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ABSTRACT 

C-assay in political science 

Author: Sara Olofsson 

Tutor: Anders  Broman 

”The referendum as a corrective – a comparative study in the parliaments choice of 

decision process about the EMU and EU-constitution.” 

 

Sweden has been a member of the European Union since 1995 and the power of the 

organisation to make decisions has increased over the years in a rate which hasn’t been 

followed by an equally increase in democratization. This is partly due to the lack of 

participation in the decision making process and at the national level the citizens don’t 

possess enough channels to compensate the loss of influence. To solve this democratic 

dilemma, more and more countries are turning to the referendum. My purpose with the 

study is to analyze under what circumstances the Swedish parliament initiate referendum 

and how this effect the opportunities for it to work as a corrective according to the 

popular will. I’ve compared the decision to join EMU, when the parliament decided to 

initiate, with the ratification of the EU-constitution when the parliament decided not to 

initiate and posed following questions: How did 1) Minority Weapon, 2)Division solving 

3) Important question and  4) External Pressure  impact the parties decision to initiate or 

not? I used statistics, parliamentary debates and home-pages to answer the questions. My 

conclusions are that the most important factors that promote an initiative are division 

solving and important question. External pressure seems to have little or no impact. This 

means that the parliament isn’t responsive to the opinion, has a big control over the 

initiation and combined with a critically bad representation it doesn’t provide much of an 

opportunity for the referendum to work as a corrective in the Swedish democracy.  
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 1. Inledning 
 

1.1 Ämnesval och syfte 

Demokratin har gjort framsteg under de senaste decennierna och blivit det ledande medlet 

för staten att skapa legitimitet i förhållande till sina medborgare. Men demokratin är 

varken ett entydigt begrepp eller ett bestämt tillstånd, det kan variera i såväl teori som 

empiri. Enligt litteraturen bör en stat uppfylla en del värden för att ta denna beteckning, 

dessa kan variera i viss mån men baserar sig åtminstone på tre kärnvärden; 

folksuveränitet, politisk jämlikhet och folkviljans förverkligande.1 Folksuveräniteten kan 

sägas vara det värde som står mekanismen politiskt deltagande närmast. 2 Utan effektiva 

kanaler via vilka folket har möjlighet att göra sig hörda och påverka representanternas 

beslut, kommer det oundvikligen finnas en risk att makten centraliseras till några få och 

vi blir stående med en mer eller mindre elitistisk form som knappast längre låter sig 

kallas demokrati. Politiskt deltagande är därför viktigt att uppmärksamma och stödja. 

Enligt Dahls teori om demokratiprocessen bör idealet demokrati kännetecknas av ett s.k. 

effektivt deltagande som ger medborgarna adekvata och lika möjligheter till politiskt 

deltagande genom hela beslutsprocessen.3  

 

Sedan 1 januari, 1995 är Sverige medlem i EU, en överstatlig organisation som skapat en 

nivå över staten med begränsad befogenhet att ta beslut och reglera dess angelägenheter. 

Att beslut tas på denna nivå gör det nödvändigt att beakta den demokratiska aspekten, 

utan en sådan riskerar vi att underminera den nationella demokratin genom att flytta 

beslutskompetens till icke-demokratiska institutioner. Deltagandet i EU har brister. 

Kanalerna är inte särskilt mottagliga, effektiva eller jämlika. Valdeltagandet till 

Europaparlamentet är mycket lågt, det har inget större inflytande på de viktiga besluten 

och partisystemet är svagt. Intresseorganisationerna frodas och lobbyismen är ett av EU:s 

                                                 
1 Gilljam M., ”Demokratins ideal möter verkligheten”, Demokratins mekanismer, Lund 2004, s.12ff 
2 Hermansson J., ”Vad är det som är bra med demokratin?”, Demokratins mekanismer, 303  
3 Dahl R., Demokratin och dess antagonister, Danmark 2005, s.170 
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starkaste kännetecken, men i de stora, resursstarka organisationer som har möjlighet att 

göra sina röster hörda råder ofta ett stort avstånd mellan ledarskap och gräsrötter.4  

 

Då det saknas möjligheter till ett effektivt deltagande inom EU hotas värden som 

folksuveränitet och folkviljans förverkligande. För att förankra beslut och skapa 

möjligheter för påverkan kan den nationella demokratin således få verka som ett viktigt 

mellanled. Kanalerna för medborgarna går på denna nivå främst via riksdagen och de 

allmänna valen. Även här finner man dock brister då regeringen är det organ som för 

Sveriges talan i EU, riksdagens makt är därmed begränsad när det kommer till politiken 

som ska föras även om de har ett visst inflytande via EU-nämnden etc.5 De allmänna 

valen fokuserar dessutom främst på den nationella politiken och representativiteten i EU-

frågor kan bli lidande vilket har visat sig i folkomröstningar och opinionsundersökningar. 

Ytterligare ett bekymmer är att deltagandet på nationell nivå genomgår en omvandling. 

Från att ha varit kopplat till partier har deltagandet individualiserats och de traditionella 

kanalerna upplevs inte längre ge adekvata möjligheter till ett effektivt deltagande.6  

 

Lösningen på en del av den här problematiken har i vissa fall bedömts vara 

folkomröstning. Via den direkta demokratin kan medborgarna få möjlighet att korrigera 

eventuell diskrepans med riksdagens syn på EU. Genom folkomröstningen 1994 önskade 

man öka legitimiteten i beslutet att ansluta sig till EU.7 2003 hölls en folkomröstning 

rörande Sveriges deltagande i EMU och resultatet av denna folkomröstning visade klart 

och tydligt att det rådde en skillnad mellan väljare och valda i synen på EU. 8 2005 

uppkom en diskussion om ännu en folkomröstning i frågan kring EU-konstitutionens 

ratificering. Den här gången valde dock riksdagen att inte lämna ut frågan, beslutet skulle 

tas i riksdagen.9  

 

                                                 
4 Karlsson C., ”Europeiska unionens nuvarande problem och framtida vägval”, EU – demokratiskt och 
effektivt?, SOU 2002:82, s.19ff 
5 Petersson O., Demokrati över gränser, Demokratirådets rapport 1997, s.31f 
6 Demokrati och makt i Sverige, SOU 1990:44, s. 214 
7 Folket som rådgivare och beslutsfattare, SOU 1997:56, s.120 
8 http://www.scb.se/statistik/ME/ME0113/2003A01/ME0113_2003A01_BR_02_ME08SA0401.pdf 2006-
05-05 
9 http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=410847 2006-08-10  
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Medborgarna kan endast indirekt, via allmänna val, påverka vilka som tar beslut om att 

initiera folkomröstning. Då det finns stora brister i deltagandet i EU såväl som 

representativiteten i riksdagen väcks en del frågetecken. Mitt syfte med uppsatsen är att 

undersöka hur det institutionella initiativet till folkomröstning används för att se i vilken 

utsträckning det ger adekvata möjligheter till ett effektivt deltagande. För att uppfylla 

detta syfte ska jag undersöka vad som får riksdagspartierna att initiera folkomröstning 

och hur detta möjliggör chanserna för korrigering i förhållande till folkviljan.  

 

1.2 Litteraturanknytning 

I litteraturanknytningen nedan ska jag med hjälp av modellen på sida 12 stegvis beskriva 

och motivera de teoretiska grunderna för min uppsats. Först för jag en diskussion kring 

demokratiska värden för att sedan anknyta till mekanismer och Dahls effektiva 

deltagande, slutligen kopplar jag detta till initieringen av folkomröstning och utvecklar 

ett analysinstrument i form av olika motiv/faktorer till initiering.  

 

1.2.1 De teoretiska grunderna 

Demokratin motiveras utifrån ett antal värden vilka den strävar efter att uppfylla. 

Själva ”kärnan” kan som nämnts ovan sammanfattas i folksuveränitet (A), folkviljans 

förverkligande (B) och politisk jämlikhet (C). För att i största möjliga mån förverkliga 

dessa utvecklar man mekanismer av vilka val, deltagande och samtal utgör de främsta. 

Värdena är inte helt förenliga med varandra och därmed kommer demokratier i skilda tid 

och rum att använda olika mekanismer med grund i vilka värden man betonar högst. 10  

 

I Sverige har de allmänna valen en framskjuten position som den främsta demokratiska 

handlingen, men utredningar har visat att valhandlingens funktion håller på att förändras. 

Från att ha varit fokuserat kring partier och kollektivet har det politiska deltagandet blivit 

alltmer individualiserat i takt med mindre partianknytning och större politikerförakt vilket 

inneburit ett ökat tryck på alternativa deltagandekanaler. Valhandlingens demokratiska 

förmåga kan under dessa omständigheter urholkas och värden i form av folksuveränitet 

                                                 
10 Hermansson J., ”Vad är det som är bra med demokratin?”, Demokratins mekanismer, Lund 2004, s.301ff 
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och folkviljans förverkligande riskerar bli lidande genom att ett förändrat samhälle täcks 

upp av oförändrade demokratiska mekanismer.  

 
”I ljuset av den förändring som sannolikt kommer att utmärka också den 
närmaste framtiden vill vi sammanfattningsvis både försvara och revidera 
deltagardemokratins ideal. Det betyder att vi tillbakavisar den elitdemokrati 
som menar att demokratin skulle vara ett institutionellt arrangemang som 
kännetecknas av att det ger medborgarna möjlighet att välja sina ledare. 
Samtidigt tvingas vi konstatera att vissa utvecklingstendenser i den svenska 
folkstyrelsen harmonierar med en sådan utveckling och med valhandlingen 
som medborgarskapets mest kärnfulla uttryck.”11

 

Ökade möjligheter till politiskt deltagande ter sig önskvärt mot denna bakgrund. Men vad 

är ett demokratiskt deltagande? Det effektiva deltagandet som är ett av kriterierna i Dahls 

teori om den demokratiska processen definieras på följande vis:  
 

”Under hela processen fram till dess att ett bindande beslut är fattat, bör 
medborgarna ha adekvata och lika möjligheter att uttrycka vilket slutligt 
avgörande de föredrar. De måste ha adekvata och lika möjligheter både att föra 
upp frågor på dagordningen och att förespråka det ena avgörandet framför det 
andra”.12

 

Sammanfattningsvis handlar det om att ge medborgarna adekvata och lika möjligheter till 

ett effektivt deltagande. Att dessa två krav måste ställas parallellt har sin grund i de till 

viss del konkurrerande värden som de avser uppfylla. Medan de adekvata möjligheterna 

syftar till att ge medborgarna verklig möjlighet att delta, folksuveränitet, ämnar lika 

möjligheter förverkliga den politiska jämlikheten. En alltför stor folksuveränitet kan 

innebära minskad politisk jämlikhet; ökar vi deltagandets kanaler finns alltid risken att 

det är de starka särintressena i samhället som lyckas lägga beslag på dessa. Vidare kan ett 

fullt fokus på politisk jämlikhet innebära att folksuveräniteten blir lidande eftersom det 

utöver valhandlingen finns få deltagandekanaler som kan försäkra att alla får en lika 

röst.13 Därmed är det av yttersta vikt att ett deltagande strävar efter att uppfylla båda 

dessa värden. Undersökningen kommer dock att fokusera på adekvata möjligheter 

                                                 
11 Demokratiutredningen, En uthållig demokrati, SOU 2000:1, s.35 
12 Dahl R., ”En teori om den demokratiska processen”, Demokratin och dess antagonister, Danmark 2005, 
s.170 
13 Hermansson J., ”Vad är det som är bra med demokratin?”, Demokratins mekanismer, Lund 2004, s.301ff 
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eftersom det särskilt är dessa som det råder brist på då beslut om medlemskapet i EU ska 

tas i riksdagen.  

 

Vad innebär då adekvata möjligheter till ett effektivt deltagande? Minimum för relationen 

mellan väljare och valda är valhandlingen, ingen skulle väl annars anse det berättigat att 

anta beteckningen demokrati, men i vilken grad kan vi i övrigt önska oss justeringar 

medan mandattiden löper på för att förhindra ett avvikande från folkviljans 

förverkligande? Det finns förenklat två ytterligheter i den demokratiska teorin som kan 

illustrera vilka alternativen är för det politiska deltagandet inom ramen för en 

demokratisk process. Den ena formen utgörs av den liberala fåran som sluter upp kring 

vad som skulle kunna benämnas som det obundna mandatet. Den representativa 

demokratin ses som den främsta formen och valhandlingen som den enda nödvändiga 

kopplingen mellan väljare och valda. I andra ändan av valdeltagandets kontinuum finner 

man den radikala grupperingen som förespråkar en utvidgning av direkt demokrati och ett 

s.k. bundet mandat. Den representativa demokratin är ett ”nödvändigt ont” och bör inte 

ses som något eftersträvansvärt i sig självt, de styrande bör frekvent möta medborgarna 

och höra deras åsikter och önskemål.14 Det är alltså främst det bundna mandatet som 

förespråkar deltagande medan det obundna ser deltagande som problematiskt. Deras 

respektive möjlighet att skapa adekvata möjligheter till ett effektivt deltagande ska här 

bedömas utifrån vilken potential de har att öka folksuveräniteten och folkviljans 

förverkligande med dagens förutsättningar.  

 

I den aktuella problemformuleringen som motiverar uppsatsens syfte finns grund för tre 

empiriska argument till stöd för ett mer bundet mandat. För det första visar en rad 

utredningar att deltagandets villkor förändrats i takt med samhällets utveckling, framför 

allt har partianknytningen minskat och deltagandet individualiserats.15 Detta medför att 

en representativ demokrati med valhandlingen som den ensamma justeringen brister i 

effektivt deltagande då ett röstande via partilinjen inte längre ger adekvata möjligheter till 

deltagande för den som inte är partianknuten eller anser sig vilja delta via ytterligare 

                                                 
14 Premfors R., Den starka demokratin, Finland 2000, s.24ff 
15 Demokrati och makt i Sverige – maktutredningens huvudrapport, SOU 1990:44, s.214 
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kanaler. För det andra finns det ytterligare en dimension i beslutsfattandet på nationell 

nivå som inte alltid är särskilt aktuellt i de allmänna valen; EU. Genom att denna fråga 

har sådan betydelse men inte sammanhänger med representationen finns det risker för 

demokratiskt underskott även på nationell nivå när viktiga beslut ska tas inom ramen för 

medlemskapet. Slutligen finns det enligt forskningen alltid en risk att de styrande väljer 

att ta beslut i diskrepans med väljarnas vilja. En anledning kan vara att de inte uppfattat 

denna vilja, en annan att de har en egen agenda. 16 Slutsatsen blir att ett obundet mandat 

utifrån de empiriska förutsättningarna riskerar att underminera de adekvata möjligheterna 

till effektivt deltagandet och potentiellt hota demokratin på sikt genom att minska 

folksuveräniteten och således folkviljans förverkligande. Ett bundet mandat ger alltså 

utifrån detta resonemang möjlighet för mer adekvata möjligheter än ett obundet och 

kommer därför att utgöra måttstocken då jag mäter nivån av deltagande i samband med 

riksdagspartiernas initiering till folkomröstning. Att hålla i minnet är att dessa två typer 

av mandat är ”extremer” vilket innebär att verkligheten sällan ger upphov till den ena 

eller andra typen i renodlad form.  

 

Ovan har jag argumenterat för att demokratin behöver mer folksuveränitet för att nå 

folkviljans förverkligande och som medel krävs adekvata möjligheter till ett effektivt 

deltagande i form av ett mer bundet mandat. Vad innebär ett bundet mandat i samband 

med initieringen av folkomröstning?  

  

Själva utformningen av folkomröstningsinstitutionen har betydelse för vilken effekt den 

direkta demokratin får och i vilken utsträckning folksuveräniteten får råda. Det finns en 

rad olika skillnader men de som har störst betydelse är initierings- och beslutsmakten. 

Initieringsmakten kan som redan antytts befinna sig hos medborgarna s.k. folkinitiativ 

eller dess representanter institutionellt initiativ, medan beslutsmakten kan vara 

rådgivande eller beslutande. 17  Dessa skillnader utgör grunden för vilken kontroll de 

styrande har över instrumentet; ett institut med folkinitiativ och beslutande 

folkomröstningar innebär liten kontroll medan institutionellt initiativ i kombination med 

                                                 
16 Swedenborg B., ”Konstitutionens ekonomiska effekter. Vad säger den politisk – ekonomiska 
forskningen?”, De politiska spelreglernas betydelse, s.19f 
17 Folket som rådgivare och beslutsfattare, SOU 1997:56, s.35f 
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rådgivande beslutsmakt ger utrymme för stor kontroll.18 I en funktionalistisk analys visar 

Gordon Smith vilka former av folkomröstningar som blir följden av den kontroll de 

styrande utövar.  

 

Typologi 1.1 Gordon Smith´s folkomröstningstypologi 

  De styrande har  

  Kontroll Ej kontroll 

Utfallet är Hegemonibevarande 1 2 

 Hegemoniraserande 3 4 
19

Typologin visar att fyra olika kombinationer är möjliga av vilka typ 1 och 4 är de 

vanligaste. Detta innebär att ju större kontroll de styrande har över 

folkomröstningsinstitutionen desto större är sannolikheten för att utfallet gynnar deras 

egna intressen. 20  Det bundna mandatet har störst chans att utvecklas då de styrande 

saknar kontroll. Här är man tvingad att ta hänsyn till vad medborgarna anser att man bör 

folkomrösta om och resultatet är avgörande. Folksuveräniteten gör sig gällande genom att 

det finns potential att använda folkomröstningen som korrektiv i förhållande till 

folkviljan. Ju mer vi rör oss mot en ökad kontroll för de styrande ju mer obundet riskerar 

mandatet att bli. Hänsyn behöver inte tas till opinionen och möjligheterna för korrigering 

är små.  För att undersöka hur bundet mandatet är vid initiering av folkomröstning ska jag 

fokusera på riksdagspartiernas kontroll eftersom denna styr chanserna för 

folkomröstningen att verka som ett korrektiv.   

 

Graden av kontroll bestäms av folkomröstningsinstitutionens uppbyggnad samt vilken 

maktbalans som råder politiskt. 21  I Sverige råder institutionellt initiativ till 

folkomröstning, detta används ”frivilligt”, d.v.s. när riksdagen anser att en fråga bör 

lämnas ut till folket. Detta till skillnad från obligatoriska folkomröstningar som styrs av 

                                                 
18 Bowler S., “Popular Control of Referendum Agendas”, Referendum democracy, Wiltshire 2001, s.128f 
19 Folket som rådgivare och beslutsfattare, SOU 1997:56, s. 41 
20 Folket som rådgivare och beslutsfattare, SOU 1997:56, s.41ff 
21 Smith G., “The functional properties of the referendum”, European Journal of political research, 4 (1976) 
1-23, s.5f 
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konstitutionen. 22  Genom att de är frivilliga finns ingen utvecklad doktrin för 

användningen, initiering är således helt beroende av partiernas vilja. Därmed kommer 

faktorerna som styr denna vilja också att styra hur vårt folkomröstningsinstitut 

används. Den nivå av kontroll som faktorerna visar att riksdagspartierna har över 

initieringen visar vilka chanser folkomröstning har att verka som korrektiv. Chanserna att 

verka som korrektiv ger en indikation på hur bundet mandatet är och i vilken utsträckning 

det råder adekvata möjligheter till ett effektivt deltagande. Detta leder vidare till en 

bedömning av uppfyllandet av värden som folksuveränitet och folkviljans förverkligande 

och således stärkandet eller försvagandet av den svenska demokratin. Resonemanget 

illustreras i Figur 1.1 på sida 12.  

 

1.2.2 Motiv till initiering  

I detta avsnitt ska jag konstruera ett analysinstrument av motiv och faktorer som påverkar 

riksdagspartiernas initiering av folkomröstning. Nedan följer en tabell som illustrerar tre 

författares uppdelningar av motiven till institutionellt initiativ. Jag ska kortfattat redogöra 

för vad dessa motiv innebär samt motivera mitt val av uppdelning som analysinstrument i 

uppsatsen.   

 

Tabell 1.1 Initieringsmotiv 

Tor Björklund23 Laurence Morel24 Olof Ruin25

Minority weapon Legislative referendum Minoritetskrav 
Mediation device Divison solving referendum Oenighet 
Lightning rod Plebiscitary referendum Fråga av speciell karaktär 
 Politically obligatory 

legitimation referendum 
Yttre tryck 

 

I verkligheten finns det en mängd olika strategier och motiv för ett partis agerande men 

enligt litteraturen finns en samstämd bild om att ett motiv utgör en av de mer 

                                                 
22 Folket som rådgivare och beslutsfattare, SOU 1997:56, s.38 
23 Björklund T., “The demand for referendum: When does it arise and when does it succeed?”, 
Scandinavian Political Studies, No.3 1982, s.247 
24 Morel L., “The rise of government-initiated referendums in consolidated democracies”, Referendum 
democracy, Wiltshire 2001, s.53ff 
25 Ruin O., “Folkomröstningar och parlamentarism – en jämförande analys av EU-folkomröstningarna I 
Norden 1994”, SOU 1997:56 Bilaga 1, s. 27 
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grundläggande orsakerna till viljan att initiera; minoritetstaktik. Även andra författare än 

ovanstående berör detta motiv. Tommy Möller beskriver det såhär:   
”För partier som är i minoritet – och således potentiella förlorare – kan en 
folkomröstning fungera som en sista möjlighet att stoppa ett oönskat förslag 
från att gå igenom. Särskilt i frågor där folkopinionen skiljer sig från den 
parlamentariska majoritetens uppfattning brukar därför de potentiella 
förlorarnas intresse för folkomröstningar vara stort”.26

 
Leif Lewin konstaterar också att det är ett grundläggande motiv till viljan att initiera och 

benämner det som ”minoriteternas beslutsregler”.27  En fråga som inte skulle gå igenom i 

riksdagen får en andra chans genom folkomröstning, och blåser det dessutom vindar till 

fördel för partiets ståndpunkt ute bland befolkningen finns stora skäl för att lämna över 

frågan.  Dock kan knappast detta motiv räcka till för att det ska komma en 

folkomröstning till stånd på nationell nivå i Sverige eftersom det krävs en 

riksdagsmajoritet för att initiera en folkomröstning. Enligt Björklunds teori finns det 

dessutom en tendens hos riksdagsmajoriteten i sakfrågan att vara emot en sådan eftersom 

de kan få igenom sina anspråk via det parlamentariska systemet. Det intressanta blir 

därmed att undersöka vad det är som får de med majoritetsställning i riksdagen i den 

aktuella frågan att förespråka folkomröstning.28 Innebär dessa faktorer en större eller 

mindre möjlighet för korrigering?  

 

Vilka är då dessa motiv som kan få en majoritet att frångå minoritetstaktiken?  Ett motiv 

som har en bred uppslutning gäller användningen av folkomröstning för att ena ett 

splittrat parti i en fråga, förutom termerna av ovan anförda författare talas det ofta om 

detta motiv som en ”säkerhetsventil”. För att undvika konflikter som kan leda till 

svårigheter att föra sin politik, samt upprätthålla tilltron från sina väljare lämnar man ut 

frågan till folket och slipper således att frågan behandlas i det parlamentariska systemet 

som till stor del förutsätter en enad partilinje. Detta motiv har präglat en hel del av 

Sveriges folkomröstningar. I sin undersökning har Laurence Morel använt fyra av 

Sveriges nationella folkomröstningar och funnit att tre av dessa var att anse som division-

resolving referendum; 1955 Högertrafik, 1980 Kärnkraften och 1994 EU-

                                                 
26 Möller T., Folkomröstningar, Avesta 2005, s.40f 
27 Lewin L., Ideologi och Strategi – svensk politik under 100 år, Lund 1992, s.308 
28 Björklund T., “The Demand for Referendum: When Does It Arise and when Does It Succeed?”, 
Scandinavian Political Studies, No. 3 1982 
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medlemskapet.29 Huruvida folkomröstningsmetoden bidrar till en lösning eller snarare 

accentuerar skiljelinjen inom partier är en fråga som en hel del teoretiker ställer sig. Det 

förhåller sig nog snarast så att det finns möjlighet för olika utfall.  

 

Utöver dessa två motiv skiljer sig modellerna åt och hänvisar till delvis olika motiv som 

dock har vissa gemensamma drag. Björklund använder sig av termen ”lightning rod” 

(åskledare) för att beskriva hur partier som vill avleda en fråga från agendan låter den 

avgöras genom folkomröstning. En fråga som ständigt används av oppositionen som 

konfrontationsinstrument och som partiet tror sig finna stöd för hos medborgarna, kan 

genom folkomröstning avledas och vinna en legitimitet som blir svår att ifrågasätta. Ruin 

bygger delvis sin uppdelning på Björklunds och hans kategori ”fråga av speciell karaktär” 

liknar åskledarmotivet. Hans kategori är dock bredare och mindre strategiskt inriktad. Det 

innefattar frågor som är av stor vikt, länge varit aktuellt och/eller kräver extra legitimitet. 

Detta är faktorer som ingår i Morels ”politically obligatory legitimation referendum”, 

som innebär folkomröstningar som utnämns vara legitimerande men som egentligen kan 

sägas vara obligatoriska eftersom de styrande skulle riskera att bli skarpt ifrågasatta ifall 

de inte lämnade ut frågan till medborgarna. Plebiscitary referendum har i sin tur en del 

likheter med åskledaren i den mån att det är ett sätt att stärka sin egen position genom att 

vinna en folkomröstning. Det handlar dock om ännu högre grad av strategiskt tänkande 

då frågan utgör en ”dold” förtroendeomröstning om de styrande. Den här formen är 

ovanlig som ledande motiv, främst använt av Frankrikes president, men har som sagt en 

viss effekt indirekt i form av motiv som åskledaren. Ruins yttre tryck har likheter 

med ”politically obligatory referendum”, det innefattar faktorer utifrån som sätter ett 

extra tryck på de styrande att initiera folkomröstning; ett folkomröstnings vänligt klimat 

är en sådan faktor men även det faktum att andra länder folkomröstar i frågan.   

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att två motiv klart och entydigt belyses i 

litteraturen; minoritetstaktik och säkerhetsventil. Därutöver är det viktiga frågor, 

stärkande av sin position och ett yttre tryck som kan ligga bakom ett institutionellt 

initiativ till folkomröstning. Jag kommer i min studie att använda mig av Ruins 

                                                 
29 Morel L., ”The rise of government-initiated referendums”, Referendum democracy, Wiltshire 2001, s.54 
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uppdelning som en följd av ett flertal anledningar som har koppling till undersökningens 

validitet såväl som reliabilitet. För det första bygger han sin uppdelning på faktorer 

snarare än motiv, vilket gör att han inkluderar yttre tryck och legimitimeringsbehov vilket 

kan indikera på en initiering som styrs av faktorer som omfattar annat än partiernas 

interna strategier. Eftersom jag vill undersöka vilken kontroll partierna har över 

användning av institutionellt initiativ är det av intresse att ta detta i beaktning. För det 

andra är denna uppdelning den mest ”mätbara”, det handlar till stor del om påtagliga 

faktorer som på ett eller annat sätt kan undersökas i en C-uppsats med dess begränsningar. 

Både ”lightning rod” och ”plebiscitary referendum” innefattar dolda motiv som är mer 

avancerat att undersöka. För det tredje är Björklunds uppdelning från 1982 och det kan 

antas att empirin sedan dess har givit upphov till fler politiska strategier att ta hänsyn till. 

Laurence Morels uppdelning baserar sig på en internationell undersökning vilket gör den 

mindre relevant eftersom min utgångspunkt är svenska förhållanden.  

 

För att sammanfatta ovanstående ska jag alltså använda mig av Ruins uppdelning av 

faktorer som påverkar riksdagspartiernas initiering av folkomröstning, dock ska 

Björklunds term ”minoritetstaktik” utgöra en beroende variabel genom att 

undersökningen främst rör vilka faktorer som får partier att gå utanför denna strategiska 

ram. Vilka dessa faktorer är påverkar folkomröstningens chans som 

korrigeringsinstrument och således de adekvata möjligheterna till ett effektivt deltagande.  
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Figur 1.1 Modell över litteraturanknytningen  

 

  
            DEMOKRATI 

          A) 
Folksuveränitet
  

  B) Folkviljans 
 förverkligande 

      C) Politisk 
     jämlikhet 

  1 
ADEKVATA MÖJLIGHETER   
TILL ETT EFFEKTIVT 
DELTAGANDE 

  2 
LIKA MÖJLIGHETER TILL ETT 
EFFEKTIVT DELTAGANDE 

 
 

  1a) 
          BUNDET MANDAT 

          1b) 
                 OBUNDET MANDAT 

LITEN KONTROLL  STOR KONTROLL 

- MINORITETSTAKTIK 
 
- YTTRE TRYCK 
- FRÅGA AV SPECIELL 
KARAKTÄR 
- OENIGHET

  
RIKSDAGSPARTIERNAS INITIERING AV 

FOLKOMRÖSTNINGAR 
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1.3 Definitioner och forskningsfrågor  

Som framgår av ovanstående resonemang är mitt syfte med uppsatsen att undersöka hur 

det institutionella initiativet till folkomröstning används för att se i vilken utsträckning 

det ger adekvata möjligheter till ett effektivt deltagande. För att uppfylla detta syfte ska 

jag undersöka vad som får riksdagspartierna att initiera folkomröstning och hur detta 

möjliggör chanserna för korrigering i förhållande till folkviljan. Jag använder mig av de 

fyra motiven som tagits upp i litteraturanknytning och ställer följande forskningsfrågor: 

 

Övergripande forskningsfråga: 

Vilka faktorer påverkade riksdagspartiernas förhållningssätt till beslutsmetod om EMU 

och EU-konstitutionen (EUK)?  

 

Specifika frågeställningar:  

1. Påverkade faktorn minoritetstaktik partiets förhållningssätt? 

2. Påverkade faktorn yttre tryck partiets förhållningssätt? 

3. Påverkade faktorn fråga av speciell karaktär partiets förhållningssätt?  

4. Påverkade faktorn oenighet partiets förhållningssätt? 

 

För att besvara ovanstående forskningsfrågor kommer jag nedan att definiera och 

operationalisera viktiga begrepp:  

 

Riksdagspartier: Eftersom politik i Sverige huvudsakligen bedrivs enligt partilinjen kan 

man utgå ifrån att det finns en viss gemensam inriktning för varje parti när det gäller 

förhållningssättet till beslutsmetoden. Detta innebär dock inte konstant frånvaro av 

splittring i frågan, och det hanteras genom att partiledarens och den ”officiella” linjen 

kommer vara styrande för de tre första frågorna och när det kommer till säkerhetsventilen 

illustreras eventuella avvikelser inom partiet. Riksdagspartiernas politik kommer att 

analyseras via officiellt material samt debatter där särskild vikt läggs vid partiledarnas 

yttrande vilka antas utgöra en god indikator på partiets politik. 
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De partier som är aktuella är de sju riksdagspartier som under debatterna kring 

folkomröstningarna haft mandat i riksdagen: Socialdemokraterna (S), Moderaterna (M), 

Folkpartiet (Fp), Miljöpartiet (Mp), Centerpartiet (C), Vänsterpartiet (V) och 

Kristdemokraterna (Kd). 

 

Minoritetstaktik: ”Grupper som vet att de i en speciell fråga saknar majoritetsstöd för 

sin åsikt kan se folkomröstning som sin chans att vinna, alldeles särskilt om de har 

anledning förmoda att deras ståndpunkter har ett brett stöd bland befolkningen i 

gemen”.30

 

Jag ska här göra en viss justering av Ruins faktorer och snarare använda mig av 

Björklunds ”minoritetstaktik” eftersom den inkluderar både de som har minoritetskrav 

och de som är i majoritet och idkar minoritetstaktik genom att inte lämna ut frågan. Den 

här faktorn skiljer sig från de övriga som nämnts ovan genom att vara delvis beroende i 

förhållande till de resterande. Här kommer två faktorer undersökas, för det första partiets 

parlamentsställning; ifall de är en minoritet eller en majoritet och för det andra partiets 

förhållningssätt till folkomröstning; ifall de är för eller emot. Dessa faktorer kommer att 

sammanställas i en typologi hämtad från Björklund, där markeringen X visar var partiet 

bör hamna för att anses vara styrt av faktorn minoritetstaktik:  

 

Typologi 1.1 Björklunds typologi över minoritetstaktik 

  Parlamentsställning 
i sakfrågan 

 

  MINORITET MAJORITET 
Förhållningssätt till 
folkomröstning 

FÖR        X  

 EMOT             X 
31

Jag kommer att tillfoga statistik som visar opinionen i frågan innan beslut om initiering 

togs, detta eftersom det ger en bild av vilka chanser partierna såg att få igenom sin 

                                                 
30 Ruin O., “Folkomröstningar och parlamentarism – en jämförande analys av EU-folkomröstningarna i 
Norden hösten 1994”, SOU 1997:56, Bilaga 1, s.27  
31 Björklund T., “The demand for referendum: When does it arise and when does it succeed?”, 
Scandinavian Political Studies, No.3 1982, s.248 
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ståndpunkt genom en folkomröstning, huruvida deras ståndpunkt var i minoritet eller 

majoritet ute bland medborgarna.  

Yttre tryck: ”Dels kan trycket ligga i att det råder ett generellt folkomröstningsvänligt 

klimat i ett land vid en viss tidpunkt. Dels och viktigare kan det bestämmas av att samma 

fråga tidigare varit föremål för folkomröstning i det egna landet eller i andra”.32     

 

En opinion för folkomröstning kommer att tolkas som ett yttre tryck, medan en opinion 

för riksdagsbeslut tolkas som frånvaron av yttre tryck. Opinionen ska analyseras med 

hjälp av statistik. Andra länders beslutsmetod kommer att undersökas i respektive fråga. 

Ju fler andra länder som initierat folkomröstning i frågan desto starkare ska det yttre 

trycket anses vara. Folkomröstning i samma fråga tidigare i Sverige är en ytterligare 

indikator på yttre tryck. EU-frågor kommer att definieras som ”samma fråga” även om de 

kan skilja sig åt både beroende på innehåll såväl som betydelse. Ju fler folkomröstningar 

desto större tryck kommer att antas föreligga.  

 

Fråga av speciell karaktär: ”det speciella i en sådan fråga kan ligga i att den har stor 

vikt, att den länge varit aktuell eller att den extra legitimitet känns angelägen som ett 

beslut grundat på en folkomröstning har förutsättningar att ge”.33

 

Här ska jag analysera partiernas argument kring frågans betydelse i debatterna som 

föregick beslut om folkomröstning. En fråga av speciell karaktär kommer att undersökas 

huvudsakligen kring huruvida partiet ansåg att frågan skulle innebära en större förändring 

för Sverige. Att ta ställning för att det innebär förändring kan anses indikera att man 

politiskt tar ställning för frågans betydelse. Partiernas argument kommer dock också att 

belysas som helhet och deras inställning till förändringen viktas i viss grad i förhållande 

till den intensitet de argumenterar med.  

 

                                                 
32 Ruin O., “Folkomröstningar och parlamentarism  - en jämförande analys av EU-folkomröstningarna I 
Norden hösten 1994”, SOU 1997:56, Bilaga 1, s.27 
33 Ruin O., “Folkomröstningar och parlamentarism – en jämförande analys av EU-folkomröstningarna i 
Norden hösten 1994”, SOU 1997:56, Bilaga 1, s.27 
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Oenighet:  ”Förlamningen kan bero på åsiktssplittring i ett och samma parti eller 

åsiktssplittring mellan samverkande partier, t.ex. i regeringsställning”.34  

 

Oenighet ska studeras genom två led. För det första ska den allmänna enigheten kring 

EU – politiken undersökas. Den allmänna enigheten kommer att analyseras utifrån hur 

stor andel som stödjer EU-medlemskapet. Efter detta ska partiets enighet studeras i de 

specifika frågorna EMU och EU-konstitutionen, den specifika enigheten. Här ska det 

undersökas ifall organisationer har formats för att motsätta sig partiets officiella hållning i 

frågan. En indikator på detta kommer att vara hemsidor. Då det är svårt att göra en 

systematisk genomgång av organisationer som tagit upp motstånd gentemot sina 

partikamrater finns risk att jag förbiser viktiga grupperingar och vilken nivå av oenighet 

som förekommer blir också svårt att ta ställning till. Detta får beaktas då jag redovisar 

mitt resultat och drar slutsatser. För att stärka beläggen för slutsatsdragning om huruvida 

det föreligger oenighet eller ej ska jag analysera hur tydliga partierna är i sina 

ställningstaganden i debatten kring frågan. Ju tydligare och tidiga desto enigare eftersom 

det kan visa på att man tagit en klar ställning som parti.  

 

1.4 Metodiskt tillvägagångssätt  

 

Angreppssätt: För att uppnå syftet med att undersöka vilka faktorer som styr riksdagens 

initiering av folkomröstning har jag valt att göra en motivanalys som innebär ”att 

kartlägga de medvetna överväganden en aktör gör inför ett beslut” samt i den breda 

bemärkelse jag använder den ”också ta hänsyn till ’objektiva’ förutsättningar i 

samhället”.35 Denna kommer att ta sikte på att undersöka motiveringar och argument 

vilket gör att jag ägnar en del av analysen till kvalitativ textanalys i form av en 

argumentationsanalys. Dessutom analyserar jag omständigheter och handlingar vilket 

gör att källanalysen blir en annan viktig del i studiens upplägg.  

 

                                                 
34 Ruin O., “Folkomröstningar och parlamentarism  - en jämförande analys av EU-folkomröstningarna i 
Norden hösten 1994”, SOU 1997:56, Bilaga 1, s.27 
35 Esaiasson P., Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad, Stockholm 2004, 
s.317 
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Material: Materialet som används för att komma fram till vilka faktorer som var av 

betydelse är statistik, riksdagsprotokoll och hemsidor. Detta för att nå kunskap om 

opinion, yttre omständigheter och partiernas ställningstaganden. Att statistiken skulle tala 

den omedelbara sanningen om folkviljan förefaller ytterst tvivelaktigt och därmed avser 

jag använda ett antal ”säkerhetsmekanismer”. Dels använder jag mig av statistik 

från ”kända” institut som Sifo, Temo och SCB, dessa kombineras för att få fram ett 

så ”verkligt” resultat som möjligt. Tanken är att ju fler källor som stödjer samma resultat 

desto trovärdigare får det anses vara. Mätningarna över opinionen kommer även 

redovisas över tid då det kan ge en bättre bild än ett enstaka tillfälle vilket kan ha styrts 

av för tiden ”extrema” omständigheter. Även studiet av debatter ger utrymme för mätfel 

och ett enstaka yttrande i riksdagen kan inte alltid tas för en representativ hållning för 

partiets förhållningssätt. Ett sätt att närma sig partiets ”verkliga” synsätt eller rättare sagt 

den mest samlade bilden i frågan är att i huvudsak använda mig av partiledarnas yttrande 

alternativt övriga ministrar. Partiledarens roll består ju i att leda och representera vilket 

bör innebära att han/hon ger uttryck för partiets ställningstagande som helhet. Hemsidor 

som studeras är dels partipolitiska då dessa är önskvärda för att belägga ett resultat, dels 

oberoende vid inhämtande av vissa nödvändiga fakta. Sättet att förstärka trovärdigheten 

här är att redogöra för källor och använda de oberoende källor som är mer eller 

mindre ”kända”.  

  

Avgränsning: Aktuella avgränsningar rör särskilt analysenheter och tidsperioder. Genom 

att välja EMU och EU-konstitutionen som analysenheter får jag olika värden på den 

beroende variabeln; riksdagens initiering. Därmed kan jag jämföra vilka faktorer som 

förelåg i respektive fall och få ett resultat som förhoppningsvis visar vilka oberoende 

variabler (faktorer) som leder till ett visst utfall (initiering eller ej). Detta val rymmer 

dock eventuella brister i generaliseringsmöjligheter. Skillnaden mellan dessa två fall kan 

vara situationsspecifika och en större mängd initieringar skulle kunna ge ett mer 

trovärdigt underlag för generella slutsatsdragningar. Uppsatsens slutsatser får således ses 

mot denna bakgrund. De motiv som används är dock allmängiltiga förhandsdefinierade 

motiv. Tidsperioderna för respektive analysenhet är följande:   

EMU –1997-2003  
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EUK – 2004-2005  

Avgränsningen vad gäller EMU motiveras utifrån att debatten tog fart först kring 1997 

och beslutet om att hålla en folkomröstning togs i mars 2003. När det gäller EU-

konstitutionen var det först under våren 2004 som EU:s stats - och regeringschefer 

undertecknade dokumentet och det därmed blev aktuellt med en ratificering av respektive 

medlemsland. Under våren 2005 var debatten som störst i Sverige och under 

försommaren lades konstitutionen på is sedan Frankrike och Nederländerna sagt nej i 

folkomröstningar.  

 

Forskningsteknik:. För att komma fram till vilken betydelse faktorerna hade för 

riksdagens beslut ska samtliga indikatorer som utgörs av faktorernas operationaliseringar 

redovisas dels för EMU och dels för EU-konstitutionen för att sedan värderas kvantitativt 

och kvalitativt. Indikatorer viktas för det första i betydelse genom att beakta mandaten, 

procentenheter eller antalen. Ifall EMU har indikatorer i ”betydligt större grad” än EU-

konstitutionen (omkring 50 % mer) kommer jag dra slutsatsen att denna faktor hade 

betydelse för initiering. När det gäller argument ska de viktas i förhållande till sin 

frekvens och stabilitet. I den sammanfattande analysen kommer jag sammanställa 

motiven för att göra en helhetsbedömning av vilka faktorer som hade störst respektive 

minst betydelse samt hur motiven förhåller sig till varandra. Slutligen ska jag jämföra de 

två besluten för att kunna dra slutsats om vad som kan ha legat bakom partiernas 

förhållningssätt. Undersökningen ska genomföras med hjälp av ”the method of 

difference”.36 Genom att använda mig av två fall med olika värden på den beroende 

variabeln: institutionellt initiativ till folkomröstning, ska jag med hjälp av att utreda de 

oberoende variablerna se vad som skiljde de två fallen åt och således kan anses som en 

möjlig förklaring till skillnaden i initiativ. Nedan illustreras den modell som kommer att 

användas i den sammanfattande analysen för att kunna dra slutsats om varför initiering 

skedde i det ena fallet men inte i det andra. Minoritetskrav/taktik är en speciell indikator 

genom att den påverkas av de övriga motiven, den behandlas därmed som delvis 

beroende och placeras därmed sist av faktorerna (trots att den behandlas först i 

resultatdelen).  

                                                 
36 Denk T., Komparativ metod, s. 59 
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Tabell 1.2 Komparativ tabell 

Oberoende variabler: EMU EU-konstitutionen Jämförelse 
Yttre tryck    
Fråga av speciell 
karaktär 

   

Oenighet    
Minoritetstaktik    
Beroende variabel: 
Initiativ till 
folkomröstning 

JA NEJ  

 

1.5 Disposition 

I andra kapitlet ska jag redogöra för användningen av folkomröstningar och samtida 

förändringstendenser,  i kapitel tre till sex framlägger jag resultatet av min undersökning 

genom att i tur och ordning redogöra för indikatorerna och göra mindre jämförande 

analyser och i kapitel sju sker en sammanfattande analys som i kapitel åtta leder till 

uppsatsens slutsatser.  
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2. Bakgrund 
Sverige har haft en folkomröstningsinstitution sedan 1922 och är en av de mer 

sparsamma brukarna av direkt demokrati, hittills har medborgarna fått rösta vid sex olika 

tillfällen:  
• Förbudsomröstningen 1922 
• Trafikomröstningen 1955 
• ATP-omröstningen 1957 
• Kärnkraftsomröstningen 1980 
• EU-medlemskap 1994 
• EMU 200337 

 

Utformningen av folkomröstningsinstitutionen har fått ta emot en hel del kritik och så har 

även den praktiska användningen. Inte minst har de tre alternativen i ATP-och 

kärnkraftsomröstningen ifrågasatts eftersom resultaten kunde tolkas till allas 

fördel/nackdel. Även den rådgivande funktionen är tveksam ur demokratisk synvinkel, 

trots majoritet för vänstertrafik beslutade riksdagen att det var höger sida Sveriges trafik 

skulle färdas på, 38 och kärnkraftsnedläggningen är fortfarande inte helt klarlagd trots 

motståndets relativa seger 1980. De två senaste folkomröstningarna har dock visat en 

förändring i riktning mot beslutande folkomröstningar. I riksdagen finner man en enighet 

om att det resultat som folket ger uttryck för ska följas.39 I omröstningen om EU var det 

med nöd och näppe man fick folkmajoriteten med sig40 men vid EMU-omröstningen 

skedde något så ovanligt som ett hegemoniraserande utfall då riksdagens klara ja möttes 

av ett rungande nej bland medborgarna. 41  Sverige befann sig här med två legitima 

folkviljor varav folkomröstningsresultatet fällde avgörandet. Man skulle härmed kunna 

dra slutsatsen att riksdagen förlorat en del av sin kontroll över 

folkomröstningsinstitutionen genom att göra dess resultat till beslutande istället för 

rådgivande.   

                                                 
37 Möller T., Folkomröstningar, Avesta 2005, s.44 
38 Folket som rådgivare och beslutsfattare, SOU 1997:56, s.126f 
39 Ruin O., ”Folkomröstningar och parlamentarism – en jämförande analys av EU-folkomröstningarna i 
Norden hösten 1994”, SOU 1997:56, Bilaga 1, s. 46 
40 http://www.scb.se/statistik/ME/ME0113/2003A02/V94folko%20hist%20tabell.xls 2006-05-11 
41 http://www.scb.se/statistik/ME/ME0113/2003A01/ME0113_2003A01_BR_02_ME08SA0401.pdf 2006-
05-05 
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Folkomröstningars användning ökar internationellt42 och efterfrågan inom Sverige blir 

allt större. Undersökningar visar att det finns ett generellt ökande stöd för 

folkomröstningar som till viss del bottnar i vad man benämner ”misstroendehypotesen”. 

Genom att tilltron till de traditionella formerna för deltagande har avtagit ses den direkta 

demokratin nu som ett önskvärt komplement för att korrigera representanterna i 

förhållande till folkviljan. 43  
”Intresset för att engagera sig på traditionellt sätt minskar emellertid. De 
politiska partierna, som är den representativa demokratins hörnstenar, förvittrar. 
Partiväsendet förmår inte längre att lika effektivt som förr mobilisera och 
engagera medborgarna.  
 Det ligger nära till hands att betrakta folkomröstningar som en logisk 
lösning på den brist på livaktighet som kännetecknar dagens mogna 
demokratier. Så kan det perspektiv beskrivas som utmanar det politiska 
etablissemanget.”44

 

I de följande fyra kapitlen ska jag i tur och ordning redogöra för undersökningens resultat 

som består i de fyra faktorerna som kan ligga bakom ett institutionellt initiativ till 

folkomröstning. Jag börjar med att i kapitel 3 gå igenom den grundläggande faktorn 

minoritetstaktík. Denna faktor styr chanserna för korrigering på så sätt att en brytning 

öppnar upp för möjligheterna till en folkomröstning medan ett konsekvent användande av 

taktiken hindrar. Vad som kan ha påverkat partiernas agerande i denna faktor kommer 

sedan att undersökas i kapitel 4-6 via det yttre trycket, fråga av speciell karaktär samt 

oenigheten.  

 

 

                                                 
42 Mendelsohn M., ”Introduction: Referendum democracy”, Referendum democracy, Wiltshire 2001, s.1 
43 Holmberg  S., ”Fler folkomröstningar”, Folkomröstningar och demokrati, SOU 1997:56, Bilaga 2, s.60 
44 Möller T., Folkomröstningar, Avesta 2005, s. 90 
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3. Minoritetskrav 
”Grupper som vet att de i en speciell fråga saknar majoritetsstöd för sin åsikt kan se 
folkomröstning som sin chans att vinna, alldeles särskilt om de har anledning förmoda att 
deras ståndpunkter har ett brett stöd bland befolkningen i gemen”.45

 
3.1 Opinion angående frågan 
 
Tabell 3.1 Opinion:EMU 
Fråga: Om det vore folkomröstning i EMU-frågan idag, skulle Du då rösta JA eller NEJ till 
ett svenskt medlemskap i EMU? 
Svar EMU46

Oktober 
2000 

EMU47

mars  
2002 

EMU48

November 
2002 

EMU49

Februari 
2003 

Ja 32  47   37 36 
Nej 52  34 41 46 
Blankt 1  1 1 1 
Tveksam 15  18 21 17 
 
Tabell 3.2 Opinion:EUK 
Fråga februari 2003: EU har tagit fram ett förslag på en ny EU konstitution som alla medlemsländer ska 
ta ställning till. Om det vore folkomröstning om den i Sverige idag, skulle du då rösta ja eller nej till 
införandet av den nya konstitutionen? 
 
Fråga maj 2005: Om det vore folkomröstning i Sverige idag om EUs grundlag skulle du då rösta ja eller 
nej? 
Svar EUK50

Februari 
2003 
 

EUK51

Maj 
2005 

Ja 19 23 
Nej 41 42 
Tveksam 40 35 
 
 
Ovan redovisas statistik från Sifo angående opinionen i EMU-frågan respektive EU-

konstitutionen. I EMU-frågan är nejsägarna över tid i majoritet, men det syns en uppgång 

för ja-sidan under 2002, som även visar sig i SCB:s diagram nedan. Under nästan ett år 

                                                 
45 Ruin O., “Folkomröstningar och parlamentarism – en jämförande analys av EU-folkomröstningarna i 
Norden hösten 1994”, SOU 1997:56, Bilaga 1, s.27  
46 http://www.opinion.sifo.se/html/publicerade/2000/pdf/3806120.pdf 2006-03-03 (2-5 oktober 2000) 
47 http://www.opinion.sifo.se/html/publicerade/2002/pdf/emu_mars.PDF 2006-03-11 (4-7 mars 2002) 
48 http://www.opinion.sifo.se/html/publicerade/2002/pdf/3825360.pdf 2006-03-11 (17-21 november 2002) 
49 http://www.opinion.sifo.se/html/publicerade/2003/pdf/emu03.pdf 2006-03-11 (17-27 februari 2003) 
50 http://www.opinion.sifo.se/html/publicerade/2003/pdf/1511479.pdf 2006-03-11 (12-18 november 2003) 
51 http://www.opinion.sifo.se/html/publicerade/2005/pdf/1513739.pdf 2006-03-03 (maj 2005) 
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var ja-opinionen större än nej och denna period föregick beslutet om att initiera 

folkomröstning som togs i mars 2003.52 Nämnas bör dock att frågan i SCB förändrades 

ungefär samtidigt som förändring i opinionen, istället för att fråga ifall de skulle rösta 

FÖR eller EMOT, frågade man ifall de skulle rösta JA eller NEJ. I Sifos undersökningar 

hölls frågan konstant och här visar sig en ökning endast fram till sommaren 2002, efter 

det återtar NEJ-sidan sin ledning.  

 

Figur 3.1 EMU-opinionen 1997-2005 
Fråga fr.o.m. maj 2004: "Om vi idag skulle ha folkomröstning om att ersätta kronan  
som valuta, skulle du då rösta Ja eller Nej till att införa euron som valuta i Sverige?" 
Fråga fr.o.m. maj 2003: "I höst har vi folkomröstning i Sverige. Hur skulle du göra om folkomröstningen 
var idag? Skulle du rösta JA eller NEJ på frågan: 'Anser du att Sverige skall införa euron som valuta?'" 
Fråga 1997-2002: "Flera länder inom EU har bildat den europeiska valutaunionen - EMU - som bl.a. 
innebär gemensam valuta i länderna. Om vi skulle rösta om en svensk anslutning till EMU, hur skulle ni då 
rösta - FÖR eller MOT anslutning?" 
 

  53

            

Ser man till EU – konstitutionen och dess opinion var glappet mellan ja och nej större än 

i EMU, ca 20% vid båda mättillfällena. JA-sidan befinner sig dessutom på mycket låg 
                                                 
52 http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=7175&nr=24&utsk=FiU&rm=2002/03 2006-03-11 
53 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____89245.asp  2006-05-05 
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nivå, kring 20 %, att jämföra med EMU:s ja-opinion som åtminstone samlade som minst 

32 %.  I brist på uppgifter kan man dock inte säga något säkert om en stabil nej – 

majoritet, dessutom är en större andel tveksamma i denna fråga än i EMU,  men av det 

som redovisas framgår att chanserna för en folkomröstning som skulle resultera i ett ja 

var att anse som mycket små.  

 

3.2 Partiernas förhållningssätt till frågan 

Figur 3.2  EMU-/euro- sympatier efter partisympati 1997-2005 
Fråga fr.o.m. maj 2004: "Om vi idag skulle ha folkomröstning om att ersätta kronan som valuta, skulle du 
då rösta Ja eller Nej till att införa euron som valuta i Sverige?" 
Fråga fr.o.m. maj 2003: "I höst har vi folkomröstning i Sverige. Hur skulle du göra om folkomröstningen 
var idag? Skulle du rösta JA eller NEJ på frågan: 'Anser du att Sverige skall införa euron som valuta?'" 
Fråga 1997-2002: "Flera länder inom EU har bildat den europeiska valutaunionen - EMU - som bl.a. 
innebär gemensam valuta i länderna. Om vi skulle rösta om en svensk anslutning till EMU, hur skulle ni då 
rösta - FÖR eller MOT anslutning?" 
 

54

Som framgår av diagrammet ovan är Fp och M de klart mest positiva till EMU, Mp och 

V intar en de mest skeptiska förhållningssätten medan S, Kd och C är en typ av 

mittenpartier. Värt att notera är att samtliga partiers sympatisering med EMU vänder 

neråt strax innan beslut togs om att hålla folkomröstning.  Av de officiella ståndpunkter 

                                                 
54 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____27385.asp 2006-05-12 

 28

http://www.scb.se/templates/tableOrChart____27385.asp


som partierna intog och som här anses utgöra partiets förhållningssätt framgår följande 

fördelning:  

 

Tabell 3.3 Partiernas förhållningssätt till frågan 

 MANDAT55 EMU56 EUK57

Socialdemokraterna 144 JA JA 

Moderaterna 55  JA JA 

Folkpartiet 48 JA  JA 

Kristdemokraterna 33  JA JA 

Centerpartiet 22 NEJ JA 

Vänsterpartiet 28 NEJ NEJ 

Miljöpartiet 17 NEJ NEJ 

Riksdagen  349  MAJORITET JA 

(80 %) 

MAJORITET JA 

(87 %) 

 

Som tabellen visar råder en klar riksdagsmajoritet i de två frågorna. I jämförelse med 

opinionen som inte ens nådde upp till 50 % för ja kan man argumentera för att det råder 

en bristande representativitet mellan väljare och valda. De partier som är i majoritet i 

riksdagen saknar incitament att initiera folkomröstning medan de som är i minoritet har 

skäl för detta eftersom det ökar deras möjligheter att få igenom sin syn i frågan. Nedan 

redovisas partiernas förhållningssätt till beslutsmetoden. 

 

3.3 Partiets förhållningssätt till beslutsmetoden 

Var partierna befinner sig i den här frågan är något besvärligare att bedöma då det inte 

alltid deklareras lika tydligt och ett parti kan förändra sin ståndpunkt. Partiernas 

förhållningssätt till beslutsmetod i frågan om EMU svängde från 1997/1998 fram till 

beslutet i mars 2003. Från början var samtliga överens om att frågan skulle ”underställas 

                                                 
55 http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____272.aspx 2006-06-15 
56 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=4224 2006-03-03 
57http://www.eudebatt.nu/dynamaster/file_archive/041101/e1461d4a8b44373c7f412c2a93322353/Partierna
%20om%20ratificeringsprocessen.pdf#search=%22riksdagens%20partier%20eu-konstitutionen%22 2006-
08-17 
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folket för prövning”, men med vilken procedur detta borde genomföras var man oeniga 

om. C, V och Mp, de mest negativt inställda till EMU förespråkade redan nu 

folkomröstning medan övriga föredrog allmänna val. 1999/2000 hade Kd och Fp anslutit 

sig till förespråkarna för folkomröstning medan M uttrycker det som ett oundvikligt 

faktum, endast S var fortfarande osäkra och uttrycker det som ”naturligt” att ha 

folkomröstning även om man inte utesluter riksdagsval. Hösten 2002 tycks dock samtliga 

partier ha anslutit sig till folkomröstning som beslutsmetod, det som nu rådde oenighet 

om var tidpunkten. De med klarast position, d.v.s. tydliga förespråkare eller motståndare 

ville ha folkomröstning omgående medan S, Kd och C som befann sig i ett ”varken eller 

läge” gärna såg att man avvaktade.  

 

Kring folkomröstning om EUK finns debatter från 2004/2005 och här är partierna 

betydligt mer tydliga om sitt förhållningssätt. Samtliga förespråkar riksdagsval förutom V 

och Mp.  

 

 

 

Tabell 3.4 Partiernas inställning till beslutsmetod 

 EMU (97/98) EMU (99/00) EUK (04/05) 
Socialdemokraterna Allmänt val (eller 

folkomröstning)58
”Naturligt” med 
folkomröstning, 
avvakta59  

Riksdagsbeslut60

Moderaterna Val till 
Europaparlament 
9961

Folkomröstning 
nu62

Riksdagsbeslut63

Folkpartiet Allmänt val 9864

(eller 
folkomröstning) 

Folkomröstning 
nu65

Riksdagsbeslut66

Kristdemokraterna Allmänt val, Folkomröstning Riksdagsbeslut69

                                                 
58 Riksdagsdebatt 1997/98:12, Anf.17 Göran Persson (s) 
59 Riksdagsdebatt 1999/2000:36, Anf.9 Göran Persson (s) 
60 Riksdagsdebatt 2004/2005:7, Anf.19, Göran Persson (s) 
61 Riksdagsdebatt 1997/98:12, Anf.1 Carl Bildt (m) 
62 Riksdagsdebatt 1999/2000:106, Anf.2 Bo Lundgren (m) 
63 Riksdagsdebatt 2004/2005:13, Anf.7 Fredrik Reinfeldt (m) 
64 Riksdagsdebatt 1997/98:12, Anf.3 Lars Leijonborg (fp) 
65 Riksdagsdebatt 1999/2000:36, Anf.7 Lars Leijonborg (fp) 
66 Riksdagsdebatt 2004/2005:115, Anf.10 Lars Leijonborg (fp)  
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folkomröstning ifall 
innan allmänt val 
0267

avvakta68

Centerpartiet Folkomröstning70 Folkomröstning 
men avvakta71

Riksdagsbeslut72

Vänsterpartiet Folkomröstning73 Beslutande 
Folkomröstning 
nu 74

Folkomröstning75

Miljöpartiet Folkomröstning 
vid val 9876

Beslutande 
Folkomröstning 
nu77

Folkomröstning78

 
3.4 Analys 

Typologi 3.1 Minoritetstaktik EMU 

  Parlamentsställning 
i sakfrågan  

 

  MINORITET MAJORITET 
Förhållningssätt till 
folkomröstning 

FÖR C, V, Mp  
20 % 

S, Kd, Fp, M  
80 % 

 EMOT   
 

Typologi 3.2 Minoritetstaktik EUK 

  Parlamentsställning 
i sakfrågan 

 

  MINORITET MAJORITET 
Förhållningssätt till 
folkomröstning 

FÖR V, Mp  
13 % 

 

 EMOT  S, C, Kd, Fp, M  
87 % 

 

 

Tabell 3.5 Jämförelse: Minoritetskrav/Minoritetstaktik 
                                                                                                                                                 
67 Riksdagsdebatt 1997/98:40 Anf.22 Mats Odell (kd) 
68 Riksdagsdebatt 1999/2000:36, Anf.5 Mats Odell (kd) 
69 Riksdagsdebatt 2004/2005:115, Anf.11 Göran Hägglund (kd) 
70 Riksdagsdebatt 1997/98:12, Anf.2 Olof Johansson (c)  
71 Riksdagsdebatt 1999/2000:36, Anf.6 Lennart Daléus (c) 
72 Riksdagsdebatt 2004/2005:13, Anf.6 Maud Olofsson (c) 
73 Riksdagsdebatt 1997:98:12, Anf. 21 Johan Lönnroth (v) 
74 Riksdagsdebatt 1999/2000:106, Anf.13, Gudrun Schyman (v) 
75 Riksdagsdebatt 2004/2005:13, Anf.40 Lars Ohly (v) 
76 Riksdagsdebatt 1997/98:12, Anf.29 Marianne Samuelsson (mp) 
77 Riksdagsdebatt 1999/2000:29, Anf.23 Matz Hammarström (mp) 
78 Riksdagsdebatt 2004/2005:13, Anf.62 Peter Eriksson (mp) 
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 EMU EUK SKILLNAD 
Minoritetskrav 20 % 13 % 7 % 
Minoritetstaktik 20 % 100 % 80 % 
Representativitetsskillnad 30-50 % ca 67 % ca 20 % 
 

Skillnaden i minoritetskrav är inte särskilt anmärkningsbar, endast 7 % som utgörs av 

Centerpartiets förhållningssätt till EMU. Däremot råder en tydlig skillnad i 

minoritetstaktiken; i frågan om EUK finns det rakt igenom ett motstånd till 

folkomröstning hos de som är i majoritet och ett förespråkande av en sådan hos de som 

utgör minoritet. Vid EMU bryts hela denna teori genom att samtliga partier förespråkar 

folkomröstning oavsett position i frågan. Detta är som nämnts ovan en förutsättning för 

att ett institutionellt initiativ till folkomröstning. Det intressanta med de följande 

faktorerna blir att undersöka vilka som kan tänkas ha påverkat partierna så att de trots en 

majoritetsställning valde att förespråka folkomröstning. Var det ett yttre tryck, att man 

ansåg att frågan var av speciell karaktär eller rådde det oenighet inom partierna? Något 

som bör tilläggas innan analysen fortskrider är att representativiteten var sämre i frågan 

om EUK än i EMU vilket kan ha gjort att minoritetstaktiken gjort sig gällande i så stor 

utsträckning. Det fanns knappt något hopp om opinionen och då vågar man inte lämna ut 

frågan, en teori är alltså att kontrollredskapet minoritetstaktik tillgrips i större 

utsträckning ju sämre representativiteten blir.  
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4. Yttre tryck 
”Dels kan trycket ligga i att det råder ett generellt folkomröstningsvänligt klimat i ett 

land vid en viss tidpunkt. Dels och viktigare kan det bestämmas av att samma fråga 

tidigare varit föremål för folkomröstning i det egna landet eller i andra”.79     

 
4.1 Opinion angående beslutsmetoden 

Nedan redovisas statistik från Sifo och Temo som illustrerar opinionen angående 

beslutsmetod vid olika tillfällen för EMU respektive EU-konstitutionen. Opinionen i de 

två undersökningarna som redovisas nedan visar att det över tid fanns en ganska klar 

majoritet för folkomröstning i båda fallen. Stödet för folkomröstning om EMU befinner 

sig på en ganska hög nivå 2000, det är dock svårt att analysera förändring över tid 

eftersom uppgifter saknas. Stödet rörande folkomröstning om EU-konstitutionen varierar 

kraftigt från så lågt som 27 % upp till 64 %. Tidsaspekten bör dock beaktas, en 

diskussion kring EMU hade förts länge 2000 medan EU-konstitutionen undertecknades 

av samtliga regeringschefer först 18 juni 2004.80  

 

Tabell 4.1 Opinion:  beslutsmetod EMU 
Fråga: Tycker du att frågan om ett svenskt medlemskap i EMU skall avgöras genom en folkomröstning 
eller genom ett riksdagsbeslut? 
 Sifo81

Jan 00 

Sifo82

Mars 00 

Folkomröstning 62 % 66 % 

Riksdagsbeslut 32 % 26 % 

Tveksam, vet ej 6 % 7 % 

 

 

 

 

                                                 
79 Ruin O., Folkomröstningar och parlamentarism – en jämförande analys av EU-folkomröstningar i 
Norden 1994, SOU 1997:56, Bilaga 1, s.27  
80 http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/TemaStartNewTemplate____2666.aspx 2006-08-17 
81 http://www.opinion.sifo.se/html/publicerade/2000/pdf/3205080.pdf 2006-05-12 
82 http://www.opinion.sifo.se/html/publicerade/2000/pdf/3805180.pdf 2006-03-01 (1-7 mars 2000) 
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Tabell 4.2 Opinion:  beslutsmetod EUK 
Fråga april 2004: Tycker du att vi skall folkomrösta om EU:s nya grundlag eller tycker du riksdagen skall 
avgöra frågan? 
Fråga februari och maj 2005: Tycker du att vi i Sverige ska folkomrösta om ett svenskt godkännande av 
EUs grundlag eller ska riksdagen besluta? 
Fråga Temo: Saknas uppgift 
 Temo83

Hösten 2003 

Sifo84

April 04 

Temo85

Maj 04 

Sifo86

Februari 05 

Sifo87

Maj 05 

Folkomröstning 27 % 46 % 52 % 58 % 64 % 

Riksdagsbeslut 64 % 44 % 42 % 32 % 28 % 

Tveksam, vet ej  10 %  11 % 8 % 

 

I sammanhanget opinion kan också nämnas att det startades grupperingar som 

förespråkade folkomröstning om EU-konstitutionen88 och samlade in underskrifter för att 

utifrån få till stånd en sådan. I mars 2005 lämnade nätverket in 120 000 

namnunderskrifter till regering och riksdag som stödde en folkomröstning.89  

 

4.2 Andra folkomröstningar  

I frågan om EMU har endast Danmark folkomröstat före Sverige vilket skedde 2000.90 

Den här frågan är dock speciell eftersom de flesta läder är bundna genom EG-fördraget 

att träda in i EMU så länge de uppfyller konvergenskriterierna. Danmark och 

Storbritannien har medgetts undantag, medan Sverige har en speciell position. Egentligen 

finns inget undantag, men då vi inte varit med i ERM 2 uppfylls inte 

konvergenskriterierna. 91  Sverige har också deklarerat att beslutet kommer att tas 

                                                 
83 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=261828 2006-05-12 
84 http://www.opinion.sifo.se/html/publicerade/2004/pdf/1511731_5.pdf 2006-03-11 (21-28 april 2004) 
85 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=261828 2006-05-12 
86 http://www.opinion.sifo.se/html/publicerade2005/pdf/1512760.pdf 2006-03-01 (14-16 februari 2005) 
87 http://www.opinion.sifo.se/html/publicerade/2005/pdf/1513739.pdf 2006-03-11 (maj 2005) 
88 http://www.folkomrostning.nu/  http://www.folkomrostning.net/mff.asp 2006-05-12 
89http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=356866&lid=search527895&lpos=7&queryArt527895=E
U-konstitutionen&doneSearch=true&sd=47244&from=siteSearch&pageArt527895=0 2006-05-12 
90 http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____1688.aspx 2006-03-31 
91 Bernitz U., Europarättens grunder, Stockholm 2002,  s.243f  
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nationellt och enligt propositionen hade regeringen tidigare bestämt sig för att ett beslut 

om detta skulle ”underställas folket för prövning”.92  

 

När det gäller EU-konstitutionen är situationen något annorlunda. Här krävdes en 

ratificering av varje land för att den överhuvudtaget skulle antas. Beslutsmetoden för 

detta förfarande var upp till varje medlemsstat att bestämma och det resulterade i en 

uppdelning i länder som folkomröstade och länder som beslutade sig för riksdagsbeslut.  

 

Tabell 4.3 EU-ländernas beslutsmetod i ratificeringen av EUK 

Land Folkomröstning Land Parlamentsomröstning
Danmark  Belgien JA 2005-05-19 
Frankrike NEJ 2005-05-29 Cypern JA 2005-06-30 
Irland  Estland JA 2006-05-09 
Luxemburg JA 2005-07-10 Finland  
Nederländerna NEJ 2005-06-01 Grekland JA 2005-04-19 
Polen   Italien JA 2005-04-06 
Portugal  Lettland JA 2005-06-02 
Spanien JA 2005-02-20 Litauen JA 2004-11-11 
Storbritannien  Malta JA 2005-07-06 
Tjeckien  Slovakien JA 2005-05-11 
  Slovenien JA 2005-02-01 
  Tyskland JA 2005-05-27 
  Ungern JA 2004-12-20 
  Österrike  JA 2005-05-25 
93

10 av 25 länder beslutade sig alltså för en folkomröstning, medan resterande 15 valde 

riksdagsbeslut.  

 

Tabell 4.4 Folkomröstningsresultaten i EU-frågor 

 EU 199494 EMU 200395

JA 52,3 % 42 % 

NEJ 46,8 % 55,9 % 

                                                 
92 Prop. 2002/03:46 
93 http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/TemaArticleTemplate____2707.aspx 2006-03-31 
94 http://www.scb.se/statistik/ME/ME0113/2003A02/V94folko%20hist%20tabell.xls 2006-05-11 
95 http://www.scb.se/statistik/ME/ME0113/2003A01/ME0113_2003A01_BR_02_ME08SA0401.pdf 2006-
05-05 
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SKILLNAD 5,5 % 13, 9 % 

 

Ovan redovisas resultatet från de två folkomröstningar i EU-frågor som ägt rum i Sverige.  

Inom landet har Sverige folkomröstat två gånger i EU-frågor, dels om medlemskapet 

1994 vari resultatet var en knapp majoritet, dels EMU den 14 september 2003 som 

resulterade i ett klart nej.96  

 

4.3 Analys 

Tabell 4.5 Jämförelse: Yttre tryck 

 EMU EUK 
Opinion angående 
beslutsmetod 

Högst 66 % Högst 64 % 

Andra länder 1 10 
Övriga folkomröstningar 
Sverige  

1 2 

Av opinionen ovan kan slutsatsen dras att ett yttre tryck föreligger då en majoritet under 

flera mättillfällen anser att frågan ska beslutas genom folkomröstning.  

 

Trycket vad gäller hur stor andel av andra länder som folkomröstade i frågan var 

betydligt större vad gäller EU-konstitutionen än EMU. I frågan om EU-konstitutionen var 

det tio länder som beslutade sig för att folkomrösta, medan endast Danmark 

folkomröstade om EMU. Detta har dock sina förklaringar i själva frågan som framgår av 

resonemang ovan.  

 

I en nationell jämförelse har Sverige haft folkomröstningar i EU-frågor två gånger hittills. 

Innan EMU hade vi omröstning om medlemskapet. Innan EU-konstitutionen hade 

Sverige omröstning om EMU och medlemskapet, detta kan anses utgöra ett större yttre 

tryck för en folkomröstning om EU-konstitutionen. Stödet för att genomföra en även i 

EU-konstitutionen kan dock båda ha minskat och ökat. De som vill hålla tillbaka 

användningen kan se denna bakgrund som ett problem medan de som anser att just dessa 

frågor har en särskild vikt och således kräver en större legitimitet kan se det som en 

stöttepelare för sin hållning. Yttre tryck för en folkomröstning förelåg alltså i båda 
                                                 
96 http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____1683.aspx 2006-03-31 
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frågorna vilket kan indikera att medborgarna ansåg att frågorna var av stor betydelse. Vad 

ansåg partierna om detta, var EMU och EU-konstitutionen frågor av speciell karaktär? 

 37



5. Fråga av speciell karaktär 
”det speciella i en sådan fråga kan ligga i att den har stor vikt, att den länge varit aktuell 
eller att den extra legitimitet känns angelägen som ett beslut grundat på en 
folkomröstning har förutsättningar att ge”.97

 
5.1 Partiernas argument kring frågans speciella karaktär 

Nedan redogörs för en del av riksdagspartiernas argument kring vikten av frågorna om 

EMU och EU-konstitutionen samt hur dessa bör avgöras. Jag har analyserat ett antal 

debatter och redovisar här de argument som jag anser ger en sammanfattande bild av 

respektive partis syn.  

(OBS! Egen kursivering i citaten nedan) 

 

EMU 
Socialdemokraterna sparar inte på krutet då det gäller att betona frågans vikt för Sverige 

utan menar att den kan vara den största frågan dagens riksdagsmän har varit med om. 

Detta motiverar också ”folklig förankring” vilken gång på gång framhävs som en 

nödvändighet för ett anslutande.    
”Det är min bestämda uppfattning att ett eventuellt 
framtida deltagande i valutaunionen måste ha en stark 
folklig förankring. Man kan fråga sig: Varför är det på 
det sättet? Ja, valutaunionen är i hög grad ett politiskt 
projekt. Den får långtgående och genomgripande 
konsekvenser för vårt samhälle och för vår ekonomi i 
alla dess delar. Det här är en av vår tids största frågor 
som vi har att ta ställning till. Det är kanske ett oåter- 
kalleligt beslut som skall fattas.”98

 
”Det beslut vi skall fatta är av så avgörande betydelse att det vore 
utomordentligt farligt för demokratin och för legitimiteten i vårt politiska 
system om det skulle gå på tvärs mot en förhärskande folkopinion.”99

 
”Definitivt utrymme för folkbildning, debatt och diskussion och, fru talman, 
ödmjukhet. Vi har inte i denna kammare, någon av oss, varit med om att ta 
ansvaret för ett större beslut än att eventuellt överge den egna valutan och 
kliva in i en valutaunion.”100  

 

                                                 
97 Ruin O., “Folkomröstningar och parlamentarism – en jämförande analys av EU-folkomröstningarna i 
Norden hösten 1994”, SOU 1997:56, Bilaga 1, s.27 
98 Riksdagsdebatt 1997/98:40, Anf. 63  Erik Åsbrink (s) 
99 Riksdagsdebatt 1997/98:40, Anf.63 Erik Åsbrink (s) 
100 Riksdagsdebatt 1999/2000:36, Anf.2 Göran Persson (s)  
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I moderaternas argumentation kring Sveriges medlemskap i EMU framhävs särskilt 

vikten av en tidig anslutning samt att det vore ett fördragsbrott att säga nej till 

medlemskap. Detta är dock argument som för m talar emot folkomröstning eftersom vi 

endast har rätt att säga ja eller nej till tidpunkten, inte till medlemskapet.  
”Jag tror att utvecklingen här kommer att gå snabbare fram – det handlar inte 
minst om ekonomin – än vad många idag tror. Därför tror jag att det är viktigt 
att vi får en nationell strategi för hur denna viktiga framtidsfråga för våra 
möjligheter till nya jobb och våra möjligheter också till inflytande i största 
allmänhet i Europa ska hanteras.”101

 
”Detta är en avgörande framtidsfråga för Sverige.”102

 
”Vi har ingen anledning att driva frågan om folkomröstning. 
Om andra partier - framför allt då det socialdemokra- 
tiska partiet - uppträder på ett sådant sätt att ett sena- 
reläggande blir nödvändigt och det därtill framtvingas 
en folkomröstning får vi också gå den vägen, men det 
är inte någonting som vi väljer. Det är någonting som 
vi ser som en nödvändig utväg för att uppnå vårt mål 
att införa euron i Sverige. Detta har vi inte anledning 
att driva som ett krav eller ett löfte i valrörelsen. Då 
handlar det återigen mera om utanverket snarare än 
sakfrågorna. 
// Vad vi kan ta ställning till i en folkomröstning är 
tidpunkten för inträdet, inte till möjligheten att säga 
nej till något som vi har förpliktat oss att göra.”103

 
Centern ser frågan som större än frågan om EU-medlemskapet och menar dessutom att 

det handlar om en grundlagsfråga. Därmed är det viktigt att det sker en folklig förankring 

i form av en folkomröstning:  

 
”Det är klart att jag inte har någon anledning att 
annat än välkomna Carl Bildts uttalande om att 
svenska folket bör vara med i den här beslutsproces- 
sen. En folkomröstning är, som vi ser det, nödvändig i 
just den frågan, eftersom den egentligen är större än 
frågan om EU-medlemskapet.”104

 
”När det gäller EMU är inte grundlagar bara till för jurister att tolka, utan 
grundlagar är till för folkets trygghet, för hur ett land styrs. Det är riktigt att det 
som fyrpartiregeringen konstaterade i den här boken, som skrevs under den 
perioden, och som en enhällig riksdag sedan instämde i var ett politiskt besked. 
Vi ansåg alla i Sveriges riksdag att sedelutgivningsrätten och det monopolet 
var en grundlagsfråga.”105

                                                 
101 Riksdagsdebatt 1997/98:12, Anf.1 Carl Bildt (m) 
102 Riksdagsdebatt 1999/2000:106, Anf.2 Bo Lundgren (m) 
103 Riksdagsdebatt 1997/98:40, Anf. 19 Lars Tobiasson (m) 
104 Riksdagsdebatt 1997/98:12, Anf.2 Olof Johansson (c) 
105 Riksdagsdebatt 1997/98:12 Anf.16 Olof Johansson (c)  
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Vänsterpartiet och Miljöpartiet argumenterar utifrån att EMU är viktigare än EU-

medlemskapet och en demokratisk förankring måste således ske i form av folkomröstning: 

 
”Frågan om ett ställningstagande till EMU handlar i 
grunden om en respekt för den folkliga viljan. Stats- 
ministern har ju sagt att frågan om EMU till sin om- 
fattning egentligen är större än frågan om själva EU- 
medlemskapet. Jag är överens med honom om det. 
Det är en oerhört stor och omfattande fråga. Har man 
respekt för den politiska demokratin och för den folk- 
rörelsedemokrati som vi i Sverige har utvecklat, är det 
enda rimliga att vi låter folket ta ställning och säga ja 
eller nej till ett svenskt medlemskap i EMU.”106

 
”I stället har tankar på nyval förts fram. Det skulle i 
så fall innebära att folkets ställningstagande skulle 
göras avhängigt av partisympatier när det gäller rege- 
ringsfrågan. Med tanke på att EMU-frågan har så stor 
betydelse för landets självständighet och möjligheter i 
framtiden är det rätt märkligt. Frågan borde ju få 
avgöras i Sverige på samma sätt som själva EU- 
medlemskapet. Flera debattörer har också sagt väldigt 
tydligt - jag vill gärna upprepa det - att frågan om 
EMU-medlemskapet egentligen är viktigare än frågan 
om EU-medlemskapet och självfallet borde avgöras i 
en folkomröstning. Vi anser att folkomröstningen 
borde vara beslutande. Därför bör den förläggas i 
anslutning till val, och nästa val äger rum nästa år. 
Alltså: Förlägg en folkomröstning i anslutning till 
valet 1998! Gör den beslutande! Då får svenska folket 
säga sitt.”107  

 
Legitimitetsskäl kan enligt Kristdemokraterna tala för en folkomröstning:  

 
”För min del anser jag att det är två 
viktiga skäl som talar för en folkomröstning. Det ena 
skälet är att det skapar legitimitet. Det andra är att det 
bidrar till att öka kunnandet och delaktigheten - kalla 
det gärna folkbildning. Nu är det alltså folket självt 
och inte denna kammare som ska ta ställning till om 
Sverige ska gå med i eller stå utanför det monetära 
samarbetet i Europa.”108

 
”Men riksdagsbeslut av den här digniteten kräver ett tydligt folkligt mandat. Vi 
avvisar därför inte att EMU-frågan underställs svenska folket för prövning.”109

                                                 
106 Riksdagsdebatt 1997/98:40, Anf. 12 Johan Lönnroth (v) 
107 Riksdagsdebatt 1997/98:40, Anf. 21 Roy Ottosson (mp) 
108 Riksdagsdebatt 1999/2000:36, Anf. 5 Mats Odell (kd) 
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Folkpartiet är liksom Moderaterna intresserade av en snabb anslutning men menar även 

att en anslutning kräver folklig förankring. Frågans vikt argumenterar man inte så mycket 

för snarare behovet av ett legitimt beslut:  
”Även om Folkpartiet och Moderaterna tillsammans skulle få 51 % av rösterna 
i valet nästa år är det självfallet problem med att fatta ett beslut om anslutning, 
om de övriga 49 procenten kan hävda att frågan inte stod på dagordningen.”110

 
”Jag håller märkligt nog med Gudrun Schyman på 
flera punkter. Det är viktigt att vi får ett beslut om en 
folkomröstning, och det ska vara tydliga alternativ.”111

 

EUK 
Lika klart som socialdemokraterna proklamerade EMU:s betydelse, lika tydligt 

framhäver man konstitutionens begränsade inverkan på Sveriges relation till EU:  
”Herr talman! Jag ska ändå säga att jag hyser viss sympati för idén att man 
skulle kunna ta det efter ett allmänt val, om det hade varit så att den förändring 
som nu sker av den europeiska konstitutionen hade ändrat vår relation till EU. 
Enligt min bestämda uppfattning är det inte på det viset. Vi har tagit ställning 
för ett samarbete baserat på mellanstatlighet. Den konstitution som nu läggs 
fram befäster detta.”112

 
”Fru talman! Det är ingen sensation som jag kommer att säga till Peter 
Eriksson, utan det är en debatt som vi har haft här i kammaren många gånger. 
Vi har uppfattningen att riksdagen ska hantera ratificeringen. Det ser vi som ett 
uttryck för kammarens status och kompetens. Vi ser det också som ett uttryck 
för att det fördrag som nu ligger i grunden inte ändrar relationen mellan 
Sverige och EU.”113

 
Moderaterna menar liksom s att konstitutionen innebär ett fortsatt mellanstatligt 

samarbete och ser risker med att genomföra en folkomröstning genom en ökad 

polarisering i EU-frågor: 

 
”Det inleds inte med ”Vi,folket”, utan det inleds som en överenskommelse 
mellan självständiga stater. Möjligen har dessa ord lett tanken fel hos väldigt 
många. Det är suveräna stater som har funnit att en del av utmaningarna i vår 
tid måste lösas gemensamt och att vi måste ha regelverk för hur detta ska gå till. 
Det är att bygga vidare på demokratin i vår tid, när inte nationalstaten räcker 
som svar. Det är detta EU nu gör sig redo för. 
Vi tycker att den representativa demokratin är bra. Vi står upp för den. Vi 
tycker att den representativa demokratin kan fatta beslut. Vi är övertygade om 

                                                                                                                                                 
109 Riksdagsdebatt 1997/98:40, Anf.22 Mats Odell (kd)  
110 Riksdagsdebatt 1997/98:12, Anf.3 Lars Leijonborg (fp) 
111 Riksdagsdebatt 1999/2000:36, Anf. 7 Lars Leijonborg (fp) 
112 Riksdagsdebatt 2004/05:7, Anf.21 Göran Persson (s) 
113 Riksdagsdebatt 2004/05:13, Anf.63 Göran Persson (s) 
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att en diskussion i en folkomröstningskampanj – och vi har ju upplevt det – 
kommer att handla om något helt annat. Den kommer att försänka oss i ett ja- 
och ett nejläger som delar Sverige och som gör det så svårt att göra vardag, att 
gå vidare och använda vårt medlemskap på ett sätt som skapar kvalitet och 
utveckling för Sverige.    
Vi är stolta över den representativa demokratin. Vi tycker att den kan fatta 
beslut. Det är vårt besked. Vid detta kommer vi att stå fast.”114   

 

Folkpartiet motsätter sig liksom ovanstående debattörer argumenten om att EU – 

konstitutionen skulle innebära stora förändringar och betonar att det är en del i unionens 

utveckling. En folkomröstning skulle innebära ett alltför frekvent bruk av den direkta 

demokratin och i längden skada riksdagens trovärdighet:  
Herr talman! Två gånger på tio år har svenska folket folkomröstat om EU-
frågor. Det är inte trovärdigt att vi på ja-sidan inte skulle våga ta den debatten – 
det är klart att vi gör det. Å andra sidan kan vi inte hamna i en situation där 
varje EU-förändring ska göras till föremål för folkomröstning bara därför att 
några på nej-sidan vill sätta så mycket käppar i hjulet som möjligt.   
Vi tar debatten. Än så länge tycker jag inte att den svenska debatt som förts har 
varit särskilt övertygande när det gäller att den här konstitutionen skulle utgöra 
så stora problem som det påstås. Tvärtom! Den är ett viktigt instrument för att 
fortsätta unionens utveckling, även om den inte innebär några dramatiska 
förändringar gentemot det som redan tidigare har växt fram.115   
 
”Jag tror såhär: Det liggande förslaget till fördraget är inte oviktigt. Det är 
viktigt, men inte av det skälet att det på något sätt skulle förändra Sveriges 
nuvarande ställning inom Europeiska unionen eller Sveriges rättigheter och 
skyldigheter inom unionen.”116

 
Även kristdemokraterna hävdar att EU-konstitutionen inte innebär några större 

förändringar utan är en fortsättning på det mellanstatliga samarbetet. Man motsätter sig 

en folkomröstning då det är en för komplex fråga och det skulle finnas en risk att 

omröstningen kom att handla om annat än själva frågan:  

 
”Det finns en del som vill göra gällande att fördragsförslaget skulle innebära 
stora förändringar i Sveriges förhållande till EU. En del talar om gigantiska 
maktöverföringar till Bryssel. Men det är fel. 
Jag tror att det kanske är ordet konstitution som spelar oss spratt i det här 
sammanhanget. Det leder felaktigt tankarna till en europeisk stat. Det är 
felaktigt, eftersom fördelningen av makten mellan unionen och dess 
medlemsstater i allt väsentligt består. Fortfarande gäller principen att det bara 
är medlemsstater som kan tilldela unionen befogenheter. 
_ _ _Fördraget lämpar sig ändå inte för en folkomröstning på grund av sin 
omfattning och sin komplexitet.    

                                                 
114 Riksdagsdebatt 2004/05:115, Anf.16 Fredrik Reinfeldt (m) 
115 Riksdagsdebatt 2004/05:115, Anf.10 Lars Leijonborg (fp) 
116 Riksdagsdebatt 2004/05:93, Anf.10 Carl B Hamilton (fp) 
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Jag är säker på att en sådan kampanj snabbt skulle övergå till att handla om helt 
andra saker än fördragets fördelar och brister. Den diskussionen hade vi 1994 
när Sverige blev medlem i EU.   
Frågorna om det nya fördraget bör studeras och diskuteras i alla möjliga 
sammanhang i vårt samhälle, men jag anser att folkets i val utsedda 
representanter grundligt ska debattera och granska och så småningom avgöra 
frågan här i Sveriges riksdag. Låt oss inte glömma att fördraget främst är det 
ramverk som ska få EU att fungera. En debatt om framtidens EU måste också 
sätta fokus på vad EU är och bör förbli, nämligen en samling kring värden.”117

 
Miljöpartiet anser att konstitutionen innebär stora förändringar främst genom ökad 

maktöverföring och överstatliga inslag. Då frågan inte varit aktuell i valet 2002 och 

riksdagen inte är representativ i EU-frågor menar man att folkomröstning krävs för ett 

verkligt demokratiskt beslut: 

 
”Jag anser att folket i Sverige både kan och borde få rösta om konstitutionen. 
Dessutom är det min bedömning att den här konstitutionen innehåller stora 
förändringar av EU i riktning mot en allt starkare och mer maktfylld politisk 
union. Genom de folkomröstningar som genomförs ges en möjlighet till en 
seriös och allmän debatt om EU:s framtid bland en majoritet av EU:s 
befolkning. Jag tycker att det är synd att vi missar den chansen i Sverige, för 
det är hög tid för en sådan diskussion.    
För någon månad sedan fick regeringen ta emot 120 333 namnunderskrifter 
med krav på en folkomröstning. Det är den näst största namninsamling som har 
gjorts i Sverige. Den pågår fortfarande. Och jag tycker att det är dags att 
regeringen och den borgerliga alliansen lyssnar på denna folkets remiss. 
Ett första steg i att flytta makten närmare människorna borde väl vara att låta 
folket i Sverige framföra sin åsikt om EU:s konstitution.”118   

 
”Jag hade faktiskt ändå förväntat mig att statsministern hade så mycket 
demokratisk känsla att han åtminstone ville låta människor ta ställning till 
frågan i ett riksdagsval, eftersom den här frågan är helt ny och inte fanns när vi 
hade riksdagsval 2002.”119

 
Vänsterpartiet ser liksom mp konstitutionen som en förändring i riktning mot en mer överstatlig 

organisation där dokumentet i princip kan sägas utgöra en ny grundlag för Sverige som inte blir 

demokratiskt förankrad utan en folkomröstning:  

 
”Tänk er tanken att vi hade ett svenskt grundlagsförslag som innehöll regler 
om att inflationsbekämpningen skulle gå före miljöhänsyn och rätten till arbete, 
som innehöll krav på militär upprustning, på att den fria rörligheten ska gå före 
miljöhänsyn, folkhälsa och fackliga rättigheter och som innehöll krav på att 
Sverige ska gå med i EMU. Tänk också tanken att fem partier i Sveriges 
riksdag skulle vara överens om att införa denna grundlag med ett enkelt 
riksdagsbeslut.   

                                                 
117 Riksdagsdebatt 2004/05:115, Anf.4 Göran Hägglund (kd) 
118 Riksdagsdebatt 2004/05:115, Anf.7 Maria Wetterstrand (mp) 
119 Riksdagsdebatt 2004/05:13, Anf.66 Peter Eriksson (mp) 
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Det skulle naturligtvis bli uppror. Mängder av människor skulle säga: Vad gör 
ni? Varför vill ni införa en grundlag som gör det omöjligt att förändra? Varför 
vill ni ha en grundlag som sätter ramar för demokratin och väljarna i stället för 
att ge spelregler för hur demokratin ska fungera?   
// Konstitutionen innehåller överföring av makt till ett parlament, vilket är en 
grundförutsättning för en statsbildning på Europanivå. Detta diskuteras nu i 
Frankrike och i Holland i intensiva debatter. Det anordnas tv-debatter och 
möten över hela landet. I Frankrike räknar man med att bara hittills har det 
genomförts 10 000 möten och debatter inför den folkomröstning som ska vara i 
slutet av maj. Det är en enorm folkbildning och ett engagemang för 
konstitutionen eller mot konstitutionen, och folkomröstningen får avgöra. 
Majoriteten bestämmer.   
Något motsvarande finns inte här, därför att ni fem partier som förvägrar 
svenska folket rätten till en folkomröstning är rädda för att möta dem med era 
argument.”120   

 
Centerpartiet hävdar att vi redan tagit ställning via EU-medlemskapet men argumenterar 

ändå för att det innebär vissa steg mot ökad överstatlighet. Istället för folkomröstning 

förespråkar man ett demokratikonvent för att förankra dokumentet bland medborgarna:  

 
”Många tycker att vi ska ha en folkomröstning om det nya fördraget. Jag tycker 
inte det. Jag tycker att Sveriges riksdag ska ta ansvar för att diskutera det här 
fördraget men också ansvar för att förankra detsamma.   
Fredrik Reinfeldt och jag har många gånger kritiserat regeringen för att göra 
EU-frågan till någonting för bara ministrarna där Sveriges medborgare inte är 
delaktiga. Jag har i dag föreslagit att vi här i riksdagen skulle engagera oss lite 
ytterligare för att förankra det nya EU-fördraget, men att vi skulle ta beslutet 
här i riksdagen. Jag tycker att vi ska inrätta ett demokratikonvent. Jag tycker att 
vi ska ha offentliga hearingar. Jag tycker att vi ska vara ute och diskutera den 
här frågan.”121   
 
”I debatten heter det att EU får nya stora befogenheter. Men, mina vänner, de 
stora stegen har vi redan tagit i och med medlemskapet. Det finns ökade inslag 
av ökad överstatlighet. EU får mer att säga till om när det gäller internationell 
brottslighet. Jag har hört väldigt få röster som inte tycker att det behövs. EU får 
större möjligheter när det gäller kulturpolitiken. Jag tycker att det är helt 
onödigt. Men jag har svår att se att det skulle vara den avgörande invändningen 
som gör att man säger nej till fördraget.  
Kort sagt: Det är inte ett perfekt förslag. Men det är ett steg framåt.”122

 
 

 

 

 

5.2 Analys 

                                                 
120 Riksdagsdebatt 2004/05:115, Anf. 5 Lars Ohly (v) 
121 Riksdagsdebatt 2004/05:13, Anf. 6 Maud Olofsson (c) 
122 Riksdagsdebatt 2004/05:115, Anf.6 Maud Olofsson (c) 
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Tabell 5.1 Jämförelse: Fråga av speciell karaktär  

 EMU 84 % EUK 13 % 
Socialdemokraterna 
(144) 

Förändring  

Moderaterna (55)   
Folkpartiet (48) Förändring  
Kristdemokraterna 
(33) 

Förändring  

Centerpartiet (22) Förändring  
Vänsterpartiet  (28) Förändring Förändring 
Miljöpartiet (17)  Förändring Förändring 
 
Sammanfattningsvis verkar samtliga partier vara överens om att det är en viktig fråga att 

gå med i EMU, detta motiverar också ett förespråkande av en folkomröstning. Alla utom 

m förespråkar särskilt en folklig förankring; s, c, v och mp grundar till största delen sin 

argumentation på att frågan är av stor vikt medan fp och kd förespråkar folkomröstning 

för att skapa legitimitet i beslutet. M menar att beslutet redan tagits via medlemskap i EU.  

 

I EU-konstitutionsdebatten framhäver motståndarna till folkomröstning att det är en fråga 

som inte innebär några större förändringar, det är ett utvecklande av det mellanstatliga 

samarbetet som vi redan tagit ställning till i samband med medlemskap i EU. 

Förespråkarna lägger fram motsatta synvinkeln och hävdar att konstitutionen innebär 

maktöverföring och ett mer överstatligt EU som kräver ett demokratiskt förankrat beslut i 

form av folkomröstning. Även Centerpartiet menar att det finns överstatliga inslag i 

dokumentet men vill lösa deltagandet genom diskussion istället för folkomröstning.  

 

Frågan om EMU tