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Abstract 

Studiens syfte har varit att undersöka hur Folkrörelsen Nej till EU Halmstad och 

Hallandspostens ledare debatterade demokratin i samband med folkomröstningen om det 

svenska EU-medlemskapet 1994. En kvalitativ diskursanalys har gjorts utifrån 

kampanjmaterial och tidningsledare inför folkomröstningen 1994 där två specifika diskurser 

kartlades. Resultatet visade att Nej till EU Halmstad och Hallandspostens ledare hade olika 

uppfattningar om demokratin i samband med EU eftersom att de valde att fokusera på olika 

aspekter av medlemskapet. Därmed fördes en diskursiv kamp mellan de båda 

opinionsbildarna om vad medlemskapet skulle innebära för Sveriges vidkommande. 

Skillnaden i att fokusera på den demokratiska proceduren eller det politiska resultatet av EU, 

bidrog till att aktörerna hade olika utgångspunkter för hur de drev opinion inför 

folkomröstningen. Sveriges suveränitet och överstatligheten inom EU fick därmed olika 

innebörder i de båda diskurserna.          
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”Skälet till att EU har fått denna centrala roll i vår tids 

europeiska utveckling är att unionen bygger på respekt för de 

mänskliga friheterna och rättigheterna, på demokratin samt på 

marknadsekonomi. Varje lands egenart respekteras, samtidigt 

som förutsättningar har skapats för ett effektivt gemensamt 

handlande på centrala områden. Vårt land har ett medansvar 

för att slå vakt om och främja dessa grundläggande värde” 1

”På punkt efter punkt är regeringens, UD:s och ja-sidans bild 

av vårt EU-avtal dunkel, ofullständig och felaktig. Läs en 

annan version, reagera – rösta nej!
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1. Inledning 

 

Folkomröstningen om ett svenskt medlemskap i EU ägde rum den 13 nov 1994. Med en 

knapp majoritet, 5,5 procentenheter eller ungefär 295 000 röster, segrade ja-sidan. 

Pendlingarna i opinionskurvorna beskrevs som bland de mest svängiga i svensk politik där 

anhängarnas och motståndarnas sympatier skiftade markant över tid.3 Folkomröstningen blev 

en jämn och hård kamp samtidigt som uppfattningarna om vad ett medlemskap i den 

Europeiska unionen skulle innebära för Sveriges del, skiljde sig tydligt genom debatten. 

Farhågor om att Sverige skulle förlora sin självständighet och att EU hade federalistiska 

intentioner som skulle förverkligas via överstatliga beslutsmetoder var vanligt förekommande 

i debatten. Inför valet 1994 bedrevs det olika kampanjer om för- och emot EU-medlemskapet 

i syfte att påverka väljarna inför vad som kunde sammanfattas som en milstolpe inom 

Sveriges politiska historia. Förutom de politiska partiernas ställningstagande och tidningarnas 

opinionsbildande, bildades det även utomparlamentariska rörelser inför folkomröstningen. En 

rörelse som än idag lever kvar, trots nederlaget i folkomröstningen om EU-medlemskapet 

1994, är folkrörelsen Nej till EU. De mobiliserade och skapade en riksorganisation med flera 

lokala förgreningar i syfte att driva opinion mot Sveriges anslutning till EU inför 

folkomröstningen. Demokratin var en av de framträdande frågorna i debatten om svenskt 

medlemskap där det handlade om att definiera vad demokrati innebar.4

                                                           
1 Prop 1994/1995:19 ”Sveriges medlemskap i Europeiska unionen”. 

 Den här studien 

undersöker hur Nej till EU Halmstad och Hallandspostens ledare debatterade om demokratin 

inför folkomröstningen 1994. EU var och är ett stort historiskt och politiskt projekt som 

http://www.riksdagen.se Fram till slutet av 
1993 var benämningen för samarbetet EG och därefter fick den benämningen EU, se Wallin, 1994, s. 13. I 
studien kommer EU att användas permanent. 
2 Kampanjmaterial, 1994, ”EU-avtalet i ett annat ljus”, www.nejtilleu.se   
3 Gilljam & Holmberg, 1996, s. 70-73.  
4 Jacobsson, 1997, s. 22. Folkrörelsen Nej till EU kommer hädanefter att benämnas som Nej till EU. 

http://www.riksdagen.se/�
http://www.nejtilleu.se/�
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genomgått flera olika fördragsändringar, som påverkat de demokratiska spelreglerna vilket 

därmed bidragit till en kontinuerlig och ibland ganska hetsig debatt, kring framtiden för 

Sverige som medlem av den Europeiska unionen.  

1.1 Tidigare forskning 

Det finns flera studier som berör olika aspekter av debatten som föregick folkomröstningen 

om det svenska EU-medlemskapet. Flertalet avhandlingar har gjorts inom olika 

ämnesdiscipliner såsom statsvetenskap, sociologi och kommunikation vilket breddat och 

tillfört olika perspektiv inom ämnesområdet. Det historiska perspektivet på EU-debatten finns 

med även om det förefaller vara tämligen i underläge gentemot övriga studier som gjorts om 

den svenska EU-debatten.    

Sociologen Kerstin Jacobsson har i sin avhandling Så gott som demokrati (1997) studerat 

debatten om EU och demokratin som fördes i bl.a. de svenska nyhetsmedierna Arbetet, 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under början av 1990-talet. Hon undersökte hur 

demokratin definierades och behandlades under debatten och sökte efter förändringar i 

demokratisynen. I debatten kartlades två olika demokratidiskurser, en konstitutionell och en 

praktiskt-politisk, som fanns företrädda hos ja-sidan och som dominerade den undersökta 

debatten. Argumentationen kring hur demokrati och suveränitet kunde införlivas med EU:s 

överstatliga drag framträdde på olika sätt i de båda diskurserna.5 I den konstitutionella 

diskursen tonades EU:s överstatliga drag ner och de mellanstatliga inslagen sköts fram i 

huvudargumentet att medlemsstater hade medbestämmande och samordnade poltiken med 

andra stater för att lösa gemensamma problem. I den praktisk-politiska diskursen ställdes 

demokratin i relation till suveränitetsbegreppet där själva effektiviteten ofta framfördes. 

Suveräniteten blir meningslös och alltmer symbolisk eftersom stater får problem att uppfylla 

vissa politiska målsättningar då globaliseringen har minskat deras handlingsutrymme. 

Jacobsson beskriver att det skedde en diskursiv förskjutning från demokratins procedur till det 

politiska resultatet. Hon använde sig av den svenska grundlagen från 1974 för att jämföra talet 

och synen på demokratin som återfanns i den kartlagda EU-debatten. En av slutsatserna var 

att resultat och effektivitet av demokratin i EU lyftes fram medans själva tillvägagångssättet 

inom unionen tonades ner.6

                                                           
5 Jacobsson, 1997, s. 288-289. 

 Det innebar att det skedde en omformulering av 

demokratibegreppet. Tonvikten i debatten låg således på vad demokratin kunde åstadkomma 

6 Idem, s. 21-22, 289-290, 294. 
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för resultat, snarare än hur den demokratiska beslutsprocessen kunde legitimeras. Jacobsson 

tolkar att den förda EU-debatten gav indikationer på att demokratibegreppet genomgått en 

omtolkning vars konsekvenser inte är beskrivna i klartext eller att dess konsekvenser har 

belysts. Förskjutningen har kunnat äga rum utan att den formulerats explicit då den 

upprätthållits av makten som i sin tur angett vad som behövde diskuteras inom ramen för 

diskursen.7

Historikern Erik Axelsson har i sin avhandling Historien i politiken – Historieanvändning i 

norsk och svensk EU-debatt 1990-1994 (2006), delvis liknande utgångspunkter och 

källmaterial som Jacobsson, då han undersökte hur historien användes i den svenska och 

norska EU-debatten.

   

8 I framställningen kring begreppen demokrati och suveränitet använde 

Nej-sidan av en offensiv retorik som grundade sig i landets egna historiska traditioner kring 

begreppen. De använde sig av berättelser om Gustav Vasas kamp för nationell suveränitet och 

hävdade att dessa historiska framsteg skulle gå om intet vid en anslutning till EU. Att hävda 

att nationens demokrati och självständighet skulle hotas av ett EU-medlemskap visade sig 

vara svåra för Ja-sidan att bemöta. Ja-sidan argumenterade istället att landet, genom 

globaliseringen och internationaliseringen redan förlorat en del av självständigheten. För att 

kompensera denna förlust var EU-medlemskapet av vikt för Sverige eftersom att landet då 

kunde få ett ökat inflytande och samtidigt påverka demokratin inom EU.9

Ulf Wallin lyfter i sin avhandling Vad fick vi veta?(1994) fram att i frågan om svenskt 

medlemskap i EU kunde väljarnas ställningsstagande knappast grundas i några erfarenheter, 

eftersom folkomröstningen i sig var en av de mest komplexa politiska frågorna som svenska 

folket behövt ta ställning till. Därvid skapades en stor press på nyhetsmedierna som 

opinionsbildare och informationsspridare när det kom till EU-frågan.

 

10

                                                           
7 Idem, s. 295-296. 

 Wallin undersökte de 

största nyhetsmedierna i Sverige under början av 1990-talet och kartlade bl.a. hur det 

resonerades om demokratin. Kritikerna till EU-anslutningen lyfte bl.a. fram att EU led av ett 

demokratiskt underskott och att Sverige inte kunde påverka besluten i tillräcklig omfattning 

för att kompensera att Sverige gav upp sin suveränitet. Anhängarna till EU-anslutningen drog 

motsatta slutsatser och hävdade samtidigt att Sverige kunde påverka såväl beslut och förändra 

8 Axelsson, 2006, s. 14, 40-44. 
9 Idem, s. 100-101. 
10 Wallin, 1994, s. 13-14. 
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det demokratiska underskottet som Nej-sidan varnade för.11 Wallin menar att huvuddragen i 

argumentationen kring EU-anslutningen visade att EU-motståndarna beskrev EU som 

centralstyrd organisation som led av ett demokratiskt underskott där kapitalismen styrde. EU 

innehöll ingen välfärdspolitik, arbetslösheten var omfattande och dessutom så byggde EU en 

fästing mot framförallt mot tredje världen. Ja-sägarna byggde sin argumentation i huvudsak 

på att dementera dessa farhågor och påståenden från Nej-sidan.12

 1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Debatten inför folkomröstningen om ett svenskt EU-medlemskap den 13 nov 1994 präglades 

således av olika frågor och tolkningar om vad EU-medlemskapet skulle få för konsekvenser 

för Sveriges vidkommande. Möjligheterna som det gemensamma europeiska samarbetet 

kunde ge upphov till, mot bakgrund av vissa uppoffringar från Sverige sida, möttes av en 

skepsis där olika farhågor målades upp som i förlängningen syftade till att blottlägga dessa 

uppoffringar. Hänvisningar till demokratin var ett framträdande inslag i debatten som i sin tur 

fungerade som ett slags nyckelargument från båda Ja- och Nej-sidan.      

Syftet med studien har därmed varit att komplettera den tidigare forskningen genom att 

undersöka hur Nej till EU Halmstad och Hallandspostens ledare debatterade demokratin i 

samband med folkomröstningen till EU-medlemskapet 1994.  Syftets kumulativa relevans har 

skapats utifrån den tidigare forskningen om EU-debatten. Studien fyller således en lucka i 

forskningen då avgränsningen i rum är förlagd till EU-debatten i Halmstad. Att undersöka hur 

det talades om demokratin i samband med EU inför folkomröstningen skapar därmed 

underlag för att kunna kartlägga vad olika debattörer lade fokus på i debatten. Nej till EU 

Halmstad och Hallandspostens ledare har varit i centrum för den här studien och 

frågeställningarna har varit följande:  

- Vilka argument framfördes i debatten?  

- Hur debatterades överstatligheten och suveräniteten?   

