom 
socialkonstruktionistisk forskning däremot är forskaren en del av sin egen forskning och kan 
omöjligen ställa sig utanför den sociala värld vi alla är en del av. Objektivitet blir således en 
omöjlighet eftersom de frågor vi ställer och de teorier vi använder grundar sig i vårt perspektiv 
av världen. Därför är det viktigt att vara medveten om sin egen verklighet, vilka tankar och 
värderingar som ryms där och hur detta kan komma att påverka forskningen.39 Jag var bosatt i 
Frankrike under tiden före och efter folkomröstningen om konstitutionen och tog del av 
debatten och upplevde människors engagemang i politiken kombinerat med deras frustration 
riktat mot makthavarna. Detta påverkade mitt val av ämne då mitt intresse för EU-frågor är 
stort. Samtidigt som jag har en kritisk inställning till hur EU-politiken fungerar idag har jag även 
personligen upplevt positiva erfarenheter med samarbetet. Hur detta kan komma att påverka 
arbetet är upp till läsaren att bedöma. Mitt material innefattar texter både på svenska, engelska 
och franska. Detta kan uppfattas som en begränsning i en analys av språkets betydelse och 
mening, då det ibland kan vara svårt att uppfatta nyansskillnader i språket beroende på 
kunskapsnivå. Trots detta har jag inte upplevt några problem i min analys men min tyngdpunkt 
har inte heller förlagts till den lingvistiska delen, då jag valt att framförallt analysera de olika 
diskurserna och dess konsekvenser. Jag menar att mitt urval bidrar till en ny dimension och en 
möjlighet att få mer djup i min analys eftersom jag inkluderat tre olika aktörer som alla uttalat sig 
kring samma ämne.  

Ideologi  
Ideologibegreppet har stor betydelse inom den kritiska diskursanalysen. Detta är viktigt utifrån 
min utgångspunkt då jag även analyserar de ideologiska faktorerna som kan tänkas spela in i 
beskrivningen av demokratisk legitimitet och medborgarna. Det finns ingen bestämd definition 

                                                 
37 Burr, Vivien, Social constructionism (New York, 2004) s. 68 
38 Farr, James, ”Understanding conceptual change politically” i Ball, Farr & Hanson (red), Political innovation and 
conceptual change (New York, 1989) s.24-35 
39 Burr, Vivien, Social constructionism (New York, 2004) s. 151-157 
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av termen ideologi utan snarare flera olika förklaringar till begreppet, men framförallt kopplas 
ideologi ihop med idésystem och makt, då man kan säga att ideologi handlar om att legitimera 
makten. Den dominerande makten legitimerar sitt styre med hjälp av idéer och värderingar som 
sedan genom att nedvärdera alternativa tankar bidrar till en ”neutralisering” av ideologin. 
Ideologin kan med andra ord ses som en samling idéer som används för att förklara och 
rättfärdiga sociala och politiska handlingar. Utifrån detta hänseende ser jag ideologi som en social 
konstruktion där vissa idéer samlas för att bilda ett paket. Ideologi och diskurs är 
sammankopplade i den meningen att det inte går att förstå ideologi utan den diskursiva 
kontexten, detta eftersom ideologin har ett starkt samband med sin sociala kontext.40 Med rötter 
från marxismen kvarstår fortfarande argumentet att ideologi handlar om ett falskt medvetande. 
Detta har dock kritiserats hårt på senare tid framförallt från socialkonstruktionstiskt håll 
eftersom man där inte kan säga att det finns något som är sant eller falskt.41 Då jag tar avstamp i 
en socialkonstruktionistisk utgångspunkt använder jag mig inte av termen ideologi som ett 
”falskt medvetande” utan tar istället avstamp i Faircloughs syn på ideologier. Den kritiska 
diskursanalysen granskar ideologin utifrån hur den utövas, vilken påverkan detta har och 
sedermera dess efterverkan. I linje med Michel Foucault ses inte makten som något man har utan 
något som sker diskursivt. Det är därför viktigt att analysera effekten av en ideologisk diskurs för 
att lyfta fram ojämlikheter i olika maktförhållanden. Fairclough menar att det är på grund av olika 
dominansrelationer i samhället som ideologier bildas. De ideologiska diskurserna producerar och 
reproducerar därmed maktrelationer. 42  

I analysen urskiljer jag de ideologiska diskurserna utifrån dess maktförhållande i förhållande 
till de övriga diskurserna. Det framkommer även en annan typ av ideologiska diskurser i 
materialet, nämligen de som syftar till de olika politiska idésystem som finns i samhället. Dessa 
två ovannämnda användningar av ideologibegreppet ligger på olika abstraktionsnivåer. För att 
skilja dem åt benämner jag de ideologiska diskurserna som syftar till idésystem för politiskt 
ideologiska diskurser och de diskurser som producerar makt kallar jag enbart för ideologiska 
diskurser.  

Anledningen till att jag vill belysa ideologin i mitt material är demokratins ställning som en 
”överideologi”, som alla bör ansluta sig till.43 Därmed försvinner den ideologiska innebörden i 
begreppet. Den Europeiska Unionen har med sin ”samarbetspolitik” lyckats knuffa undan den 
ideologiska diskussionen gällande politiken i EU. Samtidigt pågår debatten om den 
förtroendeklyfta mellan politiker och väljare som bara växer och växer. Detta får konsekvenser i 
förtroendet mellan de folkvalda och folket då alternativa åsikter eller tolkningar smutskastas eller 
bortförklaras. Debatten kring den Europeiska konstitutionen har i denna studie visat sig vara ett 
tydligt exempel på hur politikerna framställer ett alternativ som det enda möjliga.   

                                                 
40 Eagleton, Terry, Ideology (London, 1991) s. 5-9 
41 Ibid. s. 26 
42 Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2004) s. 116 
43 Jacobsson, Kerstin, Så gott som demokrati – om demokratifrågan i EU- debatten (Umeå, 1997) s.19 
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Verktyg 
För att identifiera och analysera de olika diskurserna om demokrati och medborgarnas roll i EU i 
mitt material, har jag använt mig av olika verktyg. Inom en diskurs finns det vissa tecken som 
anses särskilt viktiga, dessa kallas nodalpunkter och är det som de övriga tecknen i en diskurs vill 
definieras kring. Genom att först identifiera nodalpunkterna i mitt material har jag sedan kunnat 
urskilja de tecken som vill identifiera sig med dessa inom diskursen. Trots att jag i huvudsak 
använder mig av den kritiska diskursanalysen tar jag även hjälp av diskursteorins hegemoni och 
flytande signifikant. En flytande signifikant är ett begrepp som tillskrivs olika betydelser och kring 
vilka det ständigt pågår en kamp om tolkningsföreträde inom en viss domän.44 
Demokratibegreppet är en typisk flytande signifikant där det ständigt pågår en maktkamp om 
vilken betydelse det bör tilldelas. Diskursordningen innehåller en kamp om tolkningsföreträde 
och meningsskapande, olika diskurser inom samma område kopplas till varandra och försöker 
tilldela sig dominans inom området. Ibland kan det därför vara svårt att se om det finns några 
motsättningar då den dominerande diskursen är så stark och underminerar alternativa 
förklaringar, det uppstår då hegemoni inom området.45  

Då det inom diskursanalysen är minst lika viktigt att analysera vad som utesluts i texten har 
jag dessutom fokuserat på de underförstådda betydelser som framkommer i texterna Dessa blir 
tydliga genom analys av ordval, meningsformuleringar och metaforer. Begreppet modalitet hjälper 
till att analysera tonen i texten medan graden av affinitet indikerar på hur författaren förhåller sig 
till det skrivna. Det finns subjektiva och objektiva modaliteter, i den subjektiva modaliteten är 
det tydligt att författaren uttrycker sin egen åsikt i motsats till den objektiva där uttalandet kan stå 
för en hel grupp eller helt enkelt tolkas som universellt. Denna användning av modalitet innebär 
ofta någon form av makt. Media är ett forum där objektiv modalitet är vanlig då man omvandlar 
åsikter till sanning eller fakta.46  

Denna form av textnära analys använder jag för att visa på hur man med ord kan skapa 
olika betydelser av en text och vilken påverkan detta har på diskursen, men denna analys 
kommer inte att ske kategoriskt analysen igenom utan används som ett hjälpmedel för att förstå 
diskurserna. För att urskilja de olika ideologiska utsagorna i diskurserna har jag analyserat de 
olika maktrelationer som finns i materialet. Jag har även använt mig av begreppen manifesta och 
latenta utsagor, för att kunna urskilja skillnaden mellan det som texten vill säga, det manifesta, 
och det som kan tolkas som textens underliggande förståelse, det latenta. Ytterligare ett sätt att 
lyfta fram de ideologiska maktförhållanden som finns i diskurserna är att titta på den sociala 
kontext som materialet är en del av. Här kommer jag bland annat titta på hur den politiska 
utvecklingen inom unionen utvecklats och vad detta kan ha för påverkan i diskurserna.  

                                                 
44 Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2004) s. 35 
45Fairclough, Norman, Critical discourse analysis (London, 2003) s. 206-207  
46 Fairclough, Norman, Discourse and social change (Cambridge, 1998) s 158-160 
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Kapitel 2. Bakgrund 
För att skapa en förförståelse om EU och dess uppbyggnad inleder jag med en kort historisk 
tillbakablick på Europasamarbetet. 

Reformer i EU 
”Byggandet” av EU har skett stegvis via ett antal olika fördrag. Det första steget mot den 
Europeiska Unionen var Kol- och Stålunionen som med sin bakgrund i andra världskriget 
bildades 1951. Dess primära syfte var att sammanlänka framförallt Tysklands och Frankrikes kol- 
och stålindustri, tillika krigsindustri, för att minska risken för ett nytt krig mellan länderna.  Det 
följande Romfördraget (1957) hade som mål att skapa en gemensam marknad genom 
avskaffandet av handelshindren mellan länderna, samt att inleda en gemensam politik. 

Utvecklingen på det ekonomiska planet gick snabbt framåt samtidigt som det politiska 
samarbetet och utvecklandet av institutionerna lämnades därhän. Optimismen var stor i 
inledningsskedet och samarbetet fungerade smidigt fram tills mitten på 60-talet då 
jordbruksfrågan skapade misstro och bromsade projektet som lades på is. Det var inte förrän när 
Jacques Delors, som då var kommissionsordförande, presenterade Enhetsakten 1986 som 
integrationen tog fart igen. Syftet med fördraget var att avskaffa de sista handelshinderna för 
rörligheten av kapital, tjänster och varor. Dessutom infördes majoritetsröstning och parlamentet 
fick utökade befogenheter i och med rätten att utarbeta lagstiftning i de gemensamma frågorna.47 
Nästa milstolpe i den Europeiska historien var Maastrichtfördraget, överenskommet 1991 och 
var den Europeiska Unionens födelse. Det innebar också ytterligare fördjupning av samarbetet 
mellan länderna. Genom Maastricht hade också EU:s tre pelare skapats, den första pelaren 
bestod huvudsakligen av det förra EG med vidareutvecklingar. Den andra pelaren handlade om 
säkerhets- och utrikespolitiska frågor som skulle behandlas länderna emellan. Den tredje pelaren 
bestod av rättsliga och inrikesfrågor, och täcker frågor som asyl- och invandringspolitik och tull 
och polissamarbete. Maastrichtfördraget beslutade även om att bilda en monetär union med en 
gemensam valuta, euron.  

Maastrichtfördraget har kritiserats hårt för sitt komplicerade förfaringssätt bestående av ett 
system med en rad olika beslutsprocesser och regler beroende på ämnesområde. På grund av 
Maastrichtfördragets brister krävdes ganska snabbt ett nytt konvent, vilket resulterade i 
Amsterdamfördraget som med framgång förenklade systemet till viss del, samtidigt som det var 
ett nederlag gällande organiseringen av unionen inför kommande utvidgning. Det som var 
speciellt med detta fördrag var att det även handlade om sociala frågor och sysselsättning, och 
utgjorde därmed en utveckling av det politiska området. Med anledning av den då stundande 
utvidgningen och dess eventuella strukturella problem kom medlemsländerna överens om ett 
minifördrag i Nice, 2001. Det existerade inte längre något hinder för fortsatt utvidgning men 

                                                 
47 http://www.elections2004.eu.int/highlights/sv/202.html (2005-10-12) 

http://www.elections2004.eu.int/highlights/sv/202.html
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konventet var ändå en stor besvikelse då de, som många ansåg, nödvändiga reformerna inte gick 
att enas kring. 48

Konstitutionen 
EU: s institutioner och dess politik har efter femtio år av samarbete blivit mer och mer invecklat 
och svårförståeligt, inte bara för unionens medborgare utan också för de insatta tjänstemännen. 
Då EU:s fördrag skapats i etapper under utvecklingens gång samtidigt som unionens medlemmar 
utökats har beslutsprocesserna blivit allt mer komplicerade. Dessutom har de fördrag som 
förhandlats fram varit svåra att anta då de ofta i sin slutgiltiga form inte behandlade de problem 
som de var avsedda för i inledningsskedet. Av denna anledning bildades, ett år efter 
Nicefördraget, ett framtidskonvent med syftet att förenkla arbetet inom unionen på ett lämpligt 
sätt så att det även skulle kunna fungera med mer än trettio medlemmar. Uppgiften bestod alltså 
av att reda ut de olika befogenheter som medlemsstaterna skulle innefattas av på en nationell 
nivå samt på en gemensam. Konventet leddes av Frankrikes före detta premiärminister Valéry 
Giscard d´Estaing med sammanlagt 204 deltagare, och bestod av representanter från varje 
medlems- och kandidatland, Europaparlamentet och Kommissionen. Konventets arbete mellan 
2002 och 2003 resulterade således i förslaget till en konstitution för Europa som sedan 
godkändes av Europas statsministrar och presidenter den 29 oktober 2004. Nästa steg bestod av 
att skicka ut förslaget på en ratificeringsprocess då den skulle godkännas av varje medlemsland 
antingen genom det nationella parlamentet eller genom folkomröstning.49 Fortsättningen på 
historien är oviss men vissa europeiska ledare har kommit med idén att ta bort den tredje och 
sista delen i förslaget för att eventuellt underlätta godkännandet, detta kan dock leda till juridiska 
komplikationer eftersom flera medlemsstater redan godkänt det befintliga fördraget. 

Politik i EU 
De politiska partierna står inte i motsättning till varandra i EU på samma sätt som de gör på 
nationell nivå, utan strävar istället efter att kompromissa i arbetet. Detta har bidragit till många 
oväntade samarbeten genom åren, till exempel mellan den franska socialistledaren Mitterrand 
och den tyska kristdemokraten Kohl. Trots detta kan många meningsskiljaktigheter inom EU 
spåras till normativa eller ideologiska förklaringar, speciellt gällande frågor som behandlar 
socialpolitik kontra marknads/ekonomisk dito och europeisk gemensam politik kontra 
nationalstaten.50 Dessa motsättningar har således två inriktningar, en vänstervriden sådan med 
socialpolitik i förleden och en nyliberal med frihandel och individuell valfrihet som främsta 
skötebarn. Gällande överstatlig/mellanstatlig konflikt blir det genast mer komplicerat då dessa 
två kan innehålla beundrare från olika ideologiska läger.  

                                                 
48 http://www.elections2004.eu.int/highlights/sv/201.html (2005-10-12) 

49 http://www.elections2004.eu.int/highlights/sv/202.html (2005-10-12) 
50 Scharpf, Fritz, Governing in Europe –effective and democratic? (Oxford, 1999) s. 77-78 

http://www.elections2004.eu.int/highlights/sv/201.html
http://www.elections2004.eu.int/highlights/sv/202.html
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Utvecklingen inom unionen har ständigt haft ekonomiska förtecken men har trots detta även 
försökt skapa sociala reformer som exempelvis den Europeiska sociala fonden. Detta med 
anledning av att det vid unionens bildande inte bara sattes ekonomiska utjämningsmål mellan 
länderna, utan även förbättrade arbets- och livsförhållanden. Det ideologiska klimatet inom 
medlemsländerna har dock påverkat denna utveckling. Margaret Thatcher spelade en stor roll i 
detta med sin konservativa neo-liberala utgångspunkt vilket satte många käppar i hjulen för 
utvecklingen av den sociala dimensionen inom samarbetet.51 Den enda som stod för en 
motreaktion till detta var Kommissionens ordförande Jacques Delors. Med sin bakgrund från det 
franska socialistpartiet ville Delors skapa ett ”socialt Europa” som kontrollerade marknaden i 
enlighet med europeiska socialist- och kristdemokratiska traditioner. Starka neo-liberala krafter 
motsatte sig dock Delors överstatliga projekt, liksom de mellanstatliga förespråkarna.52  

Det europeiska medborgarskapet 
Det europeiska medborgarskapet kan indelas i tre olika former; det ekonomiska, det symboliska 
och det politiska. Det ekonomiska medborgarskapet har sitt ursprung i Romfördraget (1957) och 
utvecklades i samband med öppningen av den inre marknaden och infattar fram tills idag kärnan 
i det europeiska medborgarskapet. Det var Jacques Delors som skapade det symboliska 
medlemskapet med hänvisning till det som han hävdade var en västeuropeisk identitet. Med 
denna identitet som utgångspunkt bildades dessutom en gemensam flagga, hymn, körkort och 
pass, allt för att den fortsatta integrationen skulle få en folklig förankring och legitimitet. Det 
politiska medborgarskapet innebär slutligen att medborgarna ska kunna kontrollera och influera 
gemenskapen med hjälp av olika kanaler. Startpunkten för detta var i förbindelse med de första 
parlamentsvalen i EU i slutet av 1970-talet. Sen dess har Europaparlamentets makt ökat gradvis 
och det politiska medborgarskapet har tilldelats en större roll som del i den europeiska 
integrationsprocessen. Det var Maastrichtfördraget som tog de första trevande stegen mot en allt 
mer politisk union men sedan dess har stora konkreta förändringar dock lyst med sin frånvaro. I 
jämförelse med de nationella parlamenten har Europaparlamentet en svag ställning i unionen. 
Dessutom ses fortfarande kommissionen och ministerrådet, trots ökad öppenhet, som relativt 
slutna församlingar. Detta får konsekvenser för den europeiska medborgarens rätt till 
ansvarutkrävande gentemot de folkvalda. Trots dessa tre delar av det europeiska medlemskapet 
består i realiteten begreppet av den fria rörligheten, det vill säga en ekonomisk rättighet.  
 

 

                                                 
51 Hansen, Peo, i samarbete med Carl- Ulrik Schierup, Still a European Social Model? From a vision of ‘Social Europe’ to the 
EU Reality of Embedded Neo- Liberalism (Norrköping, 2005) s. 4-5 
52 Ibid s. 12 
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Kapitel 3. Analys 
I mitt material har jag funnit två huvuddiskurser om demokrati och medborgarskap, som både 
samverkar och konkurrerar med varandra. Dessa har jag valt att kalla oppositionsdiskurs och 
elitdiskurs. Det är dessa som huvudsakligen analyseras och jämförs mot varandra då jag tolkat 
dessa som motsatspar i materialet. I mitt material representeras oppositionsdiskursen av ledare 
och artiklar från Libération och gästskribenters artiklar i Dagens Nyheter. Elitdiskursen företräds 
av EU- materialet och ledarskribenterna i DN. Olika värdeargument figurerar inom de två 
diskurserna och utgör en grund som används i olika sammanhang för att motivera och legitimera 
demokratin, något som jag analyserar mer ingående nedan. Dessa argument finns i samtliga 
artiklar och kan därför inte indelas utefter aktör. Det finns även en tredje diskurs men den 
framgår inte explicit utan bara i underförstådda termer i materialet, och uppfattas då inte som 
”konkurrent” till de övriga diskurserna. Jag kallar denna för folkets diskurs.   

I analysen presenteras de olika teman jag funnit i materialet. Jag presenterar de olika 
betydelser som tilldelas demokratisk legitimitet och medborgarna i materialet. Vidare länkar jag dessa 
definitioner till två politiskt ideologiska diskurser som urskiljts i materialet. När det talas om EU i 
olika sammanhang kopplas det ofta till historiska argument om unionen, något som blir tydligt i 
mitt material. Därmed går den historiska faktorn inte att bortse från i analysen av diskurser om 
EU. Det finns en mängd andra diskurser som medverkar och återfinns i denna typ av material 
men med hänvisning till mitt syfte och ramen för uppsatsen har jag valt att bortse från dessa. 
Diskurser framkommer i förhållande till sin kontext, vilket innebär att synen på demokratisk 
legitimitet och medborgarnas roll skiftar beroende på sammanhang. Jag har undersökt hur det 
reflekteras kring dessa begrepp enligt mina tre aktörer. Det betyder att dessa synsätt inte 
nödvändigtvis behöver förekomma i andra sammanhang. I ingången till mitt material letade jag 
efter vilka ord och begrepp som länkades samman med demokratisk legitimitet, när vissa 
företeelser återkom kunde jag urskilja en viss diskurs kring dem. På liknande sätt framkom bilden 
av medborgarna och dess relation till politikerna i materialet. Då dessa återkommande begrepp 
kunde hänvisas till olika läger gjordes ytterligare en uppdelning, denna gång mellan aktörerna. 
Det är följaktligen materialet som påverkat uppdelningen av teman samtidigt som jag tolkat dessa 
och kopplat samman relationerna dem emellan.  

Vad innebär demokratisk legitimitet? 
Oppositionsdiskursen och elitdiskursen kämpar om tolkningsföreträde inom diskursordningen 
om demokratisk legitimitet i EU, det vill säga de vill få sin röst hörd och allmänt accepterad 
gällande synen på demokratisk legitimitet i EU. Här argumenteras på olika sätt och olika begrepp 
förenas med demokratisk legitimitet. I oppositionsdiskursen visas på att unionen inte är 
tillräckligt demokratisk för att vara legitim och det finns olika förslag på hur den skulle kunna bli 
det.  I elitdiskursen däremot hävdas att det finns demokratisk legitimitet i EU och här lyfts de 
förbättringar som skett under åren fram, alla med avsikt att skapa en mer demokratisk union. 
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Inom elitdiskursen erkänns dock brister i demokratifrågan och förslag på reformer som ska 
utveckla detta framkommer. Därmed finns det i de bägge diskurserna idéer till förbättring och 
genom detta kan de olika synsätten på vad som skapar demokratisk legitimitet i EU urskiljas. 
Folkets diskurs har här mer gemensamt med oppositionsdiskursen än elitdiskursen men eftersom 
dessa båda tillsammans utgör en slags övre elitdiskurs, där bara vissa aktörer får uttala sig, står 
folkets diskurs vid sidan av de övriga.  

”Demokrati utgår från folket” 
Den nodalpunkt som demokratisk legitimitet förenas med i alla texter är medborgarna. 
Demokrati ska komma från folket och kan inte styras uppifrån. Margot Wallström, vice 
ordförande i Kommissionen, är tydlig när hon talar om detta: 

[…] it is essential that we avoid a ”top-down” approach. Democracy is a “bottom-up” 
process and we must never forget that.53

Demokrati ska alltså komma från folket och ska inte styras uppifrån. Detta tyder på att man vill 
legitimera demokratin med ett styre av folket, men detta förenas inte med de premisser som nämns 
i teorin, nämligen den kollektiva identiteten och tron på att majoritetens beslut även är det bästa 
för den enskilda individen. Att demokratin förenas med folket i alla diskurser jag lyfter fram 
tyder på att detta är ett begrepp som inte går att ifrågasätta. Den allmängiltiga översättningen av 
demokrati är folkstyre och det anses därmed inte legitimt att säga något annat. Genom argumentet 
att demokrati utgår från folket säger man samtidigt vad demokrati inte bör utgå ifrån, nämligen 
eliten eller makthavarna. Att man använder sig av detta argument betyder således att det kan 
finnas en möjlighet att EU betraktas som styrt uppifrån och därför måste man dementera detta 
genom att hävda vad demokrati ”är”. Det faktum att det behövs en förklaring till att demokrati 
utgår från folket när detta begrepp, som jag nämnt ovan, är likställt med folkstyre, betyder alltså 
att det inte är alldeles självklart inom EU. Vad betyder då detta argument i de olika diskurserna? I 
oppositionsdiskursen och elitdiskursen används detta argumentet på ett liknande sätt, utan tydlig 
förklaring till hur detta folkstyre bör gestaltas i den demokratiska processen. Det blir således ett 
faktum som inte problematiseras. Det som framförallt uttrycks inom folkets diskurs är det 
missnöje som finns gentemot makthavarna, det består av en känsla av att politikerna inte lyssnar 
på befolkningen och som därtill saknar inflytande i politiken. Detta får till följd att denna syn på 
demokratisk legitimitet blir enkel; politikerna måste lyssna på medborgarna för att demokratin 
ska bli legitim. Deltagarmodellen, som presenterades i teoriavsnittet, menar att lösningen på detta 
missnöje från medborgarna är att de aktivt får deltaga i den politiska beslutsprocessen, 
framförallt på det lokala planet då forskning visat att människor är benägna att vara mest 
intresserade i de frågor som direkt påverkar deras liv.54   
 

                                                 
53 Wallström, Margot, Communicating a Europe in stormy waters: Plan D, (2005-06-29) 
54 Held, David, Demokratimodeller: från klassisk demokrati till demokratisk autonomi (Göteborg, 1997) s 332 
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Kommunikation 
Vitboken om kommunikationspolitik menar att en dialog med medborgarna är lösningen på EU: 
s demokratiproblem. Demokrati förbinds här med kommunikation: 

Communication is essential to a healthy democracy. It is a two way street. Democracy can 
flourish only if citizens know what is going on, and are able to participate fully.55

Ordvalet i detta citat är intressant, det talas om en hälsosam demokrati och att kommunikation är 
en viktig del i detta. I ett tidigare skede i texten nämns att EU inte har lyckats med att 
kommunicera och lyssna till medborgarna fram tills nu, i och med ordvalet får det betydelsen att 
EU trots detta faktiskt varit en demokrati tidigare, bara en ohälsosam sådan. Den sista meningen 
i citatet bygger vidare på detta när det talas om att demokratin endast kan blomstra om 
medborgarna är informerade och har möjlighet att delta. Dessa båda beskrivningar av 
demokratin skyddar textförfattaren från tolkningen att EU är odemokratiskt och kan istället 
fokusera på den goda intentionen och medvetenheten som finns i och med förklaringen om vad 
som anses vara viktigt i en demokrati. Genom att endast fokusera på kommunikation som den 
viktigaste beståndsdelen av ett demokratiskt EU utan att föra in andra demokratiska brister som 
unionen kritiseras för, som till exempel ansvarsutkrävande och brist på öppenhet, i 
argumentationen kan man legitimera kommunikation som en central beståndsdel. Dessutom 
bidrar antagandet att kommunikation är lika med demokratisk legitimitet till att vitboken blir 
meningsfull och får ett viktigt syfte. Det finns även vissa uttalanden från EU som tyder på att de 
sammanblandar de två synsätten på demokratisk legitimitet då det görs försök till att skapa en 
kollektiv identitet och konsensus i politiken. Budskapet blir därmed att EU kan legitimeras med 
styre av folket, något som inte är helt självklart eftersom det efter konstitutionens nederlag blivit 
uppenbart att unionen varken har en kollektiv identitet eller konsensus gällande samarbetet. 

Dialog är ytterligare ett av ledorden i vitboken. Det hävdas att EU måste bli bättre på att 
lyssna på sina medborgare och skapa en dialog med dem. Enligt diskursanalysen är det minst lika 
viktigt att analysera det som utesluts i texten som det som sägs. Här blir detta extra intressant, 
tolkningen resulterar då i att EU inte är bra på att lyssna och har alltså inte gjort det tidigare. 
Detta måste i sin tur betyda att man tidigare inte likställt kommunikation med demokrati 
eftersom kommunikationsbegreppet ses som nytt, därmed blir det tydligt att demokrati knyts till 
olika tecken beroende på i vilken tid det sker och av vem. 

Fokus på kommunikation som en viktig beståndsdel i ett demokratiskt samhälle stämmer 
väl överens med den deliberativa modellen som ser kommunikationen mellan olika aktörer i 
samhället som centralt. Detta är, som nämnts ovan, något som saknas inom den Europeiska 
Unionen men som är mer utvecklad inom nationalstaterna. Grundförutsättningen för en 
jämbördig kommunikation är enligt Habermas att det finns ett offentligt politiskt rum, något 
som Kommissionen nu försöker skapa i och med sin nya politik. Detta kan ses som ett försök till 
att utveckla demokratin i unionen men det finns en väsentlig skillnad mellan detta försök och 
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den deliberativa modellen. Habermas menar att den kommunikativa makten bör vara 
institutionaliserad även i det politiska systemet, något som inte tas upp i vitboken. Istället ska 
kommunikationen ske mellan medborgarna själva och mellan medborgare och politiker. Detta 
handlar alltså om att medborgarna ska få komma till tals, inte att deras makt och inflytande ökar. 
Den deliberativa idén hävdar också vikten av en mängd olika forum för kommunikation, 
kommissionen ser Internet som det viktigaste forumet och utlämnar övriga instanser för 
offentlig debatt. Internetanvändandet har visserligen ökat de senaste åren och fortsätter att öka 
men långt ifrån alla EU:s medborgare har fri tillgång till Internet och därmed utesluts vissa 
medborgare och får därmed ingen möjlighet att komma till tals.  

Kommissionens nya kommunikationspolicy har uppmärksammats i medierna där den 
bland annat framställts med viss skepsis. DN:s Ingrid Hedström beskriver den nya strategin på 
ett ironiskt sätt: 

Ett nytt sätt att verkligen förklara det fina med Europa för misstrogna medborgare! 56

Vidare fortsätter Hedström med att dra paralleller till en liknande rapport som kom efter det, för 
EU, negativa danska folkomröstningsresultatet till Maastrichtfördraget. ”Tillsammans” var då 
slagordet som skulle få kommissionen att framstå som ”sympatisk, varm och omtänksam”. Detta 
skapade protester bland journalister som menade att EU försökte styra medierna till att skriva 
om unionen i allt mer positiva ordalag. Denna önskan till positiv respons från medierna är i 
jämförelse inte lika explicit, men återfinns även i 2006 års vitbok.  

Ytterligare en anmärkning gällande citatet ovan är ordvalet Europa, när författaren syftar 
till EU. Denna sammanlänkning mellan de två begreppen återfinns genomgående i mitt material. 
Här får EU och Europa samma betydelse och innebörd. Detta får betydelse också för 
demokratibegreppet, då EU med sin historiska värdegrund uppfattas som demokratiskt vilket 
med denna sammanblandning av Europa och EU leder till att Europa också blir demokratiskt. 
Därmed kan inte bara EU utan också Europa endast innehålla demokratiska stater. Det är på 
detta sätt exempelvis Turkiet utesluts i europeiska sammanhang; eftersom Turkiet enligt vissa 
premisser inte klassas som demokratiskt kan landet inte heller vara europeiskt med 
utgångspunkterna att alla europeiska länder per automatik är demokratiska. Här finns dock en 
skillnad i de nationella debatterna, men då gäller det hur man identifierar sig med Europa. I DN 
porträtteras EU och Europa som något avskilt från Sverige, trots att DN ses som en EU-positiv 
tidning i Sverige blir det ändå uppenbart att Sverige inte ser lika självklart på att inkluderas i 
Europa, som andra folk eller länder kanske gör. Anledningen till detta kan vara att Sverige som 
ett skandinaviskt land geografiskt ansetts skilja sig från övriga Europa, eller det faktum att 
Sverige kom in relativt sent i EU och att det funnits och finns en folklig skepsis till samarbetet. I 
relation till detta tolkar jag den franska utgångspunkten istället vara att Frankrike är lika med 
Europa. Med bakgrund av tunga historiska argument, som franska revolutionen, upplysningen 
och grundandet av EU, definierar fransmännen sig som ”bärare av det genuint Europeiska” 
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vilket gör att de lägger till ett begrepp i länken EU - Europa, nämligen Frankrike. Detta blir dock 
problematiskt i samband med att denna definition även skapar en bild av vad EU - Europa - 
Frankrike, inte är. Detta exkluderar de européer som inte tillskrivs eller inte går med på att 
tillskrivas denna bild.  

Ansvarsutkrävande och social rättvisa 
Det blir tydligt att det inom de olika diskurserna argumenteras för samma sak med olika medel, 
då ovannämnda företeelser, kommunikation och dialog, inte uppmärksammas i 
oppositionsdiskursen på samma sätt. Istället är huvudargumenten för demokratisk legitimitet i 
oppositionsdiskursen, ansvarsutkrävande och socialpolitik. I en artikel i Libération hävdas att det 
framförallt krävs förtroende av medborgarna för att demokratin ska bli legitim, vilket i detta fall 
skapas genom en mer social politik som i sin tur ger medborgarna trygghet.57 Här förbinds alltså 
demokratisk legitimitet till välfärdspolitik något som inte görs lika tydligt i EU- materialet eller i 
DN. Habermas förenar, i likhet med oppositionsdiskursen, social rättvisa till sin 
demokratimodell. Han menar att politiken har som uppgift att uppfylla de sociala villkoren för 
att medborgarna ska kunna erhålla både privat och offentlig autonomi. Om inte detta sker 
riskerar demokratin att förlora ett grundvillkor för legitimitet.58

Inom elitdiskursen utesluts dock inte det sociala argumentet i synen på demokrati, men det 
förekommer på ett annorlunda sätt till skillnad från oppositionsdiskursen. I likhet med 
”demokrati utgår från folket”-argumentet används den sociala aspekten på demokrati i 
elitdiskursen som ett slagord där medborgarnas sociala rättigheter förenas till grundläggande 
demokratiska värden såsom mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och jämlikhet. Detta blir tydligt 
när Margot Wallström bemöter kritiken av konstitutionen: 

First, I do not see as ”anti-social” a text, which consecrates equality and solidarity as 
fundamental values of the Union59

Följden av detta blir att det inte går att kritisera framställningen av de sociala rättigheterna i 
elitdiskursen då denna kritik blir densamma som att kritisera dessa värden, vilket i princip är 
omöjligt. Ytterligare ett sätt att argumentera för en social union inom elitdiskursen är att likställa 
detta begrepp med ekonomin, något som inte sker inom oppositionsdiskursen. Tvärtom särskiljs 
ekonomin och de sociala rättigheterna, något som även Habermas argumenterar för. I den 
historiska diskursen finns det två parallella utvecklingar gällande ekonomin och det sociala EU. 
Den ekonomiska politiken kopplas till kol- och stålunionen, enhetsakten och Maastricht fram till 
Lissabonprocessen. Det sociala EU har en annan historisk vinkling med en mer nationell diskurs 
som utgångspunkt, här syftas det till de nationella välfärdsstaterna som fanns när unionen tog 
sina första trevande steg. I Libération talas det således om den ”franska sociala modellen” som 
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måste försvaras.60 En jämförelse med USA återkommer ofta då Europa traditionellt sett vill 
skryta med sin mer socialpolitiska vinkling.  

Ansvarsutkrävande är en annan viktig nodalpunkt i oppositionsdiskursen. Här syftas till ett 
av argumenten för det demokratiska underskottet, det vill säga att EU:s befolkning inte har 
någon mjölighet att ställa politiker till svars för beslut som fattas inom unionen. Detta problem 
syftar Ulrich Beck till när han menar att; ”EU inte uppfyller de krav på demokrati som erfordras 
för medlemskap”.61 Han hävdar alltså att EU saknar demokratisk legitimitet då beslut fattas inom 
unionen utan demokratiskt berättigande, vilket resulterar i ett ”regerande utan regering” 
Däremot ser han att folkomröstningar inom unionen tilldelar samarbetet politisk styrka då man i 
och med detta skapar en europeisk offentlighet.62 Folkomröstningen som en institution i det 
demokratiska systemet blir en legitimerande faktor i oppositionsdiskursen men det hävdas 
dessutom att EU borde lägga om sin politik efter de problem som medborgarna förde fram om 
EU samarbetet i folkomröstningen till grundlagen. Här fungerar inte bara användningen av 
folkomröstningssystemet som legitimering utan även innehållet och resultatet av detta system. 
Detta kan jämföras med deltagardemokratin där medborgarna genom deltagande i lokala 
sammanhang även kan styra vad som sker på till exempel nationell nivå då deras åsikter 
framkommit i regionala instanser. Syftandet till folkomröstningar som legitimerande funktion 
grundar sig i den liberaldemokratiska modellen som mäter legitimitet utifrån valdeltagande och 
därigenom ger makten fortsatt mandat för styrande. Enligt den liberaldemokratiska modellen är 
ansvarsutkrävande en viktig beståndsdel, men detta är något som saknas gentemot unionens 
politiker som kan sägas vara folkvalda i ”andra hand” det vill säga inte direkt valda av 
medborgarna utan istället av de redan valda representanterna. Det demokratiska underskottet 
inom EU har varit och är fortfarande omdiskuterat. Bristen på dess öppenhet i inledningsskedet 
av samarbetet har dock förbättrats avsevärt, likaså har Europaparlamentet fått utökade 
befogenheter. Men frågan gällande ansvarsutkrävande kvarstår. 

Grundläggande värden och historiens vingslag 
Ofta sker en fusion av olika argument i diskursordningen inom unionen. Värdeargumenten är de 
som i var och varannan artikel eller tal blandas med de övriga diskurserna. Ett tydligt exempel 
kommer från vitboken där det i huvudsak talas om den nya kommunikationspolitiken och hur 
den ska förbättra den demokratiska legitimiteten i EU, detta sammankopplas med vissa 
demokratiska värden som EU står för: 

The right to information and freedom of expression are at the heart of democracy in 
Europe.63
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Detta framstår som en självklar värdegrund för ett demokratiskt samhälle men det bör inte 
likställas med den demokratiska processen. Denna blandning av olika argument kan bli 
bekymmersam eftersom det då kan uppstå missuppfattningar gällande demokratibegreppet. När 
samma idé används men tilldelas olika innebörd och funktion kan det bli svårt att förstå vad som 
menas med detta. 

Då föreställningen kring demokrati är mångfacetterat och tilldelas olika betydelser 
beroende på vem man talar med är det viktigt i sammanhanget att skilja på demokrati som värde 
och demokrati som process. EU använder demokrati som värdegrund för samarbetet samtidigt 
som den demokratiska processen inom unionen hamnat på efterkälken. Frågan är då om EU 
skiljer på denna värdegrund och den demokratiska processen? Om inte detta särskiljande 
tydliggörs framhålls unionen som demokratisk endast med grundval av de grundläggande 
demokratiska värderingarna. Ett samhälle kan inte klassas som demokratiskt enbart utifrån dess 
grundläggande värden, det krävs även en demokratisk process för att uppnå legitimitet.64 När 
EU-politiker talar om demokrati är det oftast värdet som åsyftas. Genom detta betyder 
demokrati allt och ingenting på samma gång och förlorar därmed sin innebörd. Begreppets 
uteslutande positiva klang är användbart i alla situationer. De olika demokratiska 
legitimitetsargumenten har sin bakgrund i den nationella demokratin och det refereras ofta till 
detta i argumentationen. Att länderna inom unionen är demokratiska ifrågasätts inte, kanske på 
grund av att det är ett av inträdeskriterierna till medlemskap i unionen. Trots detta finns det 
kritik att framföra till de nationella demokratierna. Italien, med sin eventuella brist på 
yttrandefrihet i och med maktkoncentrationen inom medierna, är ett exempel. Med denna enkla 
koppling mellan demokrati och EU blir den allmänna tolkningen att eftersom EU består av 
demokratiska nationalstater som samarbetar resulterar det i att EU i sin tur är demokratiskt.  

De historiska argumenten om EU används på liknande sätt som värdedito. Genom att 
syfta till historien och behandla den som en objektiv sanning belägger man sin egen subjektiva 
åsikt gällande ett ämne. De historiska argumenten refereras till i alla sammanhang vilket tyder på 
att de har en dominerade ställning i diskussionen om EU. Det har genom denna användning 
bildats hegemoni gällande historiens roll i EU. Demokratidiskursen är sammankopplad med sin 
historiska kontext, här talar man om EU som ett freds- och demokratiprojekt som ursprunget till 
unionens bildande:  

Today, however, new generations of Europeans have no memory of World War ΙΙ, and they 
take peace for granted. Thank God! And thanks, in part, to the European Union.65

Freden länkas tydligt samman med Europasamarbetet i detta citat, vilket framkommer ofta 
i både elitdiskursen och oppositionsdiskursen. Detta argument har även setts som en 
”solidaritetslänk” mellan medborgarna men när denna fred nu tas för given förloras 
samtidigt det gemensamma målet för EU: 
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Den Europeiska drömmen, om fred, demokrati och samarbete, har förverkligats. Och därför 
har den också upphört att vara en dröm som engagerar. 66

Detta syftar på föreställningen av att demokratier inte startar krig med varandra och att när 
länder blir ekonomiskt sammanlänkade minskar risken för att det uppstår konflikter dem 
emellan. Här vävs således de demokratiska och de ekonomiska argumenten ihop, när länder är 
ekonomiskt beroende av varandra ökar solidariteten och samarbete, detta förenas med demokrati 
som i sin tur länkas till fred. Bilden av EU som ett fredsprojekt frånser dock det faktum att flera 
av EU:s medlemsländer var inblandade i krig efter samarbetets inledning. Frankrikes blodiga 
kolonialkrig i Algeriet i början av 60-talet är ett tydligt exempel. Detta tyder på en uppfattning att 
freden syftas endast till länder inom Unionen eftersom medlemsländerna uppenbarligen kan vara 
inblandade i krig utanför denna. 

I argumenten för det sociala EU refereras i diskurserna till den Europeiska sociala modellen 
som fortfarande, trots sin diffusa betydelse, förknippas med Unionen. Begreppet har sitt 
ursprung i efterkrigstiden när välfärdsstaten bildades och blomstrade runt om på kontinenten. 
Idén har alltså sitt ursprung i nationalstaten och har tillsammans med demokratin blivit ett 
historiskt kännemärke för det Europeiska samarbetet. På senare tid har denna modell återigen 
kommit upp på EU-agendan, nu talas det om en ”modernisering” av denna sociala modell med 
hjälp av Amsterdamfördragets, social policy agenda (SPA). Denna policy har satt skapandet av nya 
jobb i förleden och det är detta som även ska bidra till moderniseringen av den Europeiska 
sociala modellen och minskandet av de sociala klyftarna inom unionen. Reformeringen av 
modellen inom SPA är därför inte en strävan efter att samordna välfärdsystemen i 
medlemsländerna, utan är en del av den ekonomiska fria rörligheten och reformer för skapandet 
av nya jobb i regionen. Därmed bedöms denna nygamla modell utefter dess resultat utan hänsyn 
till dess inneboende egenskaper.67  

När det talas om ekonomi kommer EU:s historia ofta upp, det handlar då om öppnandet 
av gränser, frihandel och de förbättrade ekonomiska förhållanden som enskilda länder uppnått i 
och med samarbetet. Här legitimeras alltså EU-projektet med historiska argument om vad som 
har uppnåtts. Vikten av att just Frankrike säger nej till konstitutionen argumenteras även i 
historiska termer. Frankrike, här i egenskap av grundare till unionen, ses som en av de viktigaste 
aktörerna i samarbetet. Förutom dess ”grundarstatus” har även Frankrike tillsammans med 
Tyskland, spelat en central integrationsroll i EU. Det fransk–tyska samarbetet har setts som 
”motor” i unionens politik. Därför tolkas just Frankrikes nej som extra allvarligt, som Niklas 
Ekdal skriver: 
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EU- resan slutar där den började, i Paris. Trots orkaner, terrordåd och politisk kalabalik i 
många huvudstäder är detta årets bomb. Alla förstår symboliken: om inte fransmännen vill åka 
längre, vem ska då vilja? 68

Artikelförfattaren använder ordet resa när han syftar till EU och skriver att fransmännen inte vill 
åka längre. Detta tyder på att man ser EU som en utveckling, en riktning, som nu enligt 
författaren har slutat. Denna syn på utveckling återkommer jag till nedan. 

Inom demokratidiskursen finns en tung historisk förankring där det framförallt syftas 
tillbaka till de demokratiska grundvärden som det västerländska samhället baseras på. Här finns 
en stark koppling till nationalstaten och dess starka band till demokratiskt styrelseskick. Genom 
att använda historik visar författarna på att EU samarbetet är viktigt och inte bör förkastas, detta 
med tunga historiska argument som fred och demokrati i förleden. De historiska argumenten 
bidrar på detta sätt till att legitimera samarbetet. Genom betoning av saker som unionen har 
åstadkommit faller de projekt som inte lyckats, i glömska.  

Sammanfattning 
Att demokrati ska komma från folket är ett argument som återfinns i bägge diskurser i mitt 
material. Detta likställs med demokrati och det går därför inte att hävda något annat. Detta 
påstående problematiseras inte i diskurserna utan argumentet används som en allmängiltig 
sanning utan någon förklaring till hur folkstyret bör gå till. Samtidigt kan detta argument 
förklaras med att EU i allmänhet uppfattas som ett elitprojekt, paradoxen blir då att om styret 
inom EU skulle utgå från folket skulle detta inte behöva propageras för. I elitdiskursen är 
kommunikation nyckelordet för att ge unionen ytterligare demokratisk legitimitet. Inom 
oppositionsdiskursen fokuseras däremot social rättvisa och ansvarsutkrävande för att ge 
demokratin legitimitet. Detta kan länkas till den liberaldemokratiska synen på medborgarnas 
möjligheter att i efterhand ”kontrollera” makten men även till den välfärdsdemokratiska synen på 
social rättvisa. Värde- och historikargumenten spelar en central roll i denna maktkamp om vad 
som innebär demokratisk legitimitet. Demokrati som värde och historien används som 
legitimerande argument och framställs som objektiva sanningar. 

Bilden av medborgarna 
Medborgardiskursen innehåller flera olika förklaringar om hur man ser på resultatet av 
folkomröstningen och vilken roll medborgarna spelade i detta. Jag har urskiljt två 
huvudargument, ansvar och förtroende, som båda innehåller en maktkamp mellan elitdiskursen och 
oppositionsdiskursen om vem som har tolkningsföreträde i frågan om medborgarnas roll i en 
demokrati. Jag inleder med en beskrivning av hur medborgarna framställs i materialet. 
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Medborgarnas rädslor 
Medborgarna gestaltas som rädda och okunniga i den största delen av EU-materialet och i DN, 
utan att någon förklaring till detta framkommer. Niklas Ekdal skriver så här: 

… Väljarna tror att de är förlorare även om tiotusentals nya jobb har skapats.69

Det blir i detta citat tydligt att medborgarna inte förstår deras eget bästa, att de tror saker som 
författaren menar är falska, hur kan de vara förlorare om tiotusentals jobb skapats?  

Libérations texter uttrycker en annorlunda syn när det kommer till frågan om 
medborgarna. Istället för att beskriva väljarna som rädda använder man ordet oroliga. Rädd och 
orolig har snarlik men inte riktigt samma betydelse, jag tolkar rädd som något kraftigare och 
något mer onyanserat till skillnad från orolig. Libération menar att orsaken till denna oro handlar 
om: 

 … en social fraktur som bara har ökat sen den blev uppenbar i och med Maastricht 
omröstningen 1992.70  

Denna syn delas dock inte av kommissionen då Information är ett av ledorden i den vitbok om 
kommunikationspolitik som presenterades av Kommissionen den 1 februari 2006. Vitboken 
gestaltar medborgarna som okunniga då det framhålls att det krävs tydlig information om EU-
politikens mervärde, något som medborgarna inte förstår. Detta menar kommissionen beror 
mycket på att de nationella regeringarna använt EU som syndabock när något inte gått som 
planerat. Det är tydligt att medborgarna behöver informeras för att förstå EU-projektet och dess 
positiva innebörd: 

Citizens need help to connect with Europe, and political information has greater impact when 
put in a ‘human interest’ frame that allows citizens to understand why it is relevant to them 
personally.71

Medborgarna anses behöva mer information om EU och dess politik då denna, genom nationella 
regeringar och medier, idag är bristfällig menar Kommissionen i sin vitbok. Det är således genom 
kommunikation som Kommissionen vill skapa ett medborgareuropa och överbrygga klyftan mellan 
politiker och väljare. Denna klyfta kommer att diskuteras mer ingående senare.  

Det ligger en paradox i att Kommissionen anklagar väljarna för att vara rädda och även 
främlingsfientliga, när EU själva är en del av och har skapat denna uppfattning. EU uttrycker 
genom sin identitetspolitik att invandringen är ett problem och att om EU ska kunna integrera 
de invandrare som lever i unionen, måste man kontrollera och hejda ”migrationstrycket”. 
Medborgarskapsdiskussionen i EU har, som jag nämnt tidigare, sin bakgrund i den kulturella 
identitetspolitiken som bedrivits av EU sen mitten av 80-talet. Den gemensamma identiteten i 
EU ses dels som fakta och sanning med ursprung från ”ett storslaget historiskt arv”, men är även 
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något som måste propageras för, vilket framkommer i ett tal av kommissionens ordförande i 
Dublin: 

… Europe is not only about markets, it is also about values and culture.72  

Detta blir i slutändan motsägelsefullt eftersom denna marknadsföring inte skulle vara nödvändig 
om en ”sann” gemensam identitet faktiskt existerade. Detta har bidragit till att EU-
medlemskapet utformats kring en historisk identitet med etnisk bakgrund.73 Detta synsätt 
gällande en gemensam identitet kan bli riskabelt när den hotas utifrån och resultera i 
främlingsfientliga följder. Jag vill på intet sätt försvara de främlingsfientliga åsikterna som 
framkommit i folkomröstningsresultatet utan vill framföra kritik mot kommissionen i dess egen 
kritik mot dessa väljare eftersom de är en del av denna utveckling. 

Genom att framställa medborgarna som rädda och okunniga utesluter man alternativa 
tolkningar, som till exempel att det i vissa fall handlar om att man inte stödjer den politik EU för 
och som konstitutionen är en del av. Med anledning av att det i EU-materialet ständigt upprepas 
att fördraget skulle skapa ett mer effektivt och demokratisk EU och de alternativa möjligheterna 
förkastas, stärks också bilden av konstitutionen som demokratisk och att medborgarna hade fel 
när de röstade emot förslaget eftersom demokrati är något bra och önskvärt. Detta tyder på att 
de europeiska ledarna har stor diskursiv makt gällande bedömandet av EU-frågor. Ytterligare en 
uteslutning av den politiska inriktningen i konstitutionen används av Europaparlamentets talman 
i sitt tal till det Europeiska rådet den 16-17 juni 2005, där han hävdar att folkomröstningarna i 
Frankrike och Holland handlade mer om kontexten än texten, en kontext som bestod av: 

Utvidgningen, eller rättare sagt de redan godkända och aviserade utvidgningarna, bristen på 
lösning från unionens sida av problemet med globaliseringen och hur den påverkar våra 
sociala strukturer. De olika uppfattningarna, eller meningsskiljaktigheter, kring den europeiska 
integrationen bland medborgarna, den politiska eliten och de institutioner som företräder 
medborgarna.74

Denna kontext har enligt talmannen därmed ingen koppling till konstitutionen och hur den 
utformats. Genom denna beskrivning ger talmannen en bild av att medborgarna inte förstått 
konstitutionen, detta blir än mer tydligt när han flera gånger i sitt tal uttrycker att politikerna 
måsta vara tydliga för medborgarna och ge bättre och mer ingående information. 

Förklaringen att resultatet gällde kontexten är mäkta populär från EU håll då även Barroso, 
i egenskap av Kommissionens ordförande, uttrycker ungefär samma sak: 

The fact is, the referendums were never about the nuts and the bolts of the text of the 
Constitution. They were a rare chance for some of Europe’s citizens to register their general 
unease and discontent about changes going on around them. In other worlds, the Constitution 
was a victim of circumstance.75
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Detta låter motsägelsefullt då även konstitutionen måste ha påverkats av sin omgivning. 
Kontexten som beskrivs är en del av EU-politiken och då konstitutionen inte sågs som en större 
förändring av denna måste det ändå ha en koppling till konstitutionen. Fördragets innehåll blir 
dock med denna beskrivning svårkritiserat när fokus flyttas till kontexten. Ytterliggare en 
förklaring till resultatet som är snarlik kontextförklaringen är att väljarna röstade nej till det EU 
som finns idag, alltså inte det framtida EU som fördraget ansågs representera. Men 
SusanWatkins menar att konstitutionen innehöll få nya element till en förbättrad demokratisk 
union. Därför borde det vara rimligt att rösta nej om man är missnöjd med EU idag.76

Aktiv eller passiv? 
Den aktiva medborgaren framställs som central i en demokrati enligt vitboken, och det är genom 
utbildning och information som den aktiva EU-medborgaren skapas. Detta kan i sin tur tolkas 
som att denna medborgare inte finns inom unionen idag. En intressant paradox är att debatten i 
Frankrike inför folkomröstningen ansågs vara mycket informativ, Margot Wallström nämner till 
och med i sin plan D att fördraget blev en bestseller i Frankrike, det vill säga den trycktes och 
såldes i bokhandeln.77 Susan Watkins ger ytterligare belägg för beskrivningen av debatten som 
informativ, detta då hon skriver att denna folkomröstning skilde sig från Irlands nej till 
Nicefördraget och Danmarks nej till euron som båda kännetecknandes av apati och ointresse. 
Frankrikes och Nederländernas folkomröstningar hade högt valdeltagande och debatten som 
föregick valen var livlig. Den franska debatten blev till en utbildningskampanj och konstitutionen 
blev en storsäljare. Men budskapet om ett mer demokratiskt, effektivt och mer öppet EU tycktes 
sig stå i motsats till textens innehåll menar Watkins.78 Trots denna, från folkets sida, engagerade 
och upplysande debatt inför folkomröstningen var uppenbarligen inte väljarna ändå tillräckligt 
informerade för att förstå textens förträfflighet, enligt Kommissionen. Den aktiva medborgaren, 
som åsyftas i vitboken, kan förenas både till den deltagardemokratiska och den deliberativa 
modellen, men skillnaden mellan dessa och EU:s syn på den aktiva medborgaren är att 
medborgaren inte är aktiv enbart för att legitimera politiken utan för att vara medskapare av den. 
Detta är en central skillnad och påverkar sedermera medborgarnas känsla av makt och inflytande 
i politiken. Etienne Balibar menar att den aktiva medborgaren inte kan finnas inom EU idag då 
det inte finns någon europeisk allmän opinion att tala om. Denna opinion är alltså en 
förutsättning för det aktiva medborgarskapet. 

…the question of European public opinion […] is important, and so difficult, once it cannot be 
reduced in a unilateral way to the practices of communication between governments and the 
construction of European media networks.79
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Här spelar det offentliga rummet en viktig roll i medborgarskaps och demokratifrågan. Detta bör 
följaktligen ligga som grund för en möjlig europeisk demokrati med aktiva medborgare. 

En historisk detalj är att genom den europeiska integrationens historik uppstår det ofta 
problem när folket blandas in. I röstningen om Maastricht var det Danskarna som var envisa och 
sa nej, men som efter vissa omförhandlingar till slut röstade för förslaget. Några år senare var det 
tidigare så EU-positiva Irland som chockade med ett nej till Nicefördraget. En anledning till 
detta hävdas vara att medborgarna kände sig styrda av politikerna. En intensiv kampanj följde 
nederlaget och i den andra omröstningen röstade sedermera även irländarna ja till fördraget.80 
Ulrich Beck hävdar att man måste kunna acceptera ett nej inom en demokrati.81 Frågan är om 
detta verkligen har gjorts inom EU? Folkomröstningshistoriken styrker bilden av EU som ett 
elitprojekt utan folklig förankring, en bild som Kommissionen desperat försökt tvätta bort under 
flera år. Men i samband med omröstningen till konstitutionen har denna föreställning förstärkts 
ännu mer då Frankrikes och Nederländernas nej enligt vissa bedömare, sägs ha ett samband till 
den sociala situationen inom unionen, och till den klyfta som uppstått mellan politikerna och 
medborgarna.  

En ledarskribent i DN använder den historiska diskursen för att visa på att 
folkomröstningar är ett chanstagande, artikelns betydelse blir således att det inte går att lita på 
opinionen.82 Detta blir problematiskt när det samtidigt hävdas att demokrati ska komma från 
folket, vilket i sig kräver att politikerna litar på opinionen. Politikers syn på medborgarna ändras 
således beroende på vilken uppfattning dessa har, men då de folkvalda uppenbarligen haft rätt 
när de valde sina representanter borde de även ha rätt vid andra tillfällen. Habermas förtydligar 
denna paradox i synen på medborgarna: ”om väljarnas åsikter är irrationella, kan inte gärna deras 
val av representanter vara mindre irrationellt”.83   

Sammanfattning  
I elitdiskursen framställs medborgarna i EU som rädda, okunniga och främlingsfientliga. Detta med 
anledning av att de, enligt diskursen, inte förstår politiken idag. Med denna anledning lyfts 
information fram som lösningen på problemet. Medborgarna ska alltså informeras om EU-
projektets fördelar och därigenom kunna förstå den politik som unionen står för idag. I 
oppositionsdiskursen används en annan framtoning i beskrivningen av medborgarna, väljarna är 
oroliga men det grundar sig inte i okunskap. Snarare är medborgarnas orolighet ett tecken på att 
de engagerar sig och söker svar på gåtan EU. Lösningen på detta blir då inom 
oppositionsdiskursen en kursändring av politiken för att minska medborgarnas osäkerhet.  Den 
aktiva medborgaren skildras på olika sätt beroende på vilket resultat detta utvecklas till. Vitboken 
ser den aktiva medborgaren som en positiv utveckling av demokratin i EU men när europeiska 
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folkomröstningar ägt rum har detta snarare setts som ett hot mot demokratin och fortsatt 
utveckling, på grund av fokus på resultatet istället för processen. 

Vem är ansvarig för politiken? 
När diskussionen kring konstitutionen behandlas i materialet, aktualiseras även ett 
ansvarsargument. Inom detta strider elitdiskursen och oppositionsdiskursen om att tilldela 
antingen politikerna eller väljarna ansvaret för den så kallade krissituationen i EU. I detta 
sammanhang skiljer sig DN:s artiklar en del från EU-materialet men det finns återigen vissa 
likheter i utläggningarna. Libérations tolkningar positionerar sig, med sin vana trogen, i 
opposition gentemot de övriga två agenterna. 

Medborgarnas ansvar 
Folket står för motståndet till den europeiska integrationen i majoriteten av DN: s artiklar. Den 
11 augusti skriver ledarskribenten så här: 

Folkomröstningarna i Frankrike och Holland liksom det massiva folkliga motståndet i en rad 
andra länder har försatt EU i en allvarlig existentiell kris. Även om man kan diskutera om 
exakt vilka aspekter av det europeiska projektet som väljarna har sagt nej till är detta nej 
otvetydigt.84

Här blir det tydligt vem som påläggs skulden för den kris som unionen sägs vara i efter 
folkomröstningarna. Det är det folkliga motståndet som orsakat detta, alltså är krisen folkets fel. 
I samma text skriver författaren att det är viktigt för politiker att visa sig mottagliga för 
folkopinionen. Tolkningen av denna formulering blir att politiker inte behöver vara lyhörda för 
opinionen utan att vikten ligger på om man kan ge en bild av att man är det. Att vissa politiker 
använder sig av till exempel Turkietfrågan, som har starkt motstånd i vissa länder och därför är 
en lätt sak att bemöta, för att legitimera sin ställning, gör att artikeln målar en bild som säger att 
politiker egentligen inte lyssnar på folket, och att det endast sker då det finns något att vinna. Det 
uttrycks även i artikeln att unionen inte kan fortsätta i samma takt utan folkligt stöd. Här sägs två 
saker; för det första att det är medborgarna som bromsar samarbetet men även att EU ändå 
kräver folkligt mandat för fortsatt integration. Här blir medborgarna aktiva agenter som antingen 
bromsar eller legitimerar EU-projektet, i enlighet med den liberaldemokratiska idén att folket 
endast agerar i efterhand efter politikernas förslag. Detta resulterar i slutändan i att denna syn 
tilldelar representanterna större ansvar i förhållande till medborgarna. 

De nationella politikernas ansvar 
Vem är det då som har ansvaret för utvecklingen av den presenterade kommunikationspolitiken 
enligt vitboken? Kommissionen lägger ansvaret på de nationella regeringarna, det civila samhället 
och medborgarna. Dessa aktörer har enligt vitboken inte tagit sitt ansvar tidigare och för att 
denna nya politik ska bli framgångsrik krävs det att de agerar. De nationella regeringarna och 
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medborgarna har ett lika tungt ansvar för att lösa kommunikationsproblemet. Därmed hävdas 
också att klyftan mellan politiker och medborgare i EU inte bara är Bryssels ansvar och då kan 
heller inte hela skulden för förtroendeklyftan ges till Europapolitikerna. Medierna spelar 
ytterligare en roll i detta ansvarspel, det är genom medierna EU når ut till folket. Detta har dock 
inte skett tillräckligt enligt kommissionen: 

… media coverage of European issues remains limited and fragmented. Regular major 
events such as European Council meetings do attract coverage in national newspapers, but 
during the intervening periods there is no comprehensive cover of EU affairs.85

Frånkopplandet av ansvaret blir än mer tydligt när alla övriga agenter skuldbeläggs då  
Kommissionen anser sig ha dragit sitt strå till stacken. Uppfattningen att det politiska ansvaret 
delas av olika agenter kan jämföras med den deliberativa modellen där olika former av 
kommunikation mellan olika grupper och individer gemensamt ansvarar för den politiska 
utvecklingen. Fokus ligger dock på de nationella politikerna och medierna i Kommissionens 
tolkning, till skillnad från medborgarna och det civila samhället enligt Habermas. Detta kan även 
jämföras med Demokratirådets rapport som däremot menar att det är politikernas ansvar att 
reformera den demokratiska spelplanen så att medborgarna får möjlighet att utöva inflytande. 
Denna syn bidrar därmed till ett ansvarsskifte och har vissa likheter med oppositionsdiskursen. 

I ett gemensamt uttalande av Europaparlamentets talman, Europeiska rådets ordförande 
och Kommissionens ordförande efter det franska resultatet, är man snabb på att lägga över 
ansvaret på de nationella regeringarna. 

The tenor of the debate in France, and the result of the referendum also reinforce our 
conviction that the relevant national and European politicians must do more to explain the 
true scale of what is at stake, and the nature of the answers that only Europe can offer.86

Detta uttalande skuldbelägger inte bara de nationella regeringarna utan framställer dessutom 
medborgarna som okunniga genom användandet av en objektiv modalitet, det vill säga att 
presentationen av ståndpunkten gestaltas som universell och sann. Detta skapas genom att 
hävda att de nationella politikerna måste förklara vad som är på spel. Objektiv modalitet tyder 
ofta på någon form av makt och det är uppenbart i detta sammanhang när tre tunga EU- 
politiker uttalar sig och därmed tillskriver sig tolkningsföreträde i frågan. Även i ett enskilt 
uttalande åsyftar Kommissionens ordförande, Barroso, de respektive ländernas nationella 
problem som om det vore oavhängigt EU:  

…polls show the issue that influenced ‘no’ voters in France and the Netherlands was: each 
country’s current economic and social situation.87

Detta att man anklagar de övriga agenterna att lägga skulden på EU när det inte går enligt planen 
i politiken blir paradoxalt eftersom Kommissionen tydligt agerar som de nationella regeringarna 
efter konstitutionens nederlag, genom att själva skylla ifrån sig. Detta citat blir då lite lustigt: 
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We need to end the blame game and start work together.88

I en artikel i Libération skrivs uttryckligen att politikerna skuldbelagt nej-anhängarna för den kris 
som nu sägs ha uppstått efter folkomröstningarna. Författaren hävdar att denna kris inte var en 
effekt av konstitutionens fall utan att den funnits under ytan en lång tid. Den nuvarande 
situationen framställs således inte som väljarnas fel utan något som skapats av politikerna själva 
genom den ekonomiska politik som genomförts och de sociala nedskärningarna som medföljt: 

Istället för att skuldbelägga nej-anhängarna måste EU ändra riktning till att bli mer 
demokratiskt och socialt.89

Dessutom menar artikelförfattaren att de nationella regeringarna eller EU inte har lyssnat på 
medborgarna och tagit deras oro på allvar. Politikerna borde, enligt skribenten, istället 
uppmärksamma den kritik som framförts mot konstitutionen och ge konkreta förslag till 
förbättring.90 Detta tolkar jag även som ett uttryck för vad demokratisk legitimitet innebär enligt 
författaren. Denna vändning på ansvarsfrågan från medborgarna till politikerna bidrar till en 
alternativ förklaring av situationen, samtidigt som denna bild hamnar i skuggan av den 
dominerande synen av att det är medborgarna som genom sitt nej skapat en kris i unionen. 
Trots denna alternativa syn så kvarstår ändå medborgarnas roll som endast legitimerande 
agenter till politiken, enligt den liberaldemokratiska idén. I denna bild hamnar dessutom 
medborgarnas aktiva roll i skymundan då det anses vara de folkvaldas ansvar att ändra på 
utvecklingen. Detta syftar till en styrning för folket då de folkvalda anses veta vad som är bäst 
för medborgarna till skillnad från ett styre av folket där de representativa bör utgå från folkets 
åsikter. 

Förtroendeklyftan mellan politiker och medborgare 
Att det finns en klyfta mellan politiker och väljare i EU idag är inte ifrågasatt, däremot skiljer sig 
förklaringarna till denna klyfta åt. Förtroendekrisen handlar enligt artiklar från både DN och 
Libération, vid första anblick, om att den sociala klyftan i samhället ökar. Att medborgarna inte 
tillfrågats i utvidgningsfrågan eller i utformandet av konstitutionen är ytterligare faktorer som 
nämns: 

… i själva verket oroar sig en stor del av befolkningen över ett Europa som ”går för fort 
fram” och som de inte kunnat styra, till exempel le Big Bang av tio nya medlemsländer i maj 
2004.91

I detta citat porträtteras EU och utvidgningen som två naturkrafter som inte går att hindra 
eftersom något naturligt kan tolkas som oundvikligt, dessa kan likställas med politiken, som då 
kan uppfattas på ett liknande sätt av medborgarna vilket förklarar en eventuell känsla av 
maktlöshet i relation till politikerna. Författaren beskriver EU som något som går för fort fram och 
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något man inte kunnat styra, detta syftar återigen till en bild av EU som utvecklas i en bestämd, 
redan utstakad, riktning. 

Vissa artiklar från DN som fokuserar på den sociala klyftan hävdar dock att det är 
medborgarna som inte förstår att EU och dess politik är lösningen på dessa sociala problem, 
snarare än problemen:  

Skrivningarna i EU-författningen låg liksom den fria marknaden i Frankrikes intresse, ändå 
lyckades nejsidan trumma ihop 54 procent.92  

Därmed kan man tolka DN som att förtroendeklyftan trots allt inte beror på sociala problem 
utan blir i likhet med EU:s linje ett kommunikationsproblem. I Libérations texter länkas den 
sociala klyftan till en ekonomisk politik som bidragit till att medborgarna saknar förtroende för 
politikerna idag. Detta framkommer även i ett fåtal artiklar i DN, men värt att notera är att dessa 
är alla skrivna av gästskribenter som inte nödvändigtvis behöver dela den politiska hållning som 
ledarskribenterna uttrycker. De få tillfällen som DN:s artiklar skiljer sig från EU-linjen är faktiskt 
bara när det gäller gästskribenters texter. Ambassadör Carl Tham kritiserar bland annat EU för 
dess ekonomiska politik, som han menar bidragit till den förtroendekris som nu tornar upp sig 
inom unionen.  Han anser att den politik som EU skapat medverkar till att människor känner sig 
utelämnade åt marknadens krafter istället för skyddade.93

EU-materialet hänvisar dock, som nämnts ovan, förtroendeklyftan till ett informations och 
kommunikationsproblem. Återigen kommer de oförstående och okunniga medborgarna upp. I 
kommissionens vitbok hävdas att förtroendekrisen beror på dålig kommunikation, EU har inte 
varit tillräckligt bra att nå ut till folket:  

Communication has remained too much of a ”Brussels affair”. It has focused largely on telling 
people what the EU does: less attention has been paid to listening to people’s views.94

Andra tänkbara alternativ till detta glapp utesluts i texten och därmed framställs detta som den 
enda förklaringen till problemet. Lösningen blir följaktligen en förbättrad dialog och information 
från EU gentemot medborgarna. Detta blir svaret på glappet mellan de styrande och de styrda 
och, som jag nämnt ovan, bidrar det samtidigt till en ökad demokratisk legitimitet för samarbetet. 
Anledningen till att många upplever sig bortkopplade från Bryssel och från politikern i allmänhet 
beror, enligt Kommissionen, på att det saknas en europeisk offentlighet där Europafrågor kan 
debatteras: 

There is a sense of alienation from ”Brussels”, which partly mirrors the disenchantment with 
politics in general. One reason for this is the inadequate development of a “European public 
sphere” where the European debate can unfold.95

Frågan är om man känner sig mindre bortkopplad från Bryssel om man får chansen att debattera 
EU-frågor? Kan inte denna alienation även handla om att många känner sig maktlösa inför de 
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beslut som tas i EU? En känsla av att deras liv beslutas över deras huvuden utan någon reell 
möjlighet för dem att kräva ansvar för detta. Visst är det positivt om medborgarna får ett 
offentligt forum där de kan göra sina röster hörda, något som faktiskt är efterfrågat, bland annat 
av Beck,96 men problematiken gällande ansvarsutkrävande kvarstår. Detta tas dock inte upp i 
vitboken vilket tyder på att detta saknar prioritet inom kommissionen. 

Habermas ger den offentliga debatten en central roll i sin modell som i detta hänseende 
överensstämmer med EU-linjen. Det ligger dock en viss skillnad i synen på vad den offentliga 
debatten leder till. Enligt EU skapar det ett forum för medborgarna att få sina röster hörda men i 
den deliberativa idén skulle denna offentlighet även leda till implementering av politiken. 
Nyckelorden dialog och information kan upplevas som motsägelsefulla eftersom de antyder att 
dialogen bör komma från informationen, alltså från EU. Information antyder en enkelriktad 
kommunikation i motsats till den tvåvägsdialog som man vill uppnå. Detta blir också tydligt i ett 
pressmeddelande från kommissionen: 

Kommunicera. Att genom kommunikation beskriva hur EU-politiken påverkar 
medborgarnas vardag och vilket mervärde den ger.97

Det blir således unionen som genom sitt val av information till medborgarna sätter agendan för 
dialogen. Detta står i motsats till deltagardemokratin som menar att medborgarna genom sitt 
deltagande på lokal nivå lättare kan förstå och ta ställning i nationella/övernationella frågor. 
Denna information blir överflödig i denna modell då den skapas i samband med deltagandet. 

Jean Baudrillard hävdar att förtroendeklyftan till stor del beror på att dagens politiker inte 
längre kan sägas vara representanter för folket. Då resultatet var förutbestämt av EU:s politiker 
som bara sökte efter ett medgivande, resulterar det automatiskt i en motreaktion enligt 
Baudrillard. Det är en reaktion mot att folkets vilja tycks sakna betydelse eftersom frågan redan 
var förutbestämd från ovan. Konsensus om Europa och dess framtid togs för givet och väljarna 
skulle bara hålla med. Detta blir tydligt i ett citat från kommissionsordföranden Barroso:  

The constitution is already the best possible compromise […] That is why there is no plan B.98  

Detta tyder på en försvagning av representativitetsbegreppet hävdar Baudrillard och detta får 
som konsekvens en nedbrytning av den demokratiska processen. De representativa 
institutionerna fungerar inte längre på ett demokratiskt sätt, det vill säga från folket till 
myndigheter, utan sker numera åt motsatt håll. Till följd av detta förpassas EU:s medborgare till 
överflödiga väljare.99 Här tar sedermera Baudrillard ställning för att demokratin bör legitimeras 
med ett styrande av folket och att de folkvalda bör vara representativa i en mer normativ mening. 
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Sammanfattning  
På frågan om vem som har ansvaret gällande den påstådda krisen i unionen framkommer skilda 
svar i de olika diskurserna. Elitdiskursen är här delad mellan DN och Kommissionen, då DN 
lägger stor vikt vid medborgarnas roll som bromskloss i samarbetet och Kommissionen 
huvudsakligen ger de nationella regeringarna skulden för folkomröstningsresultatet. Även inom 
oppositionsdiskursen tilldelas de nationella politikerna stor roll i frågan men huvudansvaret enligt 
denna syn är EU-politikerna och deras politik. Här får medborgarnas roll en försvagad ställning 
då fokus ligger på de valda representanterna. Synen på relationen mellan representant och 
medborgare kan härledas till skilda demokratiteorier som betonar ansvarsfrågan olika. Den 
liberaldemokratiska teorin lägger det tyngsta ansvaret på representanterna i motsats till 
deltagardemokratin som tilldelar medborgarna ett större ansvar i politiken.100 Den förklaring som 
finns i oppositionsdiskursen till förtroendeklyftan som aktualiserats i unionen, syftar till 
politikens inriktning, det är alltså denna som skapar klyftan mellan medborgare och politiker 
idag. Inom elitdiskursen däremot härleds orsaken till klyftan snarare vara ett glapp i 
kommunikation mellan EU och dess medborgare idag. Genom mer och bättre information ska 
medborgarna komma till insikt om vad som är viktigt med Europasamarbetet och därmed ska 
förtroendet öka. Avsaknaden av ett offentligt politiskt rum i EU spelar också en viktig roll i 
debatten. Vitboken hävdar att ett sådant rum skulle vara lösningen på överföringen av 
demokratin till internationell nivå, vilket också stämmer väl överens med bland annat 
demokratirådets uppfattning om att det offentliga politiska rummet är ett kärnbegrepp i en 
fungerade demokrati. 

Ideologisk påverkan 
I de övergripande diskursiva teman som analyserats hittills har jag funnit två huvudsakliga 
politiska ideologiska diskurser; en liberal sådan och en mer socialistisk inriktning. Den liberala 
diskursen, som jag har kallat elitdiskursen, representeras av EU- materialet och majoriteten av 
artiklar och ledare från Dagens Nyheter. Den socialistiska diskursen, som är döpt till 
oppositionsdiskursen, företräds av Libérations artiklar och vissa gästskribenters artiklar i DN. 
Elitdiskursens och oppositionsdiskursens politiskt ideologiska utsagor redogörs för nedan.  

De konkurrerande diskursernas syn på legitimitet 
Demokrati sammanlänkas med folket i samtliga diskurser vilket skapar hegemoni på området; det 
blir tydligt att dessa begrepp bör förstås som starkt sammankopplade att något annat inte kan 
föreslås. Tolkningen att demokrati ska gå i ett led av ”nerifrån och upp”, alltså från medborgarna till 
de folkvalda, framkommer som ett enhetligt argument i alla artiklar och tal. Trots denna 
homogenitet skiljer sig dock de olika diskurserna i synen på demokratisk legitimitet. I 
legitimitetsfrågan hävdas i oppositionsdiskursen, förutom det ovan nämnda ”nerifrån och upp”-
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argumentet, ansvarsutkrävande och sociala rättigheter vara centrala begrepp för demokratisk 
legitimitet. I en artikel i Libération hävdar författaren vad han anser att EU bör göra: 

Den Europeiska unionen måste visa att de lägger tyngdpunkt vid tillväxten, arbetslösheten och 
sociala rättigheter istället för valutan och den fria handeln.101

Ansvarsutkrävande och sociala rättigheter är inte lika påtagliga i elitdiskursen utan utkonkurreras 
som sagt av kommunikation och information, och som jag nämnt ovan är det vitboken som tydligast 
framhåller dessa begrepp och likställer dem med demokratisk legitimitet inom unionen. Detta 
förenas samtidigt med den förtroendeklyfta som diskuterats ovan, vari kommunikation och 
information ska lösa frågan, som i och med denna tolkning blir ett demokratiskt problem. Det 
blir i och med detta tydligt att olika politiska ideologiska inriktningar fyller begreppet demokrati 
med olika innebörder. Om till exempel EU skulle binda ansvarsutkrävande till demokrati skulle 
det troligtvis finnas med i konstitutionen. Därmed blir det uppenbart att tolkningsföreträde i 
diskurser handlar om diskursiv makt. Urskiljandet av flera betydelser av ett begrepp kan således 
härledas till exempelvis politiska ideologiska grunder men vilka betydelser som tilldelas 
tolkningsföreträde får sitt uttryck i den praxis som tillämpas. Enligt Peo Hansen är det 
neoliberala mönstret i EU:s politiska inriktning och fördrag tydligt, det finns en strukturell 
obalans mellan vikten av marknadsintegration och socialt skyddsnät som gör att den ekonomiska 
politiken ges företräde i gemensamma frågor. Hansen menar att liberaliseringen av 
arbetsmarknaden har framställts som den enda lösningen på EU: s problem med växande 
arbetslöshet och ökade sociala klyftor. Trots denna inriktning försöker unionens politiker även 
skapa en ny slags socialpolitik, som till skillnad från den traditionella välfärdsvarianten är 
”inbäddad” i den ekonomiska utvecklingen. Hansen kallar därför EU:s politiska inriktning för 
embedded neo-liberalism.102 Denna politiskt ideologiska utgångspunkt framgår implicit i materialet 
men är långt ifrån uttalad från EU-politikers håll.  

Eftersom konstitutionens innehåll saknade exempelvis ansvarsutkrävande, blir det påtagligt 
att den dominerande tolkningen av demokratibegreppet finns inom elitdiskursen. Den diskursiva 
makten kring demokrati och EU ligger således i unionens händer. Unionen kan legitimera 
demokratin eftersom deras innebörd av begreppet accepteras på grund av den diskursiva makt 
som förespråkarna använder sig av. Denna makt reproduceras även tydligt i medierna då DN 
skiljer sig ytterst lite i förhållande till EU-linjen. Libération har en, i detta sammanhang, alternativ 
utgångspunkt men utgår ändå från den liberaldemokratiska idén och tilldelar således demokrati 
legitimitet, på ett plan, i likhet med elitdiskursen. Denna legitimitet utgår från det 
liberaldemokratiska systemet och tilldelas politiken och dess representanter genom allmänna val 
och folkomröstningar. Därmed blir medborgarnas deltagande det viktiga, inte vad de säger 
genom detta. Vad som uttrycks utanför dessa system blir irrelevant för makthavarna att beakta 
eftersom dessa åsikter stoppas av det liberaldemokratiska ”systemfiltret” och blir därigenom inte 
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102 Hansen, Peo, i samarbete med Carl- Ulrik Schierup, Still a European Social Model? From a vision of ‘Social Europe’ to the 
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till demokratiska yttringar. Detta tydliggör det faktum att det bara är vissa som får definiera vad 
som är demokratiskt och inte och att dessa är bärare av den diskursiva makten i frågan. 

… och på medborgarnas roll 
När folkomröstningsresultatet analyseras inom elitdiskursen beskylls medborgarna, som tidigare 
nämnts, för att vara rädda och okunniga och därmed framkommer argument som kräver mer 
information för att väljarna ska kunna förstå EU-projektet, och därigenom bli positiva och nöjda 
med det. Information blir ledordet i en folklig demokrati enligt elitdiskursen; för att demokratin 
ska komma från folket krävs först att folket informeras om vad som är demokratiskt. I 
oppositionsdiskursen beskrivs väljarna dock som oroliga på grund av en växande social klyfta i 
samhället. Den folkliga demokratin bör därför komma från ett socialt och rättvist samhälle enligt 
denna syn. Jag tolkar elitdiskursens ideologiska utgångspunkter som nyliberala och oppositionens 
diskurs med en mer socialistisk utgångspunkt. När det gäller tidningarnas del i diskurserna blir 
detta inte förvånande då de har uttalade ideologiska grunder. I jämförelse med dessa blir det 
tydligt att EU-materialet utgår från nyliberala tankar i sin politik. Synen på medborgarens roll kan 
urskiljas ur bägge dessa utgångspunkter. I den liberala medborgarskapsmodellen är individens 
autonomi och dess fria rättigheter centrala. För att garantera individens självständighet i 
samhället bör det finnas regler så att statsmakten inte missbrukar sitt styre gentemot 
medborgarna. Samhällsmedlemmarna bör vara jämlika inför lagen vilket förutsätter att 
rättigheterna är universella. Dessa idéer om universalism har dock kritiserats hårt. 
Utgångspunkten för denna kritik är att föreställningen om det generella skapats av dem som har 
makt i samhället. Därmed synliggörs inte de grupper som är underordnade.103 Annorlunda 
värderingar eller levnadssätt ingår inte i den homogena medborgargrupp som bildats. Trots 
kritiken tolkar jag elitdiskursen som trogen denna normativa modell, framförallt när det kommer 
till värnandet av demokratiska värden som individens autonomi och fria rättigheter.  

Denna ovannämnda modell ligger även som grund för oppositionsdiskursen, även om jag 
tolkar det som att det inom denna diskurs krävs något mer, då det även argumenteras för social 
rättvisa. Denna uppfattning kan liknas vid en välfärdsdemokratisk idé. Den välfärdsdemokratiska 
normen grundar sig på idén om att den omfördelande välfärdsstaten är en förutsättning för 
demokratin. Välfärdsstatens förespråkare hävdar att individernas autonomi och därmed också 
demokratin blir lidande om det uppstår stora ekonomiska skillnader i ett samhälle. Detta innebär 
alltså att avskaffandet av välfärdstaten är lika med avskaffandet av demokratin.104 Detta 
resonemang stöds även av Balibar som menar att det växande folkliga EU-motståndet har sin 
grund i en rädsla för att socialstaten ska försvinna.105 Nedmonteringen av välfärdstaten kopplas 
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samman med den ekonomiska globaliseringen i takt med att de finansiella marknaderna 
avregleras.106 Enligt denna uppfattning har förändringen av välfärdsstaten påverkats av den 
ekonomiska politik som genom avregleringar och minskning av subventioner förbättrat villkoren 
för investeringar. Detta kan få stora sociala följder i samhället i takt med att klyftan mellan rika 
och fattiga växer. Samhällets integrationsförmåga försvagas och känslan av solidaritet försvinner, 
vilket i sig kan hävdas försvaga demokratin. Majoritetsbeslut som fattas utan ”reell” folklig 
förankring riskerar försvaga den demokratiska processen och institutionernas legitimitet. 
Samtidigt som de sociala möjligheterna till ett allmänt politiskt deltagande försvinner mer och 
mer tappar de demokratiska besluten i trovärdighet. I välfärdssamhällen idag ökar de negativa 
reaktionerna mot allt som anses vara främmande. Detta innebär att välfärdspolitiken fyller en 
viktig legitimitetsfunktion för demokratin.107  

Sanningar eller politiska ideologier?  
Tidningarna får stå som representanter för de nationella debatterna, i vilka den politiskt 
ideologiska inriktningen på den europeiska politiken diskuteras uttryckligen. Det blir i och med 
detta lättare att få en klarare bild och förståelse av samarbetet och den politik som förs inom EU. 
Libérations artiklar tar uttrycklig ställning mot en liberal politik ”a la Brittanique” och menar att 
risken finns att EU anammar denna ideologi mer nu efter grundlagens nederlag: 

Det verkar som den enda plan B för Europa är den som tillhör Tony Blair: hålla fast vid den 
omfattande frihandelszonen, så lite reglerad som möjligt. Frankrike, både från höger och 
vänster, är emot denna ”modèle anglo-saxon”108

Frankrike och Storbritannien har ett konfliktfyllt förhållande i Europasamarbetet, bland annat 
var Frankrike, då med de Gaulle som president, det land som stoppade Storbritannien från att 
bli medlem i unionen första gången de ansökte om medlemskap. Då handlade konflikten om de 
olika förutsättningarna länderna emellan, då Frankrike ville försvara jordbrukstödet som 
Storbritannien, med mindre jordbrukare, var motståndare till. Dagens konflikt som Libération 
tydligt uttrycker handlar om den ideologiska inriktningen på politiken. Frankrike, trots en 
högerregering, vill försvara sin sociala modell och kritiserar England för sin nyliberala inriktning. 

DN talar ofta varmt om liberalismen i sina ledare men som jag nämnt ovan sker inte detta 
lika ofta när det kommer till gästskribenters artiklar. Ett tydligt exempel kommer från Carl 
Tham: 

Det var en politik som utformades under 80-talet av konservativa ekonomer och 
centralbanksdirektörer med den tyska i spetsen - alltså i en tid som ideologiskt starkt präglades 
av Reagan och Thatcher och deras vilja att stärka kapitalet på den politiska demokratins och 
arbetstagarnas bekostnad. Det är också vad som skett.109
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Här är följaktligen författaren kritiskt till den politik som DN:s ledare ofta ser som positivt. 
Skillnaden i synsätt blir tydlig i jämförelse med vad som sägs av en ledarskribent i samma 
tidning: 

Medan Thatcher vitaliserade den brittiska ekonomin under den liberala vågen, ständigt häcklad 
av Europas vänster, ägnade sig François Mitterrand och Helmut Kohl åt politiska ritualer110

Genom att använda objektiva modaliteter i texter framkallas här en bild av sanning eller fakta, 
därmed blir det sagda taget för givet och svårt att tolka annorlunda. Exempelvis skriver DN:s 
ledare att poängen med en europeisk författning är att den garanterar att den oundvikliga 
maktöverföringen från nationalstaterna till Bryssel sker på ett reglerat, demokratiskt och 
genomskinligt sätt.111  I många texter döljs subjektet vilket ytterligare bidrar till att det som sägs 
blir till självklara fakta. Till exempel skriver Niklas Ekdal så här i DN: 

Vänsterpolitik ger låg tillväxt och hög arbetslöshet, vilket förstärker den bisarra föreställningen 
att jobb är en bristvara som måste ransoneras för infödingar. EU är illa tålt eftersom det 
verkar obegripligt för vanligt folk, vilket förhindrar reformer som skulle göra det begripligt.112

Detta blir till ett faktum; vänsterpolitik ger låg tillväxt och jobben är ingen bristvara, samtidigt 
som vanligt folk inte förstår vad EU gör men reformer skulle göra det mer begripligt. 

Detta exempel är dock ett undantag i fråga om tydliga ställningstaganden, ofta kan man 
läsa mer implicita ståndpunkter i materialet. I elitdiskursen skildras till exempel konstitutionens 
nederlag som ett hindrande av en utveckling: 

Det råder stiltje i EU-arbetet. Ja det har gått så långt att EU-kommissionens ordförande José 
Manuel Barroso startar arbetsåret med en lista på lagförslag som kommissionen bör 
återkalla.113

Här är det uppenbart att valet av jämförelse beror på den bild man vill förmedla. DN var positiva 
till konstitutionsförslaget och tolkar dess nederlag som en tillbakagång i EU. Men detta uttalande 
går även att tolka på ett omvänt sätt då man kan se återkallandet av vissa lagförslag som en 
positiv utveckling, detta då EU:s tidigare inställning varit att fattade beslut inte får ändras. Enligt 
demokratirådet är självreflektion en central beståndsdel i en fungerande demokrati. Förmågan att 
kunna granska demokratin och vara beredd att ändra beslut ses här som ytterst centralt.114 Enligt 
denna uppfattning skulle unionens utveckling snarare vara ett steg framåt mot en mer 
demokratisk union. Ofta när det uppstår konflikter inom samarbetet talas det om att 
utvecklingen stoppas eller att integrationen står still, detta får konsekvensen att konsensus 
snarare än konflikt leder till positiv utveckling i EU. Detta står i motsägelse till vad Ulrich Beck 
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menar är demokratins förutsättning, nämligen konflikt. Han menar att det som för demokratin 
framåt är konflikten och att; ”demokrati behöver opposition och motstånd”115

Denna uttalade politiskt ideologiska argumentation är, som nämnts ovan, inte uppenbar i 
EU-materialet, den framkommer snarare latent i jämförelse med de olika nationella aktörerna. 
Istället framförs EU:s politik som det ”enda rätta” eller det ”sanna” utan tydliga ideologiska 
förtecken. Jean-Claude Juncker, den dåvarande ordföranden i det Europeiska rådet, hävdar i en 
pressrelease efter det Europeiska rådets sammanträde den 17 juni att konstitutionen fortfarande 
anses vara den rätta lösningen för EU; ”The treaty is the best one”116, och att den därför inte kan 
omförhandlas.117 Alternativa förklaringar till resultatet av folkomröstningen utesluts i och med 
skildringen att folket inte förstod texten och bidrar därmed till den, från kommissionen, 
önskvärda uppfattningen att den inte innehöll några ”egentliga” brister i sig. Framställningen av 
medborgarna som rädda och okunniga är relativt enhetlig inom elitdiskursen. Väldigt sällan 
hänvisas väljarnas ”avvikande” åsikter till olika politiskt ideologiska synsätt på politiken. Denna 
ensidiga bild av medborgarna medverkar till att förordarna av konstitutionen kan fortsätta 
förespråka det enda ”rätta” alternativet som en sanning och inte en syn bland flera. Margot 
Wallström lyfter dock fram alternativa tolkningar som uppmärksammats i debatten kring 
konstitutionen, men samtidigt som hon berör dessa underminerar hon dem med sitt ordval. 

There were many reasons for the No vote. The domestic economic and social situation played 
its role in both France and the Netherlands. The perception that the Constitution was too 
liberal, too market oriented and the belief that it could be renegotiated was anther reason, 
foremost in France.118

När hon säger att det fanns en uppfattning om att konstitutionen var för liberal och för 
marknadsorienterad öppnar hon upp för alternativa tolkningar och resultatet blir en subjektiv 
modalitet med låg affinitet, det vill säga, det blir till någon annans ståndpunkt som hon inte 
identifierar sig med. Detta till trots nämner hon en alternativ tolkning som trots att hon inte 
håller med om den, erkänner att den finns. Att den politiskt ideologiska bakgrunden inte är 
tydlig i EU-materialet blir paradoxalt när EU tydligt står för en viss politisk syn.  Hansen menar 
att den nyliberala ideologin har haft stort inflytande i EU- politiken de senaste 15 åren. Detta, 
menar han, har påverkat den sociala och politiska utvecklingen negativt. EU har försökt skapa 
legitimitet till projektet genom ekonomiska och kulturella argument och har därmed undvikit de 
sociala problem som ständigt ökar inom unionen.119 Förhållningssätten till detta sociala problem 
skiljer sig dock i de olika diskurserna.  Inom elitdiskursen länkas den sociala politiken till 
ekonomiska framsteg i unionen. Det vill säga att det är genom skapandet av arbeten som 
medborgarna får förbättrade sociala möjligheter. Att arbete är nyckel till minskandet av de 

                                                 
115 Beck, Ulrich, Att säga nej är europeiskt, artikel i DN, (2005-06-20) 
116 http://www.eu2005.lu/en/actualites/communiques (2005-06-16) 
117 http://www.eu2005.lu/en/actualites/communiques/2005/06/16  
118 Wallström, Margot, Communicating a Europe in stormy waters: Plan D, (2005-06-29) 
119 Hansen, Peo, ”EU och den ‘asociala’ identitetspolitiken” i Neergaard & Stubbergaard (red) Politiskt inflytande 
(Lund, 2000) s. 63 

http://www.eu2005.lu/en/actualites/communiques
http://www.eu2005.lu/en/actualites/communiques/2005/06/16


 42

sociala klyftorna återfinns även inom oppositionsdiskursen, men i enlighet med Habermas 
hävdas även att de grundläggande sociala rättigheterna bör vara förankrade i systemet utanför 
den ekonomiska sfären. Dessa skillnader i synen på den ekonomiska politiken har en politisk 
ideologisk bakgrund då den liberala modellen vill skilja på politiken och ekonomin så mycket 
som möjligt till skillnad från den välfärdsstatliga modellen som vill ”kontrollera” ekonomins 
makt med omfördelande medel.  

Sammanfattning  
De olika synsätten på vad som innebär demokratisk legitimitet och medborgarnas roll har jag 
förklarat med hänvisning till olika politiskt ideologiska bakgrunder som de olika aktörerna har. 
Dessa förklarar varför man uttrycker sig på ett eller annat sätt. Det finns en distinkt skillnad 
mellan de bägge diskurserna; i elitdiskursen antas en liberal utgångspunkt i synen på demokratin 
och medborgarna medan det i oppositionsdiskursen utgås från en vänsterorienterad syn med 
välfärdsstaten som norm. Jag har även visat på hur dessa åsikter används och formuleras i 
materialet. I bägge diskurserna framställs deras argument som det självklara alternativet. 
Skillnaden ligger i att tidningsdebatten är tydlig med sin politiska ideologiska utgångspunkt, något 
som saknas i EU-materialet. Det har även framkommit att det är elitdiskursen som utövar makt i 
förhållande till oppositionsdiskursen. Därmed blir elitdiskursen en ideologisk diskurs i den 
meningen att det inom denna produceras och reproduceras makt. Det blir påtagligt när man 
kopplar detta till den sociala kontext som visar att elitdiskursens framställning stämmer överens 
med den politik som EU står för och agerar efter.   
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Kapitel 4. Diskussion 

Demokratins aktörer och betydelse 
I mitt material återfinns som sagt två huvuddiskurser som kämpar om att få tolkningsföreträde 
inom diskursordningen kring demokratisk legitimitet och medborgarnas roll i EU. Jag har visat 
hur denna maktkamp ser ut och vilka olika begrepp de olika diskurserna använder sig av för att 
knyta till sig sin tolkning av diskursen. I elitdiskursen görs ett försök till att skapa hegemoni med 
sin tolkning av demokrati, men med oppositionsdiskursen i beaktning lyckas inte detta projekt 
fullt ut, då denna presenterar en alternativ tolkning av demokratibegreppet och medborgarna. 
Trots dessa konkurrerande tecken i diskurserna vill jag ändå hävda att det är elitdiskursen som 
ges företräde i tolkningsfrågan. Oppositionsdiskursen är underrepresenterad och befinner sig i 
skuggan av elitdiskursen i diskursordningen om demokratisk legitimitet i EU, detta kan förklaras 
av mitt material men kan även härledas till de maktrelationer som finns inneboende i de olika 
diskurserna. För att visa på att de diskurser som urskiljts i mitt material är flytande och kan 
kopplas till andra sammanhang eller kontexter, avslutar jag med att ställa två dikotomier mot 
varandra som sammanfattar de diskurser som analyserats.   

Form vs innehåll 
Demokratibegreppet är tudelat då det dels består av ett funktionellt system men även ett 
innehållsbegrepp. Dessa två föreställningar, form och innehåll, växlas ofta samman när det talas 
om demokrati. Genom att särskilja dessa två argument får man en tydligare bild av vad som 
menas när man talar om demokrati. Denna dikotomi förekommer i både elit och 
oppositionsdiskursen i mitt material, det växlas mellan att använda form och innehåll som 
utgångspunkt beroende på vilken fråga som åsyftas. I diskussionen om klyftan mellan de 
förtroendevalda och medborgarna åsyftar elitdiskursens argument till demokratins form då det 
talas om kommunikation som lösningen på problemet. Dessutom hävdas att de nationella 
regeringarna och medierna bär ett stort ansvar till denna klyfta, vilket också syftar till det sätt på 
vilket demokratin bör fungera. I oppositionsdiskursen används denna fråga både som ett 
innehållsargument och ett formargument. Förespråkandet av den sociala rättvisan inom en 
demokrati syftar till dess innehåll, en legitim demokrati bör alltså enligt detta synsätt innebära att 
det finns ett visst mått av social rättvisa i samhället. Kravet inom diskursen på ansvarsutkrävande 
hänvisar dock till demokratisk legitimitet genom dess utformning, medborgarna ska kunna kräva 
ansvar gentemot beslutsfattarna, detta innebär i slutändan att demokratin ska utgå från folket då 
medborgarna kan ställa de styrande till svars för de beslut som inte accepteras.  

Det talas om en kris inom EU i materialet, men vad som orsakat denna råder det delade 
meningar om, även här förekommer både formargument och innehållsmässiga sådana. I 
oppositionsdiskursen tilldelas krisen det demokratiska innehållet, unionen saknar folkligt stöd på 
grund av nedskärningen av den sociala politiken, detta med en växande ojämlikhet och sociala 
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klyftor som följd. Inom elitdiskursen finns samtidigt en blandning av bägge utgångspunkterna; 
krisen orsakades av folkomröstningen, det vill säga en funktionell del av demokratin, men också 
av folkomröstningens resultat, vilket i klartext betyder ”fel” resultat och är därmed ett 
innehållsmässigt argument. Trots detta är det inom elitdiskursen först och främst formen, det vill 
säga folkomröstningarna och kommunikationen, som är lösningen på legitimitetsproblemet i EU. 
De historiska argumenten används inom bägge diskurserna som legitimering genom innehållet, 
man talar alltså om vad som har åstadkommits, inte på vilket sätt detta har gjorts. Precis som de 
historiska argumenten åsyftar argumenten kring demokratins värde till dess innehåll. Här talar 
man om yttrandefrihet och mänskliga rättigheter som ligger till grund för det demokratiska 
samhället, men dessa kan inte legitimera demokratin i sig då det även behövs demokratiska 
institutioner för att få samhället att fungera.120

Då demokratins form och innehåll förutsätter varandra påverkar därmed makten över det 
funktionella också innehållet. Det är genom det demokratiska systemet som innehållet i 
demokratin bestäms, och vice versa Detta kan sättas i kontexten att elitdiskursen har den 
diskursiva makten över vad som ger unionen demokratisk legitimitet, och genom att hävda detta 
med hjälp av funktionella argument skapar man en plattform för att i slutändan även kunna 
definiera demokratins innehåll. Inom de politiskt ideologiska diskurserna finns en gemensam syn 
på hur demokratin kan legitimeras formmässigt, här sker istället kampen på innehållsplanet. Jag 
tolkar det som att det liberala synsättet vinner striden då de, som jag nämnt ovan, har makten 
över formen inom EU och det är som sagt genom formen man kan påverka innehållet i 
demokratin.  

Representant vs medborgare 
I den demokratibild som jag analyserat kontrasteras begreppen representant och medborgare 
mot varandra. Det uttrycks en maktkamp mellan olika demokratiideal om hur mycket makt 
medborgarna respektive de folkvalda ska förfoga över. I synen på relationen mellan den 
folkvalda och medborgaren finns påtagliga skillnader beroende på synen på demokrati och 
förhållandet mellan stat och samhälle. Ska politikerna lyssna på medborgarna eller ska det 
fungera tvärtom? Ska folket styra politiken eller är det representanternas ansvar? Är de 
representativa representanter av folket eller för folket? Är en aktiv medborgare nödvändig för 
legitimeringen av demokratin, eller kräver en fungerande demokrati av idag tvärtom passivitet? 
Detta är frågor som alla ligger till grund för en diskussion om demokrati och vad den bör 
legitimeras med. Kimmo Grönlund menar att de representativa kan anta tre olika utgångspunkter 
gentemot folket, de kan vara responsiva, det vill säga agera efter folkets vilja, fungera i 
samförstånd med väljarna, eller agera självständigt.121

                                                 
120 Dahl, Robert. A, Demokratin och dess antagonister (Stockholm, 2003) s.129- 130 
121 Grönlund, Kimmo, ”Inför vem är politiker ansvariga” i Åsa Bengtsson (red) Partier och Ansvar (Stockholm, 2004) 
s. 245 
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Folkets diskurs, som jag nämnt, framkommer inte explicit i mitt material utan blir tydligt genom 
representanternas tolkningar av väljarnas åsikter. Detta kan ses som problematiskt ur en 
deltagardemokratisk utgångspunkt då dessa tolkningar ges företräde i politiken, snarare än att 
medborgarna själva framför åsikterna. Det som dock framkommer i mediematerialet är att folket 
vill att de folkvalda ska lyssna och agera utefter deras önskemål, representanterna bör vara 
responsiva, här syftar alltså folkets diskurs till innehållet i demokratin snarare än till formen. Till 
skillnad från detta uttrycks det i den övre elitdiskursen, det vill säga både oppositions och 
elitdiskursen tillsammans, argument som syftar till formen av demokratin. Detta tyder på att man 
ser de representativa som mer självständiga i relation till väljarna. Därmed talar inte de olika 
diskurserna samma språk och syftar inte heller till samma element inom demokratin, vilket 
mycket väl kan utmynna i att politiker och de folkvalda inte förstår varandra. Här blir det tydligt 
att språket spelar en stor roll i hur man förstår situationer och företeelser. Representanterna och 
medborgarna använder inte alltid ordet demokrati på samma sätt och tilldelar det inte heller 
samma innebörd, vilket försvårar förståelsen av både begreppet och den andra aktörens 
uttalande eller agerande. 

Oppositionsdiskursen innehåller en normativ syn på representativitet och vad det innebär. 
Utgångspunkten är att de folkvalda ska vara representativa i den meningen att de ska lyssna till 
folkets vilja och handla därefter. I elitdiskursen ses representativitet som en funktionell 
legitimering som då hävdas ingå i ett styrande för folket. Här aktualiseras frågan om vem som bör 
sätta agendan i en demokrati. I både oppositionsdiskursen och den deliberativa modellen 
uttrycks att det är folket som bör stå för detta för att kunna legitimera demokratin, medan 
deltagarmodellen menar att folket indirekt sätter dagordningen på nationell/övernationell nivå då 
de direkt påverkar besluten i lokala sammanhang. Inom elitdiskursen är det de representativa 
som tar upp vilka frågor som är viktiga och tilldelar alltså de folkvalda större ansvar i demokratin, 
det är de folkvalda som styr, folket ska endast legitimera eller förkasta de beslut som fattas. 
Aktiva medborgare ska enligt deltagarmodellen inte behöva upplysas om politiken och dess olika 
premisser medan elitdiskursen anser att kommunikation och information är två centrala delar för 
att kunna legitimera demokratin. Trots detta påtalas ändå vikten av den aktiva medborgaren 
inom elitdiskursen, jag tolkar det som att medborgarna bör vara aktiva så länge de agerar utifrån 
vad de folkvalda anser vara ”rätt” i en viss fråga, om inte detta sker bör istället medborgarna vara 
passiva och lyssna. Deltagardemokratins och Habermas idéer tar motsatt ställning, de menar 
dock att förståelse är viktigt inom demokratin, men att denna förståelse främst infinner sig i 
praxis och inte i information. Den här uppfattningen stödjer tänkesättet att politikerna borde 
lyssna till folket och inte tvärtom. Bilden av att medborgarna är fria och jämlika tas för givet i 
elitdiskursen då folket förväntas ha lika möjligheter att påverka politiken. Detta resulterar dock i 
en paradox när det inom oppositionsdiskursen hävdas att den sociala klyftan ökar i samhället. 
När ett samhälle innehåller stora sociala skillnader mellan befolkningen samtidigt som klyftan 
mellan politiker och väljare växer, riskerar många människors åsikter att trängas undan av de med 
makt i samhället.  
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Konsekvenser av rådande diskurser 
Den demokratiska legitimiteten ifrågasätts egentligen inte i mitt material, på grund av att alla 
aktörer, trots skilda synsätt på demokratin och medborgarna, delar den liberaldemokratiska synen 
gällande det legitimerande förfarandet i en demokrati. Med detta menas att demokratisk 
legitimitet i grunden handlar om att medborgarna, genom röstningsförfarandet, får möjlighet att 
säga sin åsikt och därigenom legitimera systemet. Detta synsätt ifrågasätts dock i samband med 
Habermas deliberativa modell, han menar att medborgarnas mångfacetterade åsikter inte 
kommer fram i detta system. Detta är också något jag visat på i min analys, framförallt tydliggör 
elitdiskursens argument systemets problematik. 

Demokratisk legitimitet?  
När det inom den dominerande elitdiskursen upprätthålls en bild av EU som demokratisk då 
denna tolkning av demokratisk legitimitet ges företräde, det vill säga där demokrati i huvudsak 
kopplas till kommunikation och dialog, sker det en förskjutning av demokratibegreppet då dessa 
betydelser inte tidigare varit framträdande i den liberaldemokratiska demokratimodellen. Detta 
förklaras till att folkomröstningar blir en legitimerande faktor, det vill säga att väljarna får yttra 
sina åsikter, men när det kommer till innehållet i dessa, behöver inte detta beaktas eftersom det 
ändå inte har betydelse för demokratins legitimitet. När kommunikation och dialog framställs 
som viktiga tyder det på att medborgarna inte borde tilldelas större ansvar i politiken med 
hänvisning till att de behöver informeras först. Detta förklarar den utgångspunkt som återfinns i 
elitdiskursen där medborgarna ska lyssna på de representativa och inte tvärtom. I elitdiskursen 
blir således representanterna aktiva genom att agera och informera samtidigt som medborgarna 
blir passiva genom att lyssna och legitimera. 

Trots att Kommissionen propagerar för en kommunikationsdemokrati blir konsekvenserna av 
diskursen snarare en promotionsdemokrati, där medborgarna ska lyssna i första hand. Genom att 
informera och förklara att det är den bristande kommunikationen som är problemet med EU:s 
demokratiunderskott och samtidigt presentera lösningen, bjuder man inte in medborgarna till 
dialog. 

Telling people […] is not just a matter of informing them; it is a matter of promoting these 
solutions, and you cannot at all easily initiate dialog over problems you take for granted and 
solutions you are promoting.122

Jag hävdar att den diskursiva beskrivningen har betydelse i den sociala praktiken eftersom när 
man beskriver ett ämne på ett visst sätt också tenderar att agera enligt denna uppfattning. 
Beskrivningen av någonting får härmed konsekvenser i praktiken; när ansvarsutkrävande eller 
social rättvisa inte likställs med demokratisk legitimitet i elitdiskursen är det till exempel troligt att 
man inte heller handlar utefter dessa premisser. 

                                                 
122 Fairclough, Norman, New Labour, New Language? (London, 2000) s.13  
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Som jag nämnde i inledningen tillhör både elitdiskursen och oppositionsdiskursen en slags övre 
elitdiskurs som genom sin diskursiva makt definierar demokratins legitimitet. Detta blir tydligt i 
skillnaden mellan dessa diskursers beskrivningar och det implicita budskapet om folket som 
skickas ut genom artiklarna och talen. Inom folkets diskurs måste politikerna lyssna på 
medborgarna för att demokratin ska förbli legitim. Detta klassas dock som populism inom den 
övre elitdiskursen och anses inte som acceptabelt, vilket tyder på att medborgarnas ”allmänna” 
vilja inte ses som en demokratisk yttring. Detta medför att det endast är inom den övre 
elitdiskursen, alltså de styrande politikerna, medierna eller erkända forskare, som ”det 
demokratiska” eller ”odemokratiska” kan definieras. Detta visar på medborgarnas minskade 
inflytande inom demokratin idag, eftersom de inte kan vara med att påverka de funktionella 
delarna av demokratin blir det i slutändan omöjligt att påverka innehållet av denna. Den 
nationella partipolitiken innehåller rivalitet och maktkamp, något som inte existerar på samma 
sätt inom EU. Denna partipolitiska konkurrens är central inom deltagardemokratin, som då 
hänvisar demokratins legitimering till formen, detta för att representanterna ska kunna vara 
lyhörda till alla medborgare, inte bara de med makt att framföra sin åsikt. Denna partikonkurrens 
saknas inom EU som enligt denna teori blir ett elitprojekt där alla medborgares uppfattningar 
inte tas i beaktning.  

Genom att framställa medborgarna som okunniga skapas det inom elitdiskursen en 
”ursäkt” till att inte lyssna på vad som sägs. Med denna utgångspunkt kan inte medborgarna 
tilldelas ansvar i samhället utan det är upp till de folkvalda att bestämma utvecklingen. Därmed 
legitimerar väljarna en politik som de eventuellt inte står för och vill ändra på, och den styrande 
makten kan fortsätta ungefär som vanligt eftersom väljarna tillåtits att yttra sin ställning, men 
utan att förändra någonting. Detta är ett exempel på att politiker idag har allt svårare att tackla de 
problem som samhället ställs inför och istället för handling har politiken utvecklats till att 
”blända” den kritik som framförs.123 Det paradoxala i att de representativa beskriver 
medborgarna som okunniga och oberäkneliga i sakfrågor är att de även borde gälla i valet av de 
förtroendevalda. Detta förtydligas i ett citat som redan använts ovan men som behövs sägas igen; 
”om väljarnas åsikter är irrationella, kan inte gärna deras val av representanter vara mindre 
irrationellt”.124   

Effektiv demokrati? 
Historiskt sett har anspråken på demokrati inte varit högsta prioritet på dagordningen inom EU 
utan de har fått ta ett steg tillbaka till förmån för den ekonomiska effektiviteten. Men på senare 
tid har kraven på demokrati inom EU ökat och uppmärksammats av olika aktörer. De tre 
huvudlinjer som lyfts fram i EU-debatten är: demokratisering, konstitutionalisering och effektivisering. 
Det finns således en bild i elitdiskursen att demokratisering hör ihop med effektivisering. 
Demokratirådet menar att detta krav på effektivisering, för att kunna utöka beslutsförmågan och 

                                                 
123 Habermas, Jürgen, Den postnationella konstellationen (Göteborg, 2001) s. 32 
124 Habermas, Jürgen, Diskurs, rätt och demokrati (Göteborg, 1997) s. 116 
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handlingskraften, grundar sig i en syn på att EU får demokratisk legitimitet genom detta.125 Detta 
förenande av effektivitet och demokratisk legitimitet är dock inte förenligt med några normativa 
demokratimodeller. Effektivitetsargumentet är något som har utvecklats i samband med att 
politiken internationaliserats och allt fler aktörer är med och påverkar beslutsfattandet. Till följd 
av detta ”effektivitetstänkande” blir det resultatet, inte själva vägen fram till detta, som 
legitimerar politiken. I och med detta blir resultatet av demokratin ett värde i sig, något som även 
framkommer i elitdiskursen när man länkar samman demokrati och effektivt beslutsfattande. 
Denna utveckling till en fokusering på resultat har även skett gällande begreppet den Europeiska 
sociala modellen, som jag nämnt ovan handlar denna modell inte längre om omfördelande 
välfärdspolitik utan om arbetsmarknaden, där den sociala framgången enbart mäts efter antal 
skapade arbetstillfällen.  Jacobsson menar att:  

Resultatinriktningen öppnar för en mer elitorienterad och i viss mån teknokratiserad politik: 
resultatet åstadkoms sannolikt effektivare med hjälp av experter än med bredare inflytande 
[…] Med resultat istället för procedur i fokus tonas kravet på att kunna byta ut styrande eliter 
ner.126   

Ett exempel på denna resultatdemokrati är att de tidigare folkomröstningarna i EU har framställts 
som besvikelser och nederlag och ansetts vara ett bakslag för unionens utveckling, eftersom det 
tänkta resultatet inte införlivats. Därmed förbiser man det faktum att folkomröstningen i sig bör 
vara en positiv utveckling i unionen ur demokratisk synvinkel. Det är tydligt i materialet att 
aktörerna inom elitdiskursen vill nå konsensus, vilket kan föras samman med denna 
resultatinriktade uppfattning, men demokrati handlar i grunden om debatt och konflikt vilket 
talar emot denna syn då detta syftar till en process snarare än resultatet. Fokuseringen på 
resultatet rimmar illa med idén att det är det demokratiska systemet och dess förfaranden som 
gör de politiska besluten legitima. Här menar jag att dessa två behöver särskiljas eftersom; 
”effektivt folkstyre och effektiv problemlösning är två skilda saker som inte nödvändigtvis 
förutsätter varandra”. Resultaten i sig kan inte legitimera demokratin om de uppkommit på ett 
icke demokratiskt sätt. 127

Legitimeringen av demokrati kan urskiljas på två plan, demokratiskt eller instrumentellt. 
Den demokratiska legitimeringen syftar till förfarandet och det instrumentella till resultatet av 
demokratiskt styre.128 Trots att det inom diskurserna fokuseras på den instrumentella 
legitimiteten bidrar demokratibegreppets status som ”helig ko” i samhället till att man inte kan 
uttala att resultatet eller målet, föregår processen och värdet av detta.129 Sammanblandningen av 
argumenten mellan demokratins värdegrund och den demokratiska processen resulterar i att den 
demokratiska processen kommer i skymundan och demokratins värden får stå i förgrunden och 
legitimera samarbetet. Som ett led i detta förvandlas varje kritisk kommentar eller åsikt gällande 

                                                 
125 Demokratirådets rapport, Demokrati i EU, (Stockholm, 2003) s. 21- 23 
126 Jacobsson, Kerstin, Så gott som demokrati – om demokratifrågan i EU- debatten (Umeå, 1997) s. 308- 309 
127  Ibid. s. 278 
128  Ibid. s. 308- 309 
129 Se Bourdieu, Pierre, för utveckling av heliga värden eller ”Doxa” i  Kultur och kritik (Göteborg, 1997) 
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det demokratiska systemet till en kritik mot demokratins värdegrund. Då dessa värden uppfattas 
som heliga och därmed inte tänkbara att kritisera blir det i slutändan mycket svårt att även 
kritisera den demokratiska processen. Detta blir olyckligt eftersom det medför en stagnation i 
utvecklingen av det demokratiska systemet. Om politiken förändras och utvecklas på grund av 
den ökade interpendensen mellan länder borde det vara självklart att även det demokratiska 
systemet ska följa denna utveckling för att kunna överbrygga den klyfta som finns idag mellan de 
styrande och de styrda.  

I majoriteten av de olika normativa demokratimodeller som existerar ligger fokus på 
legitimiteten på det demokratiska planet, systemets utformande bör alltså vara tillräckligt för att 
legitimera beslutsfattandet. Detta mot bakgrunden att demokratin som process ska kunna 
inkludera människor med olika uppfattningar i samhället. Resultatdemokratin förutsätter 
däremot att det finns en konsensus om vad som är ”rätt” eller ”bra” resultat. Debatten efter 
folkomröstningen tyder på detta synsätt då fokus låg på den ”rätta” utgången snarare än på den 
procedurella legitimeringen. Denna inställning leder till en urholkning av systemet då; ”Poängen 
med demokrati är […] att vi ska ha gemensamma regler för kollektiv konfliktlösning, inte att vi 
alla ska omfatta samma samhällsvision”.130

Retorik vs praktik 
Politik är, som jag nämnt ovan, en social praktik där språket har en framträdande position då det 
politiska handlandet även sker i språket. Den politiska retoriken har idag kommit att bli allt 
viktigare i och med utvecklingen av mediesamhället där det numera är avgörande för politiker att 
nå ut och ge ett bra intryck. Fairclough hävdar att politiker idag alltmer söker ett samförstånd i 
språket, istället för i den sociala verkligheten av politiken.131 Detta kan även urskiljas i EU: s 
retorik då man lyfter fram demokrati och vikten av att medborgarnas inflytande i språket, något 
som inte är lika framträdande i den sociala verkligheten för EU:s medborgare. 

Då Europapolitikerna i mångt och mycket har tolkningsföreträde i EU-frågor och det ofta 
är deras åsikter som analyseras eller reflekteras kring i medier, bidrar det till att deras åsikter får 
större utslagskraft. De ståndpunkter som medierna själva presenterar tar antingen ställning för 
eller emot det som sägs i politiken, de utgår alltså från politikerna som sätter agendan och även 
påverkar inriktningen på denna. Massmediernas betydelse gällande opinionsbildning är av stor 
vikt då de ger sin tolkning av politiken vilket bidrar till allmänhetens verklighetsuppfattning. 
Trots att de nationella frågorna sammankopplas allt mer med den internationella politiken idag 
behöver det inte betyda att våra föreställningar om dessa ändras i samma takt. Detta kallas 
opinionseftersläpning och kan skapa stora problem då de styrande politikernas 

                                                 
130 Jacobsson, Kerstin, Så gott som demokrati – om demokratifrågan i EU- debatten (Umeå, 1997) s. 313 
131 Fairclough, Norman, New Labour, New Language? (London, 2000) s. 157 
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verklighetsuppfattning skiljer sig från befolkningsmajoritetens.132Denna opinionseftersläpning är 
tydlig när man talar om EU och dess förhållande till sina medborgare. 

 Det blir problematiskt när medierna reproducerar makthavarnas verklighetsuppfattning 
vilket gör att medborgarna får sig tilldelade en homogen syn på EU:s politik. När författarna 
framställer sina tolkningar som självklara avleds samtidigt kritiken av dessa, vilket tyder på en 
maktutövning då man sätter agendan på vad som bör lyftas fram och vad som ska ignoreras. Jag 
kritiserar inte DN:s syn på politiken, det är en uppfattning som uppenbarligen delas av EU:s 
makthavare och resulterar då i en liknade beskrivning av det politiska läget. Men det att 
presentera sina åsikter som sanna och riktiga, medför en uteslutning av alternativa förklaringar 
som existerar, men som på grund av elitdiskursens makt trängs undan och bortförklaras.  

När diskursen om ett socialt präglat Europa och EU:s sociala modell upprätthålls på 
liknande sätt som den demokratiska legitimiteten, det vill säga genom elitdiskursens makt att 
definiera detta, medverkar det till en legitimering av politiken, trots att den kanske inte utvecklar 
denna del i praktiken. De ledande inom unionen och de som sympatiserar med den nuvarande 
utvecklingen av politiken ”tjänar” alltså på att dessa två diskurser finns inom unionen. Jag menar 
inte att man medvetet döljer de ekonomiska reformerna och vilseleder medborgarna men när 
fokus i Europasamarbetet ligger på den fria marknaden samtidigt som man pratar om demokrati 
och det sociala Europa resulterar detta i en paradox. Det bidrar till att medborgarna förlorar 
förtroende för den styrande eliten när retorik och praktik inte tycks ha någon koppling till 
varandra. Konsekvensen av att upprätthålla konstitutionen och bilden av den som demokratisk 
förankrad blir att man således inte behöver agera för en förändring av politiken. Den vitbok som 
kom ut efter konstitutionens fall sades vara ett svar på folkets farhågor gällande Unionens 
framtid, men den förstärker snarare föreställningen att man anser att konstitutionen var rätt till 
att börja med och att det istället handlar om att informera medborgarna så att de förstår detta. 
Som konsekvens av detta får folkets åsikter ingen innebörd och därmed försvagas den 
representativa demokratin. Att utesluta ideologin i politiken får resultatet att politiska uttalanden, 
som egentligen är en syn på verkligheten bland många andra, tolkas som sanningar och riskerar 
att underminera det politiska klimatet och medborgarnas informations och valmöjligheter. Då 
politik handlar om ställningstagande och subjektiva värderingar förlorar det demokratiska styret 
sin legitimitet om man hävdar ett ställningstagande som det enda rätta och skuldbelägger och 
nedvärderar medborgarna när de har en annan åsikt i frågan.  

Den allmänna opinionen beaktas till stor del inte idag så länge den inte tar sig utryck i den 
institutionellt reglerade viljebildningen, exempelvis allmänna val eller folkomröstningar. Därmed 
filtreras de övriga åsikterna bort i demokratins institutionella filter utan att leda till politiskt 
handling. På så vis kan demokratin ha fortsatt legitimitet trots att politiken sker mot opinionens 
vilja. I dagens demokratiska system är det endast de personer eller institutioner med makt som 
har rätt att definiera demokrati och vad som är demokratiskt. När folket uttrycker något utanför 

                                                 
132Jerneck, Magnus, ”Demokrati och internationalisering” i ” i Jönsson, Jerneck & Stenelo (red), Politik i 
globaliseringens tid, (Lund, 2001) s. 228 
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detta, av eliten definierade, blir genast deras handlingar eller åsikter odemokratiska. Därmed 
behöver inte politiker agera utifrån dessa ”avvikande” åsikter. På liknande sätt kan den 
viljeyttring som trots allt når igenom filtret, genom exempelvis en folkomröstning, ”klassas” som 
fel och därmed undgå ett agerande efter folkets vilja. Att frånta folket makten att definiera 
demokratins legitimitet bidrar sålunda till att medborgarnas inflytande gällande demokratins 
innehåll försvagas. Jag hävdar därför att demokratin omöjligt kan komma från folket i dagens 
situation. Resultatet av en demokrati som bara kan fastställas av eliten kan bara styras av eliten. 
Medborgarnas roll blir då bara som spelpjäser på den demokratiska spelplanen vars spelregler 
och resultat bestäms av politikerna. Förmågan att styra spelet har således inte medborgarna då de 
inte medverkat till att bestämma vad spelet går ut på. 

Avslutande reflektion 
Avslutningsvis vill jag illustrera uppsatsens slutsatser med de så kallade förortskravallerna, som 
pågick hösten 2005, som exempel. Det missnöje som var bakgrunden till dessa händelser kan 
kopplas till den exkludering av vissa medborgare som pågår i alla EU:s medlemsländer. 
Kravallerna var dock lätta att fördöma och förbises från politiskt håll, eftersom det var våld 
inblandat, men jag ser dessa händelser som politiska då de bestod av en kritik av rådande 
omständigheter för många av EU:s medborgare. Kritiken bestod dels av denna exkludering i 
samhället, men även en exkludering i förhållande till politiken. Jag menar inte att våld är 
demokratiskt men att det ibland yttrats med politiska förtecken, som en signal på maktlöshet och 
ojämlikhet i samhället. Våld och protester är ett sätt att få uppmärksamhet om man inte får det 
genom det traditionella politiska systemet. Jag hävdar att dessa yttringar är ett tecken på att det 
liberaldemokratiska samhället inte lever upp till medborgarnas krav på sociala rättigheter. 
Samhället utvecklas till att bli mer och mer ojämlikt och individens rättsliga autonomi försvagas i 
takt med de sociala rättigheternas försvagning. Världen fortsätter att utvecklas i globaliseringens 
tecken vilket gör att det traditionella/liberaldemokratiska systemet mister sin kraft. Politiken har 
förlorat inflytande i förhållande till ekonomin vilket har resulterat i att det politiska 
beslutsfattandet påverkats av ekonomins logik och premisser. Detta medför en maktförändring 
mellan olika aktörer, med följden att medborgarna tilldelas en allt passivare roll då deras reella 
påverkan i politiken försvagas.133 Politikens utveckling påverkar sedermera språkets utveckling 
vilket är tydligt när demokratisk legitimitet i denna studie bland annat handlat om effektivitet och 
förmågan att komma fram till ett resultat snarare än fokusering på de demokratiska processen. 
Detta stämmer även överens med medborgarbegreppets utveckling där medborgarens status i 
det demokratiska samhället försvagats och som i viss mån endast handlar om en funktionell 
legitimering av politiken.134     

Jag menar att i samband med utvecklingen måste även det demokratiska systemet ses över 
och utvecklas. Medborgarnas åsikter tas inte i beaktning om dessa inte yttras inom institutionella 
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134 Se Habermas diskussion om funktionell legitimitet i Den postnationella konstellationen (Göteborg, 2001) s. 69 
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ramar, något som ges utrymme till vid förhållandevis få tillfällen. När dessa tillfällen dock ges, 
som i den europeiska konstitutionens fall, kan opinionsresultatet trots allt förbises på grund av 
att politikerna, genom sin diskursiva makt kan välja att agera utefter detta eller inte. Det är alltså 
denna folkets maktlöshet inom den demokratiska diskursen som bidrar till en maktlöshet i 
politiken och demokratin. Tham menar att demokrati handlar om att anpassa politiken efter 
vunna erfarenheter och nya insikter135, jag menar att en sådan insikt borde vara att det 
demokratiska systemet borde ses över då medborgarna får allt mindre inflytande i politiken idag. 
Systemet bör inte vara så stelbent att bara vissa former av yttringar eller åsikter ses som legitima. 
Medborgarna måste få möjligheten att definiera demokratin och hur den bör gestaltas i 
samhället. Jag menar därför att det, för EU, negativa resultatet i folkomröstningen till grundlagen 
istället borde ses som något positivt. Ett ifrågasättande av politiken leder till utveckling och ökad 
demokrati inom unionen, precis som Bauman hävdar: 

Debatten är aldrig avslutad; det kan den inte vara, för i så fall är demokrati inte längre 
demokrati, och samhället har berövats sin autonomi. Demokrati betyder att medborgarens 
uppgift aldrig är fullbordad. Demokrati existerar genom uthålliga och orubbliga medborgares 
oro. Upphör den oron dör demokratin.136

Medborgarnas oro ses dock inte som ett tecken på demokratisk utveckling idag, tvärtom 
framställs denna oro som en bromskloss i samarbetet eftersom demokratin redan har 
naturaliserats som bra och fastlänkat till EU-samarbetet och Europa. Detta leder till att 
medborgarna får en allt passivare roll inom demokratin och deras uppgift blir snarare att 
legitimera en redan självklar och legitim demokratibild utan ifrågasättande. De förväntas helt 
enkelt säga yes till yes. 

                                                 
135 Tham, Carl, EU-politiken direkt hot mot den svenska välfärden, artikel i DN, (2005-07-17) 
136 Bauman, Zygmunt, Europa- ett oavslutat äventyr, (Göteborg, 2005) s.146 
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Sammanfattning 
Denna uppsats tar avstamp i debatten efter Frankrikes och Nederländernas folkomröstning till 
förslaget till den Europeiska Unionens grundlag. Bägge länderna röstade nej till förslaget vilket 
orsakade en livlig debatt i hela EU. I samband med denna debatt återupptogs demokratifrågan på 
EU-dagordningen och de ständiga meningsskiljaktigheterna kring unionen som demokratisk 
legitim eller inte blev aktuella. I linje med denna diskussion följde debatten kring förhållandet 
mellan EU och dess medborgare. Syftet med studien är att undersöka hur den demokratiska 
legitimiteten gestaltas inom unionen och vilken slags roll medborgarna får enligt medierna och 
kommissionen. Mitt empiriska material består dels av tal från kommissionen och dess vitbok om 
kommunikations policy, dels av artiklar och ledare från Dagens Nyheter och den franska 
tidningen Libération. Den teoretiska referensramen består av olika normativa demokrati 
modeller som jag tillsammans min metodologiska utgångspunkt, diskursanalysen, tagit hjälp av i 
min analys av materialet. Denna metod består av att texterna analyseras lingvistiskt och diskurser 
identifieras. Diskursanalysen utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som ger språket 
en central roll som medskapare i hur vi uppfattar världen. Denna utgångspunkt är viktig i min 
studie då jag analyserar språket, det vill säga, vad som skrivs och sägs om EU, demokratin och 
medborgarna. I analysen har jag funnit två huvuddiskurser om demokrati och medborgarskap 
som både samverkar och konkurrerar med varandra. Dessa har jag valt att kalla elitdiskursen och 
oppositionsdiskursen, i mitt material representeras elitdiskursen av EU-materialet och ledare från 
DN och oppositionsdiskursen företräds av ledare och artiklar från Libération och gästskribenters 
artiklar i DN.  

Att demokrati ska komma från folket är ett argument som återfinns i bägge diskurserna i 
mitt material. Detta likställs med demokrati och det går därför inte att hävda något annat. Detta 
påstående problematiseras inte i diskurserna utan argumentet används som en allmängiltig 
sanning utan någon förklaring till hur folkstyret bör gå till. Samtidigt kan detta argument 
förklaras med att EU i allmänhet uppfattas som ett elitprojekt, paradoxen blir då att om styret 
inom EU skulle utgå från folket skulle detta inte behöva propageras för. I elitdiskursen är 
kommunikation nyckelordet för att ge unionen ytterligare demokratisk legitimitet. Inom 
oppositionsdiskursen fokuseras däremot social rättvisa och ansvarsutkrävande för att ge 
demokratin legitimitet. Detta kan länkas till den liberaldemokratiska synen på medborgarnas 
möjligheter att i efterhand ”kontrollera” makten men även till den välfärdsdemokratiska synen på 
social rättvisa. Värde- och historikargumenten spelar en central roll i denna maktkamp om vad 
som innebär demokratisk legitimitet. Demokrati som värde och historien används som 
legitimerande argument och framställs som objektiva sanningar. I elitdiskursen framställs 
medborgarna i EU som rädda, okunniga och främlingsfientliga. Med denna anledning lyfts information 
fram som lösningen på problemet. Medborgarna ska alltså informeras om EU-projektets fördelar 
och därigenom kunna förstå den politik som unionen står för idag. Den aktiva medborgaren 
skildras på olika sätt beroende på vilket resultat detta utvecklas till. Vitboken ser den aktiva 
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medborgaren som en positiv utveckling av demokratin i EU men när europeiska 
folkomröstningar ägt rum har detta snarare setts som ett hot mot demokratin och fortsatt 
utveckling, på grund av fokus på resultatet istället för processen.   

Den demokratiska legitimiteten ifrågasätts egentligen inte i mitt material, på grund av att 
aktörerna, trots skilda synsätt på demokratin och medborgarna, delar den liberaldemokratiska 
synen gällande det legitimerande förfarandet i en demokrati. Med detta menas att demokratisk 
legitimitet i grunden handlar om att medborgarna, genom röstningsförfarandet, får möjlighet att 
säga sin åsikt och därigenom legitimera systemet. När det inom den dominerande elitdiskursen 
upprätthålls en bild av EU som demokratisk då denna tolkning av demokratisk legitimitet ges 
företräde, det vill säga där demokrati i huvudsak kopplas till kommunikation och dialog, sker det 
en förskjutning av demokratibegreppet då dessa betydelser inte tidigare varit framträdande i den 
liberaldemokratiska demokratimodellen. Detta förklaras till att folkomröstningar blir en 
legitimerande faktor, det vill säga att väljarna får yttra sina åsikter, men när det kommer till 
innehållet i dessa, behöver inte detta beaktas eftersom det ändå inte har betydelse för 
demokratins legitimitet. 
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