- Vad låg tillgrund för deras olika uppfattningar om EU-medlemskapet?  

 

 
                                                           
11 Idem, s. 152-154. Argumenten är en sammanfattning av flera olika debattörers inlägg i de undersökta 
nyhetsmedierna. 
12 Idem, s. 169-170. 
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1.3 Avgränsningar  

Studien har fokus på debatten om EU-medlemskapet inför folkomröstningen den 13 nov 

1994. Avgränsningen i tid har varit koncentrerat till valåret 1994 och året innan dess då Nej 

till EU Halmstad bildades och Hallandspostens ledare intensifierade bevakningen inför den 

kommande folkomröstningen till EU.  Då undersökningen har fokus på Nej till EU Halmstad 

och Hallandspostens ledare får studien en lokal prägel som ger underlag för argumenten från 

både Ja- och Nej-sidan. Dels från Ja-sidan genom ledarartiklarna i tidningen som ger en 

offentlig bild till allmänheten, men även genom Nej-sidans kampanjarbete i Halmstad som 

även uppmärksammades i Hallandsposten. Avsikten är inte att göra en komparativ historisk 

jämförelse mellan dessa opinionsbildare med fokus på deras olika tillvägagångssätt, utan det 

som står i fokus är de diskurser som skapades av dessa och som synliggjordes i Halmstad 

inför folkomröstningen om ett svenskt medlemskap i EU 1994. 

1.4 Teoretiska utgångspunkter  

Diskurs är ett omtvistat och ständigt föränderligt begrepp som används på vitt skilda sätt inom 

olika vetenskapliga texter vilket innebär att diskurs får olika betydelser i olika sammanhang. 

Det finns dock en viss konsensus rörande begreppet där en diskurs bygger på 

 (…) en eller annan idé om att språket är strukturerat i olika mönster som våra utsagor 

följer när vi agerar inom olika sociala domäner – man talar exempelvis om ”medicinsk 

diskurs” eller ”politisk diskurs”.13

En närmare precisering kan vara att en diskurs innebär att den som formar en diskurs även gör 

anspråk på att forma ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.

    

14

1.4.1 Diskursanalys – olika inriktningar 

 Diskursanalys har ett 

stort användningsområde men behöver sättas i en teoretisk ram för undersökningen vilket är 

avsikten med detta avsnitt. Följande avsnitt syftar till att skapa metoder för analysen av 

studiens empiri samt en teoretisk och metodisk helhet för diskursanalysen.  

Winther Jörgensen och Phillips diskuterar i boken Diskursanalys som teori och metod (2000), 

olika diskursanalytiska angreppssätt. Diskursanalyser har ofta sina rötter i Michel Foucaults 

teorier som i sin tur verkar som en slags utgångspunkt för vitt skilda angreppssätt inom det 

                                                           
13 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 7. 
14 Ibid. 
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diskursanalytiska fältet.15 Foucaults tankar om historien tog sig uttryck i ett sökande efter 

diskursiva system som styr ens tankar och handlingar och som påverkas av makten. Makten 

över diskursen ger olika möjligheter att behärska, förändra och fixera ordningen vilket innebär 

att ovan nämnda möjligheter är den viktigaste drivkraften för diskursens uppbyggnad.16

Winther Jörgensen och Phillips redogör för tre olika angreppssätt som har sin grund i 

strukturalistisk och poststrukturalistisk språkteori. Diskursteori som härstammar från Ernesto 

Laclau och Chantal Mouffes innebär att diskursen skapar olika sociala värden eftersom att 

språket i sig är instabilt vilket innebär att diskursen aldrig ses som ett slutet fenomen. Detta 

får tillföljd att diskurser ständigt omformas och utmanas av andra diskurser som ligger nära 

vilket skapar en diskursiv kamp som utgör själva nyckelordet i teorin. Alla olika diskurser för 

således en kamp mot varandra i syfte att uppnå en hegemoni där språkets betydelse låses fast 

för ens egen skull. En annan variant som även vilar på betydelsen av de sociala värdena är 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som främst undersöker förändringen i språkbruket 

genom att se på intertextualiteten som redovisar spår av texter från andra diskurser. På så sätt 

kan språkbruket förändra enskilda diskurser. Det tredje angreppssättet benämns som 

diskurspsykologi och här står framförallt den sociala interaktionen mellan människor i fokus. 

Syftet är att undersöka hur människor i denna kontext framhäver sig själva på ett fördelaktigt 

sätt och vilka konsekvenser detta kan få.

  

17

1.4.2 Foucault och makt 

 Kampen om diskursen och språkets betydelse för 

ens egen skull är central i min undersökning av EU-debatten varvid min teoretiska 

utgångspunkt har mest likheter med Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori. 

Eftersom makt är i fokus är det av vikt att resonera kring detta i förhållande till diskurser 

vilket jag nedan presenterar utifrån Foucaults teorier om makt och diskurser.          

Det mest centrala begrepp som knyts an till Michel Foucaults teorier är makt. För att kunna 

analysera makt krävs det kunskaper om såväl tekniker och dess teknologier. Tekniken handlar 

om själva handlandet medan teknologin handlar om kunskapen om tekniken. Med hjälp av 

detta kan man således nå en kunskap om hur tekniken (makt) används i syfte att uppnå en viss 

makt och vad detta får för konsekvenser.18

                                                           
15 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 19.  

 Makt innebär i förlängningen att det produceras 

16 Dahlgren & Florén, 2010, s. 113. 
17 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 12-14. För en mer genomgående presentation av de tre 
diskursanalytiska angreppssätten se Winther Jörgensen & Phillips, 2000. 
18 Nilsson, 2008, s. 80-81. 
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olika tillfälliga sanningar som omgärdar olika historiska epoker. Sanningen vid olika 

tidpunkter är således ett resultat av olika diskursiva praktiker som givits legitimitet under 

vissa tidpunkter och som uppfattats som sanna.19 Att olika tillfälliga sanningar produceras i 

diskursiva praktiker och samtidigt avlöser varandra vid olika tidpunkter kan således ses som 

en form av diskursiv kamp som utgör nyckelordet i Ernesto Laclau och Chantal Mouffes 

diskursteori. Språkets karaktär förändras och ger upphov till olika betydelser i kampen om 

hegemonin över diskursen och som i förlängningen låser fast språkets betydelser.20

1.4.3 Analysverktyg  

  

I följande del skall diskursteorin operationaliseras mot bakgrund av de teoretiska 

utgångspunkterna för studien för att kunna verka som ett analysverktyg för den kartlagda 

debatten om ett svenskt medlemskap i EU. Jag använder mig av vissa konkreta verktyg för 

diskursanalysen för att kunna undersöka hur diskurserna i debatten var organiserade med 

utgångspunkt i knuttecken. Detta kan illustreras genom en teoretisk modell för studien. 

Winther Jörgensen och Phillips menar att dessa knuttecken är tomma ord som inte har någon 

betydelse innan de genom en ekvivalenskedja binds samman med andra tecken som resulterar 

i ett konkret innehåll.21

       Knuttecken                             Andra tecken                                 Innehåll        

 

 

 

 

 

Figur 1. Teoretisk modell av diskursteori efter Winther Jörgensen & Phillips, 2000.22

För att exemplifiera mot bakgrund av empirin i studien så innebär det att när aktörerna i EU-

debatten för fram begreppet överstatlighet, ges inte begreppet någon konkret innebörd om det 

samtidigt inte binds samman med exempelvis den demokratiska beslutsprocessen eller 

möjliga resultat av demokratin i EU. Först då kan således aspekterna av överstatlighet 

   

                                                           
19 Idem, s. 81-82.  
20 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 13. 
21 Idem, s. 57-58. 
22 Ibid. 

Överstatlighet 

(Betydelselöst) 

Demokratiska 
beslutsprocessen 

Möjliga resultat av 
demokratin i EU 

Överstatlighet 
ges ett konkret 
innehåll. 
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redovisas vilket berikar begreppet överstatlighet med ett konkret innehåll. Jacobsson menade i 

likhet med detta att ja- och nej-sidan valde olika diskurser och talade förbi varandra i debatten 

genom att de relaterade begreppen till olika saker. Detta innebar att beskrivningen av EU såg 

olika ut eftersom att referensramarna varierade.23

Nej till EU Halmstad och Hallandspostens ledare använde sig av och relaterade olika begrepp 

mot varandra i den kartlagda EU-debatten. Analysverktyget i studien kommer att användas för 

att klargöra vilka aspekter av begreppen överstatlighet och suveränitet som Nej till EU och 

Hallandspostens ledare ville framhäva i EU-debatten och hur de relaterade dessa till debatten 

om demokratin i samband med folkomröstningen. Nej till EU Halmstad och Hallandspostens 

ledare ses således i studien som två olika debattörer som försökte etablera en rådande diskurs 

med ett innehåll skulle gagna dem själva i debatten om ett svenskt medlemskap i EU.  

 

1.5 Metod och material 

Metoden i den här studien bygger på en kvalitativ textanalys av primärkällorna i form av en 

diskursanalys som redovisades i teoriavsnittet.24

Primärkällorna från Nej till EU har undersökts på både lokal- och riksnivå, tillsammans med 

olika ledarartiklar från Hallandsposten som behandlar EU före och efter folkomröstningen 

1994. Detta för att kunna presentera hur debatten och argumentationen såg ut. Därefter har de 

olika argumenten sammanställts och kategoriserats i de olika diskurserna som jag kartlagt i 

debatten och som redovisas i kapitel 2.3 och 2.4. Den deskriptiva delen har sedan legat till 

grund för analysen där jag undersökt hur de relaterade demokratin i förhållande till begreppen 

överstatlighet och suveränitet. Detta för att kunna belysa den diskursiva kamp som föregick 

mellan Nej till EU och Hallandspostens ledare som handlade om att låsa fast språkets och 

begreppens betydelse gentemot demokratin inför folkomröstningen om ett svenskt 

 Primärkällorna har utgjorts av olika former 

av kampanjmaterial, protokoll och flygblad från Nej till EU, både från den lokala rörelsen i 

Halmstad och deras riksorganisation, samt nyhets- och ledarartiklar från Hallandsposten med 

den tidigare angivna avgränsningen. Urvalet ger underlag för studiens syfte då materialet 

belyser hur Nej till EU och Hallandspostens ledare drev opinion inför folkomröstningen.  

                                                           
23 Jacobsson, 1997, s. 296. 
24 En text rymmer två olika aspekter som ger läsaren olika intryck. Dels en vad-dimension som handlar om 
själva innehållet och som kan ge upphov till en viss likgiltighet hos läsaren samt en hur-dimension som ger 
andra intryck, se Melin & Lange, 1995, s. 7. Diskursanalysen i studien kommer att inrikta sig på hur själva 
framställningen av texterna ser ut eftersom att begreppen som används behöver relateras till andra tecken för 
att begreppen skall ges ett konkret innehåll, jmf Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 57-58.  
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medlemskap i EU. Därefter har jag analyserat vad de olika debattörerna lagt sin tonvikt på i 

debatten gällande demokratin enligt min teoretiska modell som presenterades i föregående 

kapitel. Jacobsson menade att fokus i EU-debatten låg på vad demokratin kunde åstadkomma 

för resultat, snarare än hur den demokratiska beslutsprocessen kunde legitimeras.25

Studien innehåller även annan sekundärlitteratur om EU, detta för att beskriva den historiska 

bakgrunden och definitioner av centrala begrepp för att skapa en förståelse för EU:s politiska 

system. I studien ingår även nyhetsartiklar som är gjorda av journalister.  

  

Primärkällorna är uteslutande påverkade av tendens eftersom att Nej till EU genom materialet 

försökte locka till sig anhängare inför folkomröstningen. De undersökta ledarartiklarna från 

Hallandsposten innehåller även tendens eftersom deras tolkningar är färgade utifrån 

tidningens politiska kulör då de kommenterar händelseutvecklingen och erbjuder tolkningar 

till allmänheten.26

 

 Primärkällorna kompletteras mot den tidigare nämnda forskningen och 

annan relevant sekundärlitteratur i analysdelen av studien. Texterna kan på så sätt brytas ner 

och analyseras vilket möjliggör ett tillvägagångssätt för att kartlägga olika synsätt i den förda 

EU-debatten. Medlemmarna inom Nej till EU Halmstad har i den här studien haft anonymitet 

eftersom syftet har varit att undersöka rörelsen som en aktör där argumentationen stått i fokus, 

snarare än att undersöka medlemmarna. Däremot redovisas olika politiska partisympatier som 

återfanns i primärkällorna samt i artiklarna som omgav Nej till EU Halmstad i 

Hallandsposten.  

2. Centrala begrepp 

2.1 Folkrörelser  

Folkrörelserna i Sverige bildades i en tid av moderniseringen av Sverige i samband med 

industrialiseringen. Flera ekonomiska, sociala och politiska förändringar ändrade strukturen 

för det vardagliga livet för människorna. Traditionellt nämns ofta frikyrkorörelsen, 

nykterhetsrörelsen, kvinnorörelsen och arbetarrörelsen som de första stora folkrörelserna i 

Sverige som sedermera fick sällskap av andra organiserade intressen inom områdena miljö, 

                                                           
25 Jacobsson, 1997, s. 295-296. 
26 Jacobsson, 1997, s. 327. 
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idrott och internationella solidaritetsrörelser.27

(…) fick stor betydelse för den följande politiska utvecklingen. Genom frivillig, kollektiv 

självverksamhet mobiliserades nya medborgargrupper till samhällsengagemang och 

politisk delaktighet.

 Professorn i statsvetenskap Olof Petersson 

förklarar att de första folkrörelserna i Sverige  

28

Här ges en fingervisning om vad folkrörelsernas betydelse för det svenska politiska livet såg 

ut men desto svårare är det att finna en gemensam nämnare för vad som är och bör betraktas 

som en folkrörelse. Ett sätt är att ställa upp ett antal kriterier för att skapa en form av 

konsensus kring begreppet. Att rörelsen skall vara en stadigvarande företeelse och bevaka ett 

folkligt intresse och innehålla ett stort antal medlemmar. Vidare så ska den vara demokratisk 

och öppen för alla och innehålla kontinuerliga möten där medlemmarna kan diskutera 

framtida samhällslösningar.

    

29 Nej till EU Halmstad som är i centrum i denna undersökning 

var inte så pass stor och innehöll kanske inte en ”massa” av folk men valde ändå att benämna 

organisationen som folkrörelse. Målet var att få det svenska folket att rösta nej till EU i 

folkomröstningen via en tillfällig kampanj vilket gör att Nej till EU Halmstad i studien 

definieras som en form av enhetsfront eller enfrågerörelse.30

2.2 Ledare i dagstidningar  

 Tanken var att mobilisera 

opinionen via en gemensam nämnare, som bestod av ett motstånd till EU.    

Förhållandet mellan dagstidningar och politiska partier har varit omtalat och även om de 

ideologiska kopplingarna mellan dessa har tunnats ut så förekommer det ändå i debatten om 

pressens förhållande till politiken. Att en tidning är knuten till ett visst parti kan innebära att 

den antingen ägs av partier, dess innehåll är mer eller mindre ideologiskt bundet eller att 

tidningens läsekrets kan bestå av en viss partifärg. Numera har det dock blivit mindre vanligt 

att dela in tidningar efter politiska partiers ideologiska preferenser förutom när det kommer 

till tidningarnas åsikter som framförs på ledarsidan i tidningen.31

                                                           
27 Petersson, 2007, s. 68-71. 

 Definitionen av en ledare i 

tidningen kan ses mot bakgrund av dess syfte med texten. 

28 Idem, 2007, s. 23. 
29 Bengtsson, 2006, s. 9.  
30 Folkrörelselexikon, www.folkrorelser.org   
31 Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008, s. 136-138. 

http://www.folkrorelser.org/�
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Den ledarskribent som tar till orda i en aktuell politisk fråga har naturligtvis syftet att 

påverka opinionen direkt eller via s k sekundära opinionsbildare till förmån för det egna 

partiet och ytterst att värva röster i ett kommande val.32

Hallandspostens ledare bevakade och kommenterade debatten om EU ur ett liberalt 

perspektiv med syftet att påverka opinionen inför folkomröstningen om ett svenskt EU-

medlemskap. 

    

2.3 Överstatligt och mellanstatligt samarbete inom EU 

För att beskriva hur medlemsländerna samarbetade med varandra inom EU från och med 

Maastrichtfördraget 1993, har ofta en pelarstruktur använts, där olika samarbetsområden och 

beslutsförfaranden uppvisats. Den första pelaren bestod främst av frågor som handlade om 

EU:s inre marknad där den fria rörligheten för varor, tjänster, personer och kapital ingick. Den 

andra pelaren innehöll den gemensamma säkerhets- och utrikespolitiken och den tredje 

pelaren bestod av det polisiära och straffrätsliga samarbetet.33 Det fanns principiella 

skillnader mellan uppdelningen av områden inom EU. Den första pelaren behandlade EU:s 

inre marknad, den andra behandlade utrikespolitiken medan den tredje innehöll vad man kan 

kalla den suveräna statens kärna, d.v.s. lag och ordning och kontrollen över landets 

territorium. Inom den första pelaren hade medlemsstaterna överlåtit en del av sin suveränitet 

till EU:s institutioner. Eftersom besluten om lagar ofta kunde fattas med en kvalificerad 

majoritet skapades ett överstatligt beslutsförfarande, d.v.s. att ett beslut kunde tas utan att alla 

medlemsstater stod bakom förslaget. I den andra och tredje pelaren var samarbetet 

mellanstatligt där besluten krävde enhällighet, d.v.s. att inga uppgörelser kunde ratificeras 

utan samtliga medlemsstaternas medgivande.34

Dessa begrepp ryms inom vad jag i studien kommer att benämna som den överstatliga 

diskursen i EU-debatten. Denna diskursiva kamp handlade om hur Nej till EU Halmstad och 

Hallandspostens ledare försökte låsa fast begreppet överstatlighet vid en viss betydelse, detta i 

syfte att uppnå en hegemoni över språkets innebörd. Betydelsen av begreppet överstatlighet i 

debatten synliggjorde om Nej till EU Halmstad och Hallandspostens ledare lade tonvikten på 

 Här görs alltså en tydlig distinktion mellan de 

olika samarbetsformerna som de olika debattörerna ofta åberopade i debatten. 

                                                           
32 Melin & Lange, 1995, s. 98. 
33 Tallberg, 2008, s. 67. 
34 Idem, s. 68. 
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vad demokratin i EU kunde åstadkomma för resultat eller om tonvikten låg på hur den 

demokratiska beslutsprocessen kunde legitimeras.     

 

 

2.4 Suveränitet  

Suveränitetsbegreppet utgjorde ett centralt inslag i debatten om EU i allmänhet och om 

Sveriges anslutning i synnerhet. Suveränitet avser en stats möjlighet att ha kontroll över ett 

eget och begränsat territorium. Den hör samman med gamla medeltida idéer om att den 

politiska maktstrukturen skulle kopplas till en territoriell struktur för att skapa en säkerhet för 

medborgarna.35

Men verkligheten har ändrat karaktär. Suveräniteten har en formell (de jure) innebörd, 

liksom en faktisk (de facto) sida. Även om en stat är formellt suverän kan suveräniteten 

vara uttunnad i verkligheten 

 Janerik Gidlund ställer frågan om suveränitetsbegreppet kan tillämpas i 

modern tid och framför att: 

36

Begreppet suveränitet ryms inom i vad jag benämner som den suveräna diskursen i studien. 

Den diskursiva kampen om suveräniteten handlade om att Nej till EU Halmstad och 

Hallandspostens ledare försökte låsa fast betydelsen av begreppet, för att visa på själva 

betydelsen av det. Betydelsen av begreppet suveränitet i debatten synliggjorde om Nej till EU 

Halmstad och Hallandspostens ledare lade tonvikten på vad demokratin i EU kunde 

åstadkomma för resultat eller om tonvikten låg på hur den demokratiska beslutsprocessen 

kunde legitimeras.     

   

2.5 EU:s demokratiska ”underskott” 

För att kunna viga begreppen överstatlighet och suveränitet i studien mot demokrati, är det 

även av vikt att precisera vad som i debatten om EU:s politiska legitimitet, avses som det 

demokratiska ”underskottet” inom EU. Statsvetaren Jonas Tallberg menar att diskussionen om 

EU:s politiska system under 1990-talet handlat om möjliga förändringar för att förbättra 

legitimiteten.   

                                                           
35 Gidlund, 1993b, s. 29. 
36 Idem, s. 31. 
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Även om betoning och kriterier skiftar något mellan olika bedömare, är forskarna idag i 

hög grad eniga om att EU:s speciella institutionella uppbyggnad har varit – och i viss mån 

fortfarande är – förknippad med ett antal demokratiska brister, när den jämförs med 

etablerade demokratimodeller.37

I strikt mellanstatliga samarbeten mellan länder finns möjligheten för medlemsstaterna att 

förhindra beslut som de inte finner önskvärda, detta innebär i sin tur att självständigheten eller 

suveräniteten för Sverige, skapar den demokratiska legitimiteten. Eftersom EU hade vissa 

överstatliga inslag i beslutsprocessen som påverkade medlemsländernas suveränitet fungerar 

dessa begrepp i studien som underlag för debatten om EU:s demokratiska underskott. 

   

Anledningen till att jag valt att förtydliga begreppen överstatlighet och suveränitet som kan 

härledas till argumentationen om demokratin, är att jag delar Erik Axelssons uppfattning om 

att dessa begrepp är så pass sammantvingande att det inte vore möjligt att behandla dem var 

för sig.38

3. Den europeiska integrationen 

 Detta får tillföljd att suveränitet eller självbestämmande och överstatlighet relateras 

till ett demokratibegrepp i studien som kommer att användas för att analysera hur Nej till EU 

Halmstad och Hallandspostens ledare resonerade om demokratin i samband med EU-

debatten.   

3.1 Återuppbyggnaden av Europa 

Tankarna om ett enat Europa går att spåra långt tillbaks i tiden. Den europeiska ”konserten” 

som uppkom av Wienkongressen 1815 hade som mål att samordna politiken på 

regeringsnivå.39 På kongressen fastlogs att Frankrike var det rådande hotet inom Europa mot 

bakgrund av Napoleonkrigen och den franska revolutionens idéer som började sprida sig. 

Frankrike behövde kontrolleras militärt för att förhindra framtida krig. Konserten var ett 

startskott för nya idéer i den europeiska politiken där tanken var att de europeiska storstaterna 

hade ett särskilt ansvar för att upprätthålla freden. Genom täta konsultationer mellan de stora 

staterna skulle mindre stater avskräckas och därmed skulle risken för nya krig minimeras.40

Stabiliteten i Europa blev dock bara tillfällig, de gamla maktstrukturerna var ohållbara för att 

upprätthålla freden. Före kriget motsatte sig staterna alla förslag som kunde reducera eller 

 

                                                           
37 Tallberg, 2008, s. 196. 
38 Axelsson, 2006, s. 100. 
39 Cameron, 2010, s. 489. 
40 Gidlund, 1993a, s. 59-60.  
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inkräkta på deras suveränitet.41 Efter första världskriget samlades statsmän på nytt för att 

diskutera freden i Europa. I Versaillesfreden 1919 etablerades en princip om att den politiska 

demokratin var den gemensamma nämnaren för stabiliteten och freden. Det enorma 

krigsskadestånd som tyskarna tvingades betala skapade en frustration som i förlängningen 

utlöste ett nytt krig i Europa och världen.42 De båda världskrigen skapade nya typer av 

organisationer som på olika sätt försökte samordna politiken för att förhindra ostabiliteten 

mellan staterna. Mellanstatligt samarbete skapades efter första världskriget genom 

Nationernas förbund NF och efter andra världskriget skapades förenta nationerna FN.43

Efter andra världskriget skapades den nya politiska ”konserten” där upprättandet av fred och 

stabilitet stod i fokus och en febril politisk aktivitet inom Europa påbörjades. Den nya 

”konserten” kan ses som integrationsprocess inom Europa där skapandet av en rad olika 

samarbeten inleddes för såväl den direkta freden och stabiliteten efter andra världskriget, som 

för den ekonomiska och politiska friheten inom Europa.

 

44

Försöken att säkra freden i Europa efter andra världskriget tog sig uttryck i upprättandet av 

den överstatliga kol- och stålunionen, som kontrollerade Västtysklands, Frankrikes, 

BeNeLux-staternas och Italiens råvaruförsörjning för att kontrollera deras rustningsindustri.

  

45 

Efter detta startskott har EU:s historiska utveckling handlat om parallella processer. 

Samarbetet mellan staterna i EU har breddats inom olika politikområden och delegationen av 

makt från medlemsländerna till EU:s gemensamma institutioner har fördjupats. Den andra 

fåran av den historiska utvecklingen inom EU har handlat om utvidgningen där fler länder 

valt att ansluta sig till samarbetet.46 Utvecklingen inom EU har skapats via olika 

fördragsändringar. Romfördraget som trädde i kraft den 1 januari 1958 slog fast att en 

gemensam ekonomisk marknad för medlemsstaterna skulle skapas. Den liberala 

handelspolitiken skulle avskaffa interna tullar och samtidigt skapa gemensamma tullar mot 

omvärlden för att öka konkurrenskraften. I detta ingick tanken om en fri rörlighet för varor, 

tjänster, människor och kapital inom gemenskapens gränser.47

                                                           
41 Cameron, 2010, s. 489. 

 Den gemensamma och fria 

marknaden utgjorde navet vilket innebar att Romfördraget enligt vissa bedömare i första hand 

kunde betraktas som en europeisk överenskommelse som i mångt och mycket handlade om en 

42 Gidlund, 1993a, s. 61.  
43 Cameron, 2010, s. 489. 
44 Gidlund, 1993a, s. 61-62. 
45 Idem, s. 67. 
46 Tallberg, 2008, s. 21. 
47 Idem, s. 23-24. 
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form av ekonomisk gemenskap.48 Den 7 feb 1993 undertecknades Maastrichtfördraget som 

var en överenskommelse mellan de 12 dåvarande medlemsländernas utrikes- och 

finansministrar som innebar ytterligare reformer för den europeiska unionen. Det överstatliga 

samarbetet skulle utvidgas inom vissa områden och i fördraget nämndes att beslut i 

huvudregel borde fattas så nära medborgarna som möjligt enligt subsidiaritetsprincipen.49

3.2 Sveriges deltagande 

   

Sverige bidrog till den västeuropeiska integrationen efter andra världskriget genom att skicka 

flera hjälpsändningar till det sargade Europa men var inte så aktiva när det kom till 

framtidsfrågorna. Såväl socialdemokrater, liberaler och bondeförbundare hade inte tagit till 

sig tanken om att Europa kunde bli en enhet under det europeiska uppbyggningsskeendet. 

Sverige hade en neutral hållning i utrikespolitiken och varje steg mot en förändring av denna 

hållning sågs som ett steg mot det sämre.50

Sveriges förhållande till EU var således i ett tidigt skede förknippat med farhågorna om hur 

neutraliteten skulle kunna komma att förändras. Statsminister Tage Erlander höll 1961 ett tal 

där han klargjorde att ett svenskt medlemskap skulle omöjliggöra den rådande 

neutralitetspolitiken. Denna linje och argumentation framfördes även av den dåvarande 

statsministern Olof Palme 1971 och det var inte förrän på 1990-talet som Sverige ändrade 

ståndpunkt i frågan om ett europeiskt samarbete.

  

51 De kommunistiska regimerna föll i 

Östeuropa och Warzawapakten upplöstes vilket var en orsak till varför den 

socialdemokratiska regeringen ändrade sitt förhållningssätt.52

Även det inrikespolitiska läget i Sverige under 1990-talet spelade en roll för debatten om ett 

svenskt närmande till EU. Sverige var på väg in i en djup ekonomisk kris och för ett litet 

omvärldsberoende land så kunde valet att gå sin egen ekonomiska väg te sig problematiskt. 

Den 1 juli 1991 lämnade så den dåvarande statsministern Ingvar Carlsson över den svenska 

ansökan om medlemskap och efter förhandlingar under den borgerliga 

regeringskonstellationen, låg ett avtal klart 1994 och den 13 november samma år anordnades 

en folkomröstning.

  

53

                                                           
48 Anell, 2009, s. 88. 

   

49 Wallin, 1994, s. 43-44. Subsidiaritetsprincipen kan även benämnas som närhetsprincipen. 
50 Malmborg, 1994, s. 387.  
51 Wallin, s. 49-50. 
52 Idem, s. 50. 
53 Tallberg, 2008, s. 29-30. 
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4. Nej till EU – självständighet och demokrati 

Nej till EU var i sitt kampanjmaterial inför folkomröstningen kritiska till vad de menade var 

ett vanligt inslag i debatten. Uppfattningen att Sverige, efter inlämnandet av medlemsansökan 

till EU-medlemskapet, skulle inrikta sig på att förändra EU. Detta ansågs som felaktigt, 

snarare handlade om att Sverige ansökt om ett medlemskap i en politisk union och frågan var 

istället hur Sverige skulle inordnas under unionens gemensamma lagar.54 Detta 

förhållningssätt utvecklades i kampanjmaterialet som Nej till EU skapade. ”Gärna Europa, 

men inte på EU:s villkor” prydde kampanjbladet där 12 olika skäl angavs om varför Sverige 

borde tacka nej till EU.55

EU är ingen demokrati. Det erkänner EU självt.(…) När lagarna fastställs av ministrarna 

behöver ministrarna inte berätta hur de resonerade ens för sina parlament därhemma, än 

mindre för sina väljare eller för press, radio och TV.

 I avsnittet om EU och demokratin framhävde Nej till EU att  

56

Farhågorna om hur ministrarna, som dock skulle vara folkvalda representanter från Sverige, 

skulle kunna agera kunde ses som ett uttryck för det demokratiska underskottet. Vidare 

menade man att Sverige skulle få 4 röster av 80 i EU, vilket skulle innebära att ”EU har 76 

rösters övervikt över vår riksdag i de frågor som EU beslutar om.”

  

57

Nej till EU skapade även ett häfte som användes under kampanjen som skulle svara på olika 

frågor om Sverige och EU. De var oroliga och hävdade att Sverige inte kunde bedriva en 

självständig politik eftersom suveräniteten inte kunde få ett politiskt genomslag gentemot 

medlemsländerna i EU. 

 Sveriges riksdag sattes 

därmed i förhållande till EU vilket skulle minska Sveriges inflytande i frågor där EU var med 

och bestämde politiken.   

Inom vissa områden, som exempelvis utrikeshandel-, jordbruks- och transportpolitik och 

så småningom valuta- och räntepolitik, har EU så kallad exklusiv kompetens. Det betyder 

att medlemsländerna inte kan bedriva självständig politik på dessa områden”.58

Den exklusiva kompetensen inom EU innebar i praktiken att det nationella beslutsfattandet 

var uteslutet eftersom att fördragen förordade en gemensam europeisk politik på dessa 

 

                                                           
54 Kampanjmaterial, 1994, ”EU-avtalet i annat ljus”, www.nejtilleu.se   
55 Kampanjmaterial, 1994, ”12 skäl att tacka nej till EU”, www.nejtilleu.se   
56 Idem. 
57 Idem. 
58 Kampanjmaterial, 1994, ”50 frågor och svar om EU och Sverige” www.nejtilleu.se   

http://www.nejtilleu.se/�
http://www.nejtilleu.se/�
http://www.nejtilleu.se/�
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områden.59 I slutdelen av kampanjbladet vävde Nej till EU ihop argumentationen och 

underströk alternativet till EU på ett koncist sätt genom att återigen framföra 

suveränitetsbegreppet som grunden till framtiden för Sverige.”Självklart finns inte bara ett 

alternativ, utan många. Men det kräver att vi behåller vårt självbestämmande och vår 

politiska handlingsfrihet.”60

4.1 Motståndet från Halmstad mobiliseras 

 Utgångspunkten för Nej till EU var att suveräniteten genom ett 

EU-medlemskap, skulle försvaga Sveriges möjligheter att bedriva självständig politik, vilket 

kan tolkas som en kritik mot den demokratiska proceduren inom EU.   

Nej till EU:s stadgar antogs på en kongress i Östersund 1993. Huvuddragen i stadgarna, som 

fortfarande är aktuella, visar att folkrörelsen är en ideell organisation som verkar för ett 

demokratiskt, fritt och självständigt Sverige utanför EU. De är partipolitiskt och religiöst 

obundna och bedriver arbetet ute i lokalavdelningar.61 Den lokala verksamheten i Halmstad 

bildades den 30 aug 1993. På mötet fastslogs att den lokala verksamheten skulle anamma 

samma huvudparoll, plattform och stadgar som de som riksorganisationen hade ställt upp.62 

Dagen därpå följdes mötet upp av en reporter på Hallandsposten som i rubriken konstaterade 

att EG-motståndarna numera kunde kanalisera sitt motstånd då en lokal folkrörelse i Halmstad 

hade bildats. En representant på mötet gavs utrymme att föra fram åsikter som handlade om 

det demokratiska underskottet inom EG. Detta underskott var ett tungt argument som skulle 

användas för att övertyga väljarna att rösta nej i den kommande folkomröstningen. 

Representanten menade att: ”Om inte folket har en chans att göra sin stämma hörd, förlorar 

det sitt verktyg att påverka”.63 Vidare konstaterade representanten att demokratin skulle 

fortsätta att urholkas om man såg vart EG var på väg eftersom att de mindre länderna fick 

mindre att säga till om.64

                                                           
59 Olsson, 1999, s. 28-29. 

 Artikeln i Hallandsposten innehöll ingen större fördjupning eller 

precisering om vad representanten menade var orsaken till det demokratiska underskottet men 

här föreskrevs ett kritiskt förhållande till EU som Nej till EU Halmstad hädanefter skulle 

arbeta efter. 

60 Kampanjmaterial, 1994, ”50 frågor och svar om EU och Sverige”, www.nejtilleu.se  
61 Nej till EU stadgar, www.nejtilleu.se  
62 Folkrörelsernas arkiv i södra Halland, hädanefter benämnt FASH. Folkrörelsen mot EU Halmstad, Protokoll, 
1993 F1:3. 
63 Hallandsposten, 1 Sep, 1993. 
64 Idem. 

http://www.nejtilleu.se/�
http://www.nejtilleu.se/�
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När Nej till EU Halmstad mobiliserade rörelsen under året då folkomröstningen ägde rum var 

det en brokig grupp av medlemmar som formerade sig. En av initiativtagarna nämns av 

Hallandsposten som en vänsterprofil i Halmstad som närvarade vid ett möte tillsammans med 

två miljöpartister, en centerpartist och en med oklar politisk tillhörighet.65 En representant på 

medlemsmötet menade att den politiska tillhörigheten bland medlemmarna kunde få en 

negativ inverkan på deras roll som en partipolitisk obunden rörelse.”Vi är rädda för att bli 

betraktade som en aktivistorganisation för miljöpartiet och vänsterpartiet. Fast det verkar 

som det skall bli svårt”.66 Stadgarna som antogs på mötet då Nej till EU Halmstad bildades 

byggde på riksorganisationens bestämmelser om att de skulle vara en politiskt obunden 

organisation, något som Nej till EU i Halmstad fortsatte att hävda då de under senare delen av 

mötet beslöt att skriva in detta budskap i de kommande flygbladen som skulle tryckas upp.67 

Att rörelsen innehöll medlemmar med uttalade partisympatier med miljö- och vänsterpartiet 

som delade uppfattningen om kritiken mot EU, var inte särkilt uppseendeväckande om man 

såg till den dåvarande opinionen i Sverige. Partipolitiskt sett fanns det en klar majoritet av 

väljarna inom miljö- och vänsterpartiet som var emot EU enligt en undersökning som gjordes 

vid riksdagsvalet 1994.68

Nej till EU Halmstad närmade sig även miljö- och vänsterpartiet när det handlade om resurser 

som behövdes för mobiliseringen. Folkrörelsen hade knappa resurser inledningsvis och var 

beroende av ekonomiskt stöd från politiska partier. Deras tillgångar bestod av löftet om att få 

disponera en lokal som de gratis fick låna av miljöpartiet. De fick även ett ekonomiskt anslag 

av vänsterpartiet i Halmstad på 3000kr samt 1000kr från miljöpartiet Halland.

  

69 Resurs- och 

demokratifrågan fortsatte att vara ett argument eller åtminstone ett slagträ i debatten som 

rörelsen framförde. Vid ett möte på Stora Torg i Halmstad talade en representant för rörelsen 

om de negativa effekter som ett EU-medlemskap skulle innebära för Sverige.”EU är en 

odemokratisk koloss. Om vi blir medlemmar får vi ytterligare en maktpyramid ovanpå 

rådhuset”.70

                                                           
65 Hallandsposten, 15 Jan, 1994. 

 Beskrivningen av maktpyramiden som skulle läggas ovanpå rådhuset i Halmstad 

kan tolkas som ett explicit uttryck för de överstatliga inslagen inom EU. Oavsett om man 

genom en folkomröstning i ett demokratiskt land som Sverige skulle överlåta en del av 

beslutsbefogenheterna till EU, skulle således samarbetet innebära en inskränkning av 

66 Idem. 
67 Idem. 
68 Gilljam & Holmberg, 1995, s. 150-151. 
69 Hallandsposten, 15 Jan, 1994.  
70 Hallandsposten, 22 Apr, 1994. 
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demokratin i Sverige. Rådhuset i Halmstad skulle få ytterligare en maktinstans ovanför deras 

redan befintliga sittande beslutsfattare. 

Vid samma torgmöte talade en representant om för en reporter att de visserligen erhålligt lika 

mycket pengar i stöd som Ja-sidan men hävdade att regeringens informationskansli hade 50 

miljoner kronor för EU-propaganda.71  Skillnaden i frågan om resurser belystes någorlunda av 

reportern i Hallandsposten som skrev att Nej-sidans representanter färdades i en skraltig 

gammal buss medan Ja-sidan åkte runt i moderna bussar. Representanten från Nej-sidan vid 

mötet på Stora Torg i Halmstad fyllde i att: ”Det är väl ungefär som det blir i EU. Det är de 

små människorna i samhället som får betala kalaset”.72

Att Nej till EU Halmstad på detta sätt beskrev sig som en form av ”undersåtar” i förhållande 

till vad de menade var den mer bemedlade ja-sidan, belystes även genom debattartiklar som 

rörelsen fick publicerade i Hallandsposten under 1994. Kassören för folkrörelsen menade att 

ja-sidan tycktes ha obegränsade resurser samt att de inte var lika beroende av ideella krafter 

som Nej-sidan. Vidare menade kassören att de som redan hade makten ville stärka den genom 

att ansluta sig till EU.

 

73 Repliken från Ja-sidan kom från en ansvarig på Ja-centrum i 

Halmstad som tillbakavisade påståendena från Nej-sidan och förde fram att det var av större 

vikt att diskutera sakfrågorna inom EU.74

Striden om resurserna och om vem som var den svagare parten i kampanjarbetet kring 

Sveriges EU-anslutning, kan kopplas till de sammanfattande argumenten som figurerade i 

tidningarna i början av 1990-talet. Då beskrevs EU som en organisation där kapitalismen 

styrde enligt Nej-sidan varvid Ja-sidans argumentation till stor del gick ut på att dementera 

dessa påståenden.

 

75

4.2 En nationell kampanjplan mot EU 

 Nej till EU Halmstad målade upp en polariserad bild där de små 

människorna med begränsade resurser genom sitt ideella arbete, ställdes mot Ja-sidans mer 

kapitalstarka människor med obegränsade resurser som såg EU som en möjlighet att 

ytterligare stärka sin makt.   

                                                           
71 Hallandsposten, 22 Apr, 1994. 
72 Idem. 
73 Hallandsposten, 25 Jul, 1994. 
74 Hallandsposten, 4 Aug, 1994. 
75 Wallin, 1994, s. 169. 
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Nej till EU bestod av en riksorganisation som hade förgreningar i lokala delar av Sverige. 

Som en del i mobiliseringen av motståndet inför folkomröstningen skapades en kampanjplan 

för tiden 19 september till den 13 november 1994. Den innehöll en analys av den politiska 

situationen i Sverige samt en praktisk kampanjplan för de lokala rörelserna med 

veckoscheman inför folkomröstningen.76 Kampanjplanen innehöll en analys som menade att 

det rådde en stor osäkerhet bland väljarna och att det därför behövdes en organisatorisk och 

politisk prioritering inom Nej till EU. Riksorganisationen listade tre typer av Ja-sägare och 

konstaterade att den största gruppen av dessa utgjordes av väljare som trodde att Sverige var 

tvunget att gå med i EU.77

- Ja-sidan förnekade det EU som redan fanns och ofta tonas Maastrichtfördragets och unionens 

överstatliga drag ner. 

 Svagheterna hos Ja-sidans sammanfattades i tre punkter. 

- De är sammankopplade med den ekonomiska och politiska makten 

- De har obegränsade resurser 78

Resursfrågan, som tidigare använts som ett argument mot Ja-sidan, kunde enligt 

kampanjplanen nu användas som ett kontraproduktivt inslag i debatten. ”Övervikten av köpt 

propaganda för ja-sidan kan leda till overkill och förstärkning av bilden av orättvisa 

förutsättningar i omröstningen”.

 

79 Nej till EU:s plan var således att föra fram en påstådd 

orättvisa mellan de olika sidorna i EU-debatten. Detta kan tolkas som att de ville framställa 

sig själva som en form av ”undersåtar” som kämpade i motvind för att säkerställa deras 

demokratiska rättigheter. De lokala förgreningarna inom Nej till EU uppmanades i slutdelarna 

av kampanjplanen att i opinionsarbetet, trycka hårt på de överstatliga inslagen inom EU samt 

framhäva att EU var ett politiskt system med stark elitisering. Tyngdpunkten i debatten inför 

folkomröstningen skulle numera vara på demokratin och självbestämmandet, detta fick inte 

glömmas mellan alla de andra politiska sakfrågorna.80

4.3 Flygblad och ståndpunkter från Halmstad 

 Överstatligheten skulle användas för att 

kritisera den demokratiska proceduren inom EU.  

Mobiliseringen av Nej till EU Halmstad intensifierades i början av september 1994 då det 

bildades en paraplyorganisation som fick namnet Folkrörelsen mot EU Halland. Med på mötet 

                                                           
76 FASH, Kampanjplan från Nej till EU Riks. Folkrörelsen mot EU Halmstad, 1994 F 1:5. 
77 Idem. 
78 Idem. 
79 Idem. 
80 Idem. 
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fanns representanter av vitt skilda politiska partier. Rörelsen förordade att kampanjarbetet 

helst borde ske via annonser och affischering.81 I olika flygblad redovisades ståndpunkter som 

Nej till EU Halmstad använde sig av inför folkomröstningen. Inledningsvis beskrevs det att de 

ville bevara och utveckla demokratin och självbestämmanderätten i Sverige. Vidare menade 

de att EU var toppstyrt och odemokratiskt, samt att ett medlemskap i EU skulle innebära 

skattesänkningar för Sverige som i förlängningen skulle innebära nedskärningar för den 

offentliga sektorn och välfärden.82 Flygbladets innehåll låg således i linje med den strategi 

som riksorganisationen föreslog i kampanjplanen där de lokala rörelserna uppmanades att 

trycka på argumentationen om demokratin och självbestämmanderätten.83

Kritiken mot det demokratiska underskottet i EU lyftes även fram i ett flygblad där Nej till 

EU Halmstad gav exempel och alternativ på länder som enligt dem hade en bättre uppfattning 

om hur demokratin fungerade. 

 

Alternativet till EU är frihet och självständighet. I Östeuropa och gamla Sovjet har man 

insikt om detta. Men icke EU-anhängarna! Medan vissa folk söker frihet och 

självständighet underordnar sig andra gemensamt marknad och byråkrati i Bryssel.84

Parallellen till det gamla Sovjets påstådda frihet för folket kan knappast tolkas som ett 

argument för demokrati eftersom Sovjetunionen innan dess upplösning 1991 var en 

kommunistisk diktatur.

 

85  Förutom flygbladen och kampanjerna på Stora torg i Halmstad 

vände sig Nej till EU Halmstad till skolor och andra organisationer för att värva röster och 

medlemmar. I ett brev som riktade sig till gymnasie- och högstadieskolor erbjöds skolorna att 

köpa in material från Nej-sidan i form av skrifterna tolv skäl att tacka nej till EU och 50 

frågor och svar om EU och Sverige. Samtidigt så erbjöd sig representanter att ställa upp på sin 

fritid för att balansera de ”horder” av professionella Ja-informatörer som bl.a. svenska 

arbetsgivarföreningen erbjöd skolorna.86

                                                           
81 FASH, Folkrörelsen mot EU Halmstad, Protokoll, 1992-1995 F1:1. 

 Dessa farhågor om resurserna från Ja-sidan inledde 

även ett brev som rörelsen skrev till medlemmar i Amnesty. Där likställde de EU med en 

rikelandsklubb där utrikes- och säkerhetspolitiken skulle likställas under ledning av 

kärnvapenmakter som genom historien varit våldsbenägna länder. Sveriges planer på att 

förverkliga sina fredsplaner om internationell avspänning minskade om självständigheten 

82 FASH, Folkrörelsen mot EU Halmstad, 1994 F1:5. 
83 FASH, Kampanjplan från Nej till EU Riks. Folkrörelsen mot EU Halmstad, 1994 F1:5. 
84 FASH, Folkrörelsen mot EU Halmstad, 1994 F 1:5. 
85 Lundestad, 2009, s. 243. 
86 FASH, Folkrörelsen mot EU Halmstad, 1994 F 1:5. 
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hotades. Detta försök till mobilisering fick skarp kritik från en mottagare som i 

Hallandsposten menade att detta var rena skräckpropagandan från Nej-sidan. Insändaren var 

även kritisk till varför hen i egenskap av Amnesty-medlem skulle vara mottagare av sådan 

information.87

Ordföranden i Nej till EU Halmstad gav genmäle på insändaren och framförde att avsikten 

handlade om att bjuda in till fortsatt diskussion och att flera av citaten som fanns med i 

insändaren var ryckta ur sitt sammanhang.

 

88 Försöket att mobilisera rörelsen med hjälp av 

medlemmarna inom Amnesty fick även hård kritik från generalsekreteraren i Svenska 

Amnesty. I ett brev skrev sekreteraren att registret över Amnestys medlemmar i Halmstad 

hade missbrukats och att den svenska sektionen av Amnesty tog avstånd från denna aktion 

från Nej-sidan, eftersom att de inte tog ställning i frågan om ett svenskt medlemskap i EU.89

Nej till EU Halmstads ordförande framförde i valspurten att väljare som kände sig osäkra 

absolut borde rösta nej till medlemskapet. De var fortsatt kritiska till hur EU:s nuvarande 

konstruktion såg ut och en representant menade att Sverige inte borde gå med om inte detta 

ändrades. 

     

90 De förde fram att Sverige inte borde spärra in sig bakom EU:s tullmurar mot 

omvärlden.”Vi ska slå industrikapitalisterna och marknadsliberalerna på deras eget 

område”91

Det bästa verktyget för fredens bevarande är demokratiska styrelseformer. Det är svårt att 

driva människor till krigiska handlingar om de själva har möjligheter till val och ansvar 

för beslut. Varje enskilt EU-land är förmodligen demokrati i tillräcklig grad för att 

förhindra äventyrligheter. Däremot är den gemensamma EU-överbyggnaden långt ifrån 

demokratisk.

.  Rörelsen menade att ett medlemskap i unionen riskerade att tränga in Sverige 

bakom tullmurar varpå de menade att det vore bättre att satsa på handeln med hela världen 

och inte stänga ute någon. De gav här ett alternativ till EU samtidigt som de på ett tydligt sätt 

kritiserade hur ett medlemskap skulle påverka Sveriges demokrati och suveränitet. Dagarna 

innan folkomröstningen den 13 Nov 1994 skrevs en debattartikel i Hallandsposten där en 

företrädare för Nej till EU Halmstad starkt markerade att freden var det allra viktigaste och att 

detta bäst kunde åstadkommas genom demokrati. 

92

                                                           
87 Hallandsposten, 30 Sep, 1994. 

  

88 Hallandsposten, 8 Okt, 1994. 
89 FASH, Folkrörelsen mot EU Halmstad, F 1:5. 
90 Hallandsposten, 2 Nov, 1994. 
91 Idem. 
92 Hallandsposten, 10 Nov, 1994. 
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Debattartikeln riktade kritik mot det demokratiska ”underskottet” i EU eftersom att dess 

överbyggnad inte kunde säkerställa möjligheter till val och ansvarsutkrävande för enskilda 

länders beslut. Det överstatliga beslutsförfarandet inom EU var således långt ifrån 

demokratiskt menade Nej till EU Halmstad. Människorna skulle istället ha egna och 

självständiga möjligheter att fatta beslut i frågor för att de demokratiska styrelseformerna 

skulle vara uppnådda. Därmed så var Nej till EU Halmstad kritiska till EU:s demokratiska 

uppbyggnad eftersom att överstatligheten, där en majoritet av medlemsländerna kunde 

bestämma över andra medlemsländer, inte kunde legitimera en demokratisk beslutsprocess för 

Sveriges del.     

4.4 Kritiken mot demokratins procedur  

I inledningsskedet av opinionsbildningen började Nej till EU Halmstad att gå till angrepp mot 

vad de menade var det demokratiska underskottet inom EU. Rörelsen bestod utav ett fåtal 

personer som hade olika politiska uppfattningar, däribland miljö- och vänsterpartister som 

överlag bland väljarkåren hade ett kritiskt förhållningssätt till EU. De erhöll ekonomiska 

medel av partier för att kunna genomföra deras opinionsarbete. På det organisatoriska planet 

framförde Nej-sidan i debatten att de till skillnad från Ja-sidan hade små ekonomiska resurser 

och därför var i större behov av deras medlemmars ideella arbete. 

I debatten inför folkomröstningen använde sig Nej till EU Halmstad av en rad olika argument 

för att påverka opinionen. De delade bl.a. ut flygblad på Stora torg i Halmstad och skrev 

insändare till Hallandsposten för att på så sätt mobilisera rörelsen inför folkomröstningen. De 

använde sig även av andra påverkanskanaler genom att skicka ut information till skolor i 

Halmstad och även till Amnesty-medlemmar. Försöket att nå ut till Amnestys medlemmar 

fick dock skarp kritik av generalsekreteraren för Amnesty som menade på att de inte tog 

ställning i frågan om ett svenskt medlemskap i EU. Beslutet att mobilisera via denna kanal 

fick således negativa konsekvenser för Nej till EU Halmstad som aktör, eftersom de efter sitt 

handlande, fick motta kritik via insändare i Hallandsposten vilket i sin tur tvingade rörelsen 

till att ta beslut om att skriva ett genmäle för att reda ut deras beslut att kontakta Amnestys 

medlemmar.  

Inför slutspurten av kampanjen inför folkomröstningen 13 Nov 1994 försåg 

riksorganisationen Nej till EU avdelningen i Halmstad med en strategisk plan över hur 

opinionsarbetet skulle se ut. Budskapet till de lokala rörelserna var att helheten av EU:s 

projekt inte fick glömmas mellan alla olika sakfrågor. Därför var det viktigt att i detta skede 
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lägga tyngdpunkten på de mer generella frågorna kring demokratin och Sveriges 

självbestämmanderätt.93 Detta budskap gick att finna i olika artiklar som publicerades i 

Hallandsposten samt i deras flygblad vilket visar på att det fanns en samstämmighet i 

opinionsarbetet mellan riksorganisationen och Nej till EU Halmstad. Nej till EU Halmstad 

ville således verka för att utveckla demokratin och självbestämmanderätten för Sverige och 

inte låta landet anpassa sig till EU. Möjligheterna för Sverige vid ett EU-medlemskap sågs 

inte i argumentationen vilket innebar att de inte var angelägna om att diskutera eventuella 

framtida resultat av medlemskapet för Sveriges del i olika politiska sakfrågor. Denna 

avsaknad av argumentation från Nej-sidan förekom även i tidningsdebatten i Sverige i början 

av 1990-talet.94

Istället fokuserade Nej till EU Halmstad på hur de överstatliga inslagen inom EU:s politiska 

system var ett hot mot demokratin och lade därmed tonvikten på EU:s demokratiska procedur. 

I denna överstatliga diskurs försökte således Nej till EU Halmstad att etablera begreppet 

överstatlighet med ett specifikt innehåll. Det överstatliga inslagen fick i diskursen en negativ 

betydelse eftersom att begreppet ställdes i relation till EU:s demokratiska procedur. 

Överlåtandet av mer makt från Sverige till EU skulle innebära att ytterligare en maktinstans 

inrättades vilket skulle medföra en inskränkning av Sveriges beslutsbefogenheter. Detta som 

en kontrast till Ja-sidan som i debatten ofta tonade ner de överstatliga dragen och istället lyfte 

fram de möjligheter till samarbete som kunde uppnås via detta politiska system, genom att 

demokratiska stater har överlåtit befogenheter till gemensamma organ för att tillsammans med 

andra stater kunna lösa framtidens problem.

  

95

Även suveränitetsbegreppet sattes i relation till den demokratiska proceduren inom EU. I den 

suveräna diskursen menade Nej till EU att EU hade så kallad exklusiv kompetens inom en rad 

olika politiska områden såsom transport- och jordbrukssektorn, vilket skulle innebära att 

Sverige vid ett medlemskap i EU skulle förlora självbestämmanderätten inom dessa områden. 

Alternativet till EU var en frihet och självständighet där Sverige med sin bevarade suveränitet 

kunde skapa en politisk handlingsfrihet. Därmed berikades begreppet suveränitet med ett 

positivt innehåll i diskursen eftersom att Sverige, med en bevarad suveränitet, kunde 

säkerställa en legitim demokratisk beslutsprocess. Suveräniteten var således inte bara en 

symbol som blivit alltmer betydelselös då globaliseringen påverkat olika nationalstaters 

  

                                                           
93 FASH, Folkrörelsen mot EU Halmstad, 1994 F 1:5. 
94 Wallin, 1994, s. 170. 
95 Jacobsson, 1997, s. 290. 
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handlingsutrymme inom olika områden vilket ja-sidan framförde i debatten.96

5. Hallandspostens ledare inför folkomröstningen  

 Rätten att 

Sverige även i fortsättningen skulle få bedriva självständig politik på olika områden 

värderades således högre av Nej till EU Halmstad mot argumentet att medlemsländerna 

tillsammans kunde agera politiskt. I den diskursiva kampen om innehållet och betydelsen av 

begreppen överstatlighet och suveränitet låste således Nej till EU Halmstad fast betydelserna 

av begreppen. Nej till EU Halmstad hade således i sitt opinionsarbete tonvikten på den 

demokratiska beslutsprocessen inom EU genom att kritisera de överstatliga inslagen eftersom 

de i sin tur urholkade Sveriges suveränitet.  

Hallandspostens ledare tog i ett tidigt skede under valåret 1994 ställning för ett svenskt 

medlemskap i EU. Samtliga ledare från Hallandsposten under 1994 har undersökts inför detta 

kapitel. Även om de flesta ledare under detta år handlade om riksdagsvalet i Sverige så 

ägnade tidningen ett stort antal ledare med argument för ett svenskt medlemskap i EU. I en 

ledare Hallandsposten i maj 1994 framfördes betydelsen av EU 

Ett medlemskap i unionen blir ett givande och tagande som är av stor vikt för vår framtid. 

Isolering kommer inte göra någon lycklig. Förhoppningsvis inser medborgarna det den 13 

november.97

Hallandspostens ledare följde i detta avseende den generella argumentationen som flera andra 

stora massmedier i Sverige uppvisade på nyhetsplats i början av 1990-talet.

 

98 Distinktionen 

mellan nyheter och ledare är viktig att tydliggöra i detta kapitel. En ledares tolkning och 

presentation av verkligheten är färgad av tidningens politiska kulör.99

5.1 Möjligheterna med EU-medlemskapet 

 I de undersökta ledarna 

från Hallandsposten innebar detta att de kommenterade och analyserade händelseutvecklingen 

av debatten om ett svenskt medlemskap i EU utifrån ett liberalt perspektiv.  

Hallandspostens ledare skrev i slutet av januari 1994 om att medlemskapet i unionen vore bra 

för miljöns skull. Genom ett medlemskap kunde Sverige även i framtiden kunna gå i bräschen 

med en självständig miljöpolitik, detta tack vare subsidiaritetsprincipen inom EU.100

                                                           
96 Idem. s. 291. 

 Ledaren 

97 Hallandsposten, 5 Maj, 1994. 
98 Wallin, 1994, s. 151. 
99 Jacobsson, 1997, s. 327. 
100 Hallandsposten, 22 Jan, 1994. 
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anpassade sig inte i miljöfrågan till den generella argumentationen från Ja-anhängarna som 

menade att det vore omöjligt för enskilda nationer att klara miljöfrågan varpå ett samarbete 

mellan medlemsstaterna var en förutsättning för att lösa problemen.101

Under 1994 började fler länder i framförallt gamla Östeuropa att ansöka om ett medlemskap i 

EU, om detta gavs det utrymme i en ledare där de menade att EU:s framtida intentioner 

numera var fastlagda. I samband med att Polen och Ungern meddelat att de tänkte lämna in 

ansökan om medlemskap menade ledaren i Hallandsposten att  

  

Det betyder också att de dominerande krafterna inom EU har valt den geografiska 

breddningen av unionen framför en ytterligare fördjupning. De som drömmer om en 

europeisk federation, ett Europas förenta stater, tvingas lugna ner sig.102

Ledaren kan i detta avseende ses som ett uttryck för att dämpa farhågorna om att unionen var 

på väg i fel riktning. Ja-sidan dementerade ofta i EU-debatten Nej-sidans påståenden vilket 

speglade de olika verklighetsuppfattningar som rådde inför valet.

  

103

Opinionsbildning blir framgångsrik när den driver klara linjer. Medlemskapets vänner har 

argumenten på sin sida. De måste renodlas men är redan idag mycket svåra att i sak 

bemöta. Motståndarna till EU har visat att de främst tänker satsa på desinformation och 

misstänkliggöranden. Fakta kommer att avfärdas som propaganda.

 Hallandspostens ledare 

tog tillfället i akt och poängterade detta i en analys inför folkomröstningen där Nej-sidans 

uppfattningar om det framtida EU-medlemskapet förkastades.  Ledaren redogjorde här för hur 

läget i debatten såg ut och hur deras motståndare tänkte agera. 

104

Hallandspostens ledare menade således att innehållet som de återgav i sina texter var svåra att 

bemöta med argumentation mot bakgrund av deras klara linjer i opinionsarbetet.   

  

5.2 Betydelsen av suveräniteten  

En av frågorna inför folkomröstningen var hur Sveriges suveränitet skulle påverkas vid en 

anslutning till EU. Hallandspostens ledare menade att den industriella och tekniska 

utvecklingen hade bidragit till ett mer internationaliserat samhälle där nationalstaten och den 

tidigare interna politiken höll på att minska i betydelse. När näringsliv och ekonomi hade 

                                                           
101 Wallin, 1994, s. 162-163.  
102 Hallandsposten, 10 Mars, 1994. 
103 Wallin, 1994, s. 169-170. 
104 Hallandsposten, 23 Apr, 1994. 
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utvidgats med konsekvenserna att det skapats ett stort flöde av människor och kapital, så 

skulle det bli för komplicerat att fortsätta att driva politiken på en nationell nivå.  

Sett ur detta perspektiv är unionen egentligen ett sätt att anpassa sig efter de förändringar 

som påbörjats och rasar vidare. Internationellt samarbete på områden som förr sköttes på 

nationell nivå blir allt viktigare.105

Ledaren menade vidare i samma text att fred, säkerhet och trygghet skapades bäst tillsammans 

vilket var ett sätt att bemöta Nej-sidans hot om att Sverige vid ett EU-medlemskap skulle 

förlora sin suveränitet.

 

106

Ett av argumenten för ett EU-medlemskap är just, även om det vid första anblicken kan 

verka motsägelsefullt, att regionernas betydelse kommer att öka. Samtidigt som 

medlemskap innebär att en del beslut som berör Sverige kommer fattas i unionen på en 

överstatlig nivå, så kommer regionerna att öka sin makt gentemot staten. EU-bidrag och 

liknande går nämligen direkt till de människor som är berättigade till sådana, utan att först 

ta omvägen över Stockholm.

 Det överstatliga samarbetet inom EU, där en majoritet av 

medlemsländerna kunde bestämma över andra länder genom majoritetsbeslut, var ett 

återkommande inslag i debatten inför folkomröstningen. Farhågorna om att Sverige på detta 

vis skulle mista sin suveränitet ansågs i denna kontext som ett hot mot demokratin. 

Hallandspostens ledare förstod denna problematik men medgav samtidigt dess fördelar då 

regionerna, genom subsidiaritetsprincipen, kunde utöka sin makt. Ledaren menade att 

107

Principen kunde således generera ett utökat maktutrymme för regionerna på bekostnad av 

statens makt, detta samtidigt som medlemskapet i unionen skulle innebära att vissa beslut 

skulle fattas på överstatlig nivå.  Överstatligheten inom EU accepterades således av 

Hallandspostens ledare eftersom att staten i förlängningen fick minskad makt över 

medborgarna. Detta kan tolkas som ett liberalt inslag som skulle förverkligas genom EU-

medlemskapet, vilket ledaren mot bakgrund av sin politiska kulör, ställde sig bakom.   

    

Strategin från Nej till EU Halmstad inför valupptakten var att de skulle lägga tyngdpunkten på 

demokrati och självbestämmande för att inte glömma helheten bland alla andra politiska 

sakfrågor.108

                                                           
105 Hallandsposten, 7 Maj, 1994. 

 Hallandspostens ledare visade att de i sin tur betraktade betydelsen av Sveriges 

106 Idem. 
107 Hallandsposten, 18 Aug, 1994. 
108 FASH, Folkrörelsen mot EU Halmstad, 1994 F 1:5. 
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suveränitet ur ett helt annat perspektiv. Under rubriken ”Låt inte detaljerna förvilla”109skrevs 

en ledare om rädslan för att förlora den svenska suveräniteten. Ledaren menade att 

medlemskapet i EU helt klart skulle innebära vissa uppoffringar men att samarbetet i unionen 

var ett resultat som var skapat av självständiga nationer.110

Men det råder ingen tvekan om att EU-frågan i grunden handlar om man tycker det är 

vettigt att samarbeta internationellt eller inte. Den som anser att internationellt samarbete 

främjar fred och välstånd bör ju ha ett intresse av att delta.

 Ledaren menade att det var en 

illusion att Sverige hade haft full kontroll över vad som hände i landet mot bakgrund av att 

Sveriges relativt lilla och öppna ekonomi var oerhört påverkad av omvärlden. Trots att dessa 

detaljer som i sin tur påverkade Sveriges suveränitet inrymdes i det kommande EU-

medlemskapet för Sveriges del så valde ledaren att ge en förenklad bild av debatten kring 

detta. I en tidigare ledare konstaterades att 

111

Dagen efter folkomröstningen som slutade med en seger för Ja-sidan gladdes Hallandsposten 

ledare åt resultatet. Samtidigt så utryckte de en viss ödmjukhet inför vad som väntade. 

Unionen var inne i ett dynamiskt skeende där regeringar skulle komma att se över och sätta 

ramarna för samarbetet. Ledaren nämnde att en av de viktigaste frågorna som väntade var hur 

länderna i Östeuropa skulle kunna närma sig ett samarbete med västvärlden.

 

112

5.3 Framtidens problem löses gemensamt  

 Om de 

nämnda ramarna för samarbetet skulle omfatta reformer för EU:s beslutsprocess diskuterades 

inte vilket talade för att utvidgningen av EU var av större vikt för Hallandspostens ledare 

dagen efter folkomröstningen. 

Hallandspostens ledare ställde sig bakom ett svenskt medlemskap i EU. I flera ledare lades 

vikt på att dementera Nej-sidans argumentation när det kom till frågan huruvida Sveriges 

suveränitet skulle hotas av en anslutning till EU. Ledaren menade att Nej-sidan hade 

svårigheter med att bemöta deras argumentation i sak varefter de därmed var tvungna till att 

sprida desinformation om de politiska sakfrågorna. Detta kan ses som ett tydligt uttryck för 

den diskursiva kampen i debatten där Hallandspostens ledare på ett stringent sett, försökte 

låsa fast betydelsen av begreppen i debatten, för att på så sätt övertyga väljarna om att dess 

betydelse var fastslagen. De vände här på resonemanget och framförde att Sverige, vid en 
                                                           
109 Hallandsposten, 26 Sep, 1994. 
110 Idem. 
111 Hallandsposten, 14 Jun, 1994. 
112 Hallandsposten, 14 Nov, 1994. 
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anslutning till EU, på ett bättre sätt kunde lösa exempelvis framtida miljöproblem. Även inom 

näringslivet och ekonomin ansåg de att lösningen inte skulle vara att Sverige skulle stå 

utanför samarbetet eftersom att världen blivit alltmer globaliserad vilket medfört att det vore 

för komplicerat att fortsätta att driva en egen nationell politik på dessa områden.  

Ledaresidan lade mer vikt vid resultatet av ett framtida EU-medlemskap än att diskutera 

farhågorna kring den demokratiska beslutsprocessen. Ledaren medgav visserligen de 

överstatliga dragen som fanns inom EU:s beslutsprocess och att samarbetet skulle innebära 

vissa uppoffringar men att unionen fortfarande skulle bestå av självständiga nationer. De 

menade även att Sveriges suveränitet höll på att minska i betydelse eftersom att utvecklingen i 

världen medfört en internationalisering varvid de politiska besluten på en rad olika 

sakområden borde fattas över nationsgränserna. Detta gällde bl.a. inom ekonomin och 

näringslivet men även inom fred och säkerhet. I den överstatliga diskursen relaterade därmed 

Hallandspostens ledare överstatligheten till de framtida och möjliga resultaten av demokratin 

i EU. Med hjälp utav överstatligheten kunde således viktiga resultat åstadkommas inom 

unionen, något som Sverige vid ett nej till EU skulle förlora på eftersom flera beslut behövde 

lösas genom en gemensam europeisk politik. I den suveräna diskursen gavs inte 

suveränitetsbegreppet ett särskilt positivt innehåll eftersom suveränitetens betydelse för 

Sveriges del inte längre var av vikt för att kunna åstadkomma några resultat av det framtida 

EU-samarbetet. På detta sätt relaterades suveräniteten, eller i detta fall avsaknaden av 

suveräniteten, mot resultatet som kunde skapas genom ett EU-medlemskap.  

Hallandspostens ledare hade på ett tydligt sätt fokus på det politiska resultatet av EU-

samarbetet, istället för att diskutera de kritiska aspekter om EU:s beslutsprocess som Nej-

sidan framförde i debatten. Ledaren menade att trots att det inom EU fanns överstatliga 

samarbetsformer, som skulle innebära att en kvalificerad majoritet av medlemsländerna kunde 

bestämma över andra länder, så var samarbetet av vikt eftersom att de som självständiga 

nationer kommit fram till detta beslutsförfarande. Häri låg den demokratiska legitimiteten. 

Likväl menade ledaren att Sveriges suveränitet inte längre var av stor vikt eftersom att alltfler 

politiska frågor behövde lösas genom internationella samarbeten. Som ensam nation med 

suveränitet gick det således inte att nå de önskade resultat inom en rad olika politiska områden 

som ledaren framförde.  På detta sätt så försökte Hallandspostens ledare att låsa fast 

betydelsen av begreppen för att förse överstatlighet och suveränitet med ett konkret innehåll 

genom att relatera dessa till de möjliga resultaten som kunde åstadkommas i EU.  
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6. Sammanfattning och slutdiskussion  

Debatten om Sveriges anslutning till EU har i den här studien undersökts i syfte att 

komplettera den tidigare forskningen om hur olika aktörer argumenterade och resonerade om 

demokratin i samband med folkomröstningen till EU 1994. En diskursanalys har gjorts utifrån 

material från Nej till EU Halmstad och Hallandspostens ledare för att kunna kartlägga de 

diskurser som uppträdde och formades under debatten. Avsikten med att kartlägga 

diskurserna som fördes i Halmstad inför folkomröstningen har varit att visa på den diskursiva 

kamp om det språkliga innehållet där debattörerna försökte att låsa fast betydelsen av språket 

för sin egen vinnings skull. Följande frågeställningar har legat tillgrund för studien.  

- Vilka argument framfördes i debatten? 

- Hur debatterades överstatligheten och suveräniteten?  

- Vad låg tillgrund för deras olika uppfattningar om EU-medlemskapet?  

Nej till EU Halmstad grundades inför folkomröstningen som en politisk obunden organisation 

som mobiliserade Nej-sägarna. De kanaliserade sitt motstånd mot EU genom olika artiklar i 

Hallandsposten och genom torgmöten och berörde olika aspekter av EU-medlemskapet 

genom debatten. De hade knappa resurser och erhöll ekonomiskt stöd av miljö- och 

vänsterpartiet och ville ofta framhäva sig som ”undersåtar” i förhållande till Ja-sägarna som 

enligt dem hade mer resurser för mobiliseringen. Förutom olika reportage och debattartiklar i 

Hallandsposten valde rörelsen att försöka driva opinion via andra kanaler med hjälp utav 

kampanjmaterial. Vid försöket att värva medlemmar genom Amnestys register orsakades 

problem som fick konsekvenser för deras opinionsarbete i EU-debatten. Beslutet medförde att 

Nej till EU Halmstad fick försvara sig med genmäle i Hallandsposten vilket innebar att de på 

nytt fick förtydliga sina ståndpunkter i debatten. Hallandspostens ledare bedrev i sin tur 

opinion inför folkomröstningen genom att de kommenterade och diskuterade EU ur ett liberalt 

perspektiv. Genom flertalet ledarartiklar under 1994 belystes olika aspekter av det framtida 

EU-samarbetet. De gav en bild över utvecklingen i världen för att mot bakgrund av det 

sammanfatta de möjligheter som EU-medlemskapet kunde innebära för Sverige. 

Argumenten som framfördes i debatten visade sig bygga på farhågor samt dementier av dessa 

farhågor inför EU-medlemskapet. Nej till EU Halmstad ville bevara och utveckla demokratin 

och självbestämmanderätten för Sverige och menade att EU var toppstyrt och odemokratiskt. 

Ett medlemskap i unionen skulle innebära skattesänkningar som skulle hota välfärden och den 

offentliga sektorns ställning i Sverige. De var även kritiska till EU:s tullmurar mot omvärlden 
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och ville istället satsa på en handelspolitik som omfattade hela världen så att inget land skulle 

utestängas, på detta sätt skulle kapitalisterna slås på sitt eget huvudområde. Hallandspostens 

ledare ägnade sig vid flertalet tillfällen av dementier av de påstådda farhågorna med ett 

svenskt EU-medlemskap. De menade att demokratin i EU var behäftad med vissa problem 

men samtidigt så var detta ett resultat av självständiga nationers ställningstagande. Den 

tekniska utvecklingen hade medfört ett mer internationaliserat samhälle där den interna 

politiken hade minskat i betydelse, därmed så erfordrades ett medlemskap i EU för att kunna 

vara med och påverka. Argumentationen från Nej till EU Halmstad och Hallandspostens 

ledare låg således i linje med vad Wallin menade vara huvuddragen i debatten om EU. Här 

menade Nej-sidan att EU var en centralstyrd organisation som led av ett demokratiskt 

underskott där kapitalismen styrde. Därmed skulle välfärdspolitiken utarmas och en mur emot 

framförallt den tredje världen höll på att skapas. Ja-sidan byggde i sin tur sin argumentation 

på att dementera dessa påståenden.        

Nej till EU Halmstad och Hallandspostens ledare använde sig inte särskilt mycket av den 

svenska historien som grund för de kommande förändringarna som medlemskapet i EU 

innebar för Sveriges del som Axelssons forskning visade. Det enda liknelsen med Sveriges 

historia på ett allmänt plan gjorde Hallandspostens ledare då de förklarade att nationalstatens 

betydelse höll på att minska i betydelse tillföljd av den alltmer internationaliserade politiken. 

Förklaringen till avsaknaden av dessa svenska historiska jämförelser i EU-debatten kan vara 

att de undersökta forumen, i vilket opinionsarbetet bedrevs, inte gav utrymme till mera 

långtgående berättelser om den svenska historien. Behovet av att vara tydlig med kortfattade 

budskap i opinionsarbetet för att nå ut med sina ståndpunkter i ledare, artiklar, flygblad och 

övrigt kampanjmaterial sågs möjligen som ett mer effektivt tillvägagångssätt i debatten. 

I debatten använde sig Nej till EU Halmstad och Hallandspostens ledare av flera 

gemensamma begrepp för att diskutera demokratin i samband med EU inför folkomröstningen 

den 13 november 1994. Nej till EU Halmstad menade att överstatligheten inom EU medförde 

att Sverige skulle förlora sin suveränitet vilket innebar att Sverige inte kunde bedriva 

självständig politik på vissa områden. Riksorganisationen skapade även en kampanjplan för 

sina lokala förgreningar om att de skulle lägga fokus kring dessa begrepp inför 

folkomröstningen. Hallandspostens ledare menade däremot att trots de överstatliga dragen 

inom EU, var unionen en sammanslutning av självständiga nationer. De menade att Sverige 

var tvunget att ge upp delar av sin suveränitet eftersom att fler och fler politiska områden 

löstes genom internationella samarbeten. Detta skapade två olika diskurser i debatten som jag 
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kartlagt som den överstatliga respektive den suveräna diskursen. Dessa diskurser har i studien 

setts som debattörernas olika ansatser till att forma ett bestämt sätt att tala om världen i olika 

sammanhang genom att fixera och strukturera språket. I den överstatliga diskursen försökte 

Hallandspostens ledare att tona ner de överstatliga dragen och istället lyfta fram att detta var 

ett sätt för självständiga nationer att försöka finna gemensamma lösningar på gemensamma 

problem. Nej till EU Halmstad menade däremot att demokratin på detta sätt urholkades inom 

EU eftersom att det innebar inskränkningar av den svenska suveräniteten. I den suveräna 

diskursen diskuterade Hallandspostens ledare det möjliga resultatet av EU-medlemskapet. 

Sveriges suveränitet skulle inte överdrivas eftersom de menade att EU var ett sätt att anpassa 

Sverige inför framtiden. De menade att politiska beslut alltmer fattades på en nivå som låg 

utöver nationsgränserna varvid Sverige behövde anpassa sig efter detta för att nå önskade 

politiska resultat. Nej till EU Halmstad menade däremot att suveräniteten för Sveriges del var 

av vikt för att kunna säkerställa den demokratiska legitimiteten.   

I debatten debatterades såväl överstatligheten och Sveriges suveränitet inför folkomröstningen 

om EU. Deras olika uppfattningar om EU-medlemskapet har i studien visat sig grunda sig i att 

de använde sig av och gav begreppen olika innebörder i de olika diskurserna. De undersökta 

aktörerna kunde således tala förbi varandra eftersom att de relaterade begreppen mot olika 

aspekter av EU-medlemskapet. Detta har i studien visats utifrån en diskursteoretisk ansats 

med utgångspunkt i vad Winther Jörgensen och Phillips kallar för knuttecken. Genom en 

ekvivalenskedja har begreppen i den undersökta EU-debatten knutits samman med andra 

tecken vilket resulterat i olika konkreta innehåll. Nej till EU Halmstad menade att det 

överstatliga samarbetet inom EU, där frågor kunde avgöras via majoritetsbeslut, innebar att 

Sverige inte själva kunde bestämma vilken politik som skulle genomföras eftersom att det 

överstatliga samarbetet medförde en ökad makt åt EU. De talade inte om möjligheterna för 

Sveriges del utan lade fokus på att kritisera den demokratiska proceduren inom EU. 

Hallandspostens ledare talade däremot ofta om vad för slags politiska resultat som Sverige 

vid en anslutning till EU kunde innebära. Sverige skulle inte isolera sig från omvärlden utan 

behövde medlemskapet för att kunna bedriva politik inom olika sakområden. De menade att 

Sverige var en liten och öppen ekonomi och att i takt med den industriella och tekniska 

utvecklingen som gjort världen mer internationaliserad, så skulle politiken inte enbart kunna 

samordnas på nationell nivå. Hallandspostens ledare hade således mer fokus på det politiska 

resultatet av EU än på de demokratiska processerna inom EU, även om de medgav att det 

överstatliga samarbetet inom EU innebar vissa uppoffringar för Sveriges del. Uppfattningarna 
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har spårats i diskurserna där kampen om begreppen och dess innehåll stod i fokus. Detta 

ligger i linje med vad Jacobssons forskning visar eftersom att debatten om demokratin i 

samband med folkomröstningen till EU, även i den här studien visar att Nej till EU Halmstad 

och Hallandspostens ledare lade tyngdpunkten på olika aspekter av demokratin i samband 

med folkomröstningen till EU. Nej-sidan talade enligt Jacobssons studie mer om demokratins 

procedur medan Ja-sidan lade fokus på det politiska resultatet av EU-medlemskapet. Därmed 

så upprätthöll de makten över sina konstruerade diskurser om EU och fastställde således 

språkets betydelse i EU-debatten. Nej till EU Halmstad och Hallandspostens ledare angav 

således tydligt vad som behövdes diskuteras inom diskurserna om EU för att kunna dra fördel 

av detta i opinionsarbetet. Detta genom att relatera utvalda begrepp till olika aspekter av EU-

medlemskapet för Sveriges vidkommande. 

Nej till EU Halmstad och Hallandspostens ledare förde således en diskursiv kamp där syftet 

var att fastställa språkets innebörd i EU-debatten. Genom försöket att fastställa innebörden av 

överstatligheten och suveräniteten för Sveriges vidkommande trädde två olika fokus fram i 

debatten vilket visar på de orsaker som låg tillgrund för deras olika uppfattningar om EU-

medlemskapet. Kampen om de olika diskursernas uppbyggnad enligt Foucaults teoretiska 

utgångspunkt för studien, gav Nej till EU Halmstad och Hallandspostens ledare möjligheten 

att fixera ordningen för de olika diskurserna. Drivkraften bakom detta möjliggjorde att olika 

tillfälliga sanningar om EU-medlemskapet producerades av debattörerna som hade makten 

över sina språkligt konstruerade diskurser. Ambitionen att få makt över EU-debatten innebar 

en strävan att ge legitimitet åt deras diskursiva praktiker. De båda debattörernas diskursiva 

praktiker avlöste varandra under EU-debatten vilket visar på hur den diskursiva kampen som 

kartlades i studien, medförde att språkets karaktär förändrades i deras kamp om hegemoni 

över diskurserna. Nej till EU Halmstad var konsekventa i sin argumentation och framförde i 

deras opinionsmaterial att överstatligheten inom EU skulle innebära att Sverige fick 

ytterligare en maktinstans att förhålla sig till. Detta skulle i sin tur innebära att Sverige skulle 

förlora sin suveränitet. Då Sverige inte längre genom ett medlemskap i EU skulle kunna få 

bestämma själva i politiska frågor så var det tydligt att Nej till EU Halmstad på ett konsekvent 

sett ville låsa fast betydelsen av överstatligheten och suveräniteten genom att sätta dessa båda 

begrepp i relation till den demokratiska beslutsprocessen. Hallandspostens ledare var 

medveten om dessa farhågor som spreds från Nej till EU vilket de poängterade i ett antal 

ledarartiklar. Samtidigt var de beslutsamma om att i debatten försöka övertyga väljarna om 

vad för slags politiska resultat som kunde åstadkommas genom ett medlemskap i EU. Därför 
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relaterade de överstatligheten och suveräniteten mot det möjliga politiska resultatet av EU. 

Suveräniteten var således inte av betydelse om Sverige överhuvudtaget skulle kunna påverka 

de viktiga och gränsöverskridande politiska frågorna. Därmed så var det överstatliga 

samarbetet inom EU av betydelse för att kunna nå dessa politiska resultat. Fixeringen av 

språket i den överstatliga och suveräna diskursen innebar således att tillfälliga sanningar 

producerades under EU-debatten. Inte genom att aktörerna i studien använde sig av 

vilseledande information utan genom att begreppens innebörder fastslogs i diskurserna, 

genom att knyta samman dessa med var för sig olika aspekter av EU-medlemskapet för 

Sveriges vidkommande. 

Forskningen om debatten om Sveriges anslutning till EU har varit omfattande och rört sig 

inom flera olika ämnesdiscipliner som berikat ämnesområdet med olika perspektiv. Eftersom 

EU-medlemskapet innebar en så pass stor politisk förändring för Sveriges del så var debatten 

behäftad med olika farhågor och förhoppningar hos medborgarna. Studien har fångat upp 

vissa delar av den förda debatten genom att reda ut vad det var som sades och hur begreppen 

användes för att förklara vad EU-medlemskapet skulle innebära för Sveriges vidkommande. 

Genom att undersöka hur debattörerna relaterade begreppen till olika saker är ett sätt att ta sig 

an detta ämnesområde även om det säkerligen finns andra intressanta angreppssätt som i sin 

tur kan ge andra tänkbara resultat. Studiens resultat och resonemang kan förhoppningsvis 

bidra till vidare forskning om hur olika opinionsbildare debatterar och resonerar kring 

demokratin vid länders anslutningar till internationella samarbeten, särskilt eftersom att dessa 

tenderar att öka i takt med att allt fler politiska frågor blir globala till sin karaktär.  
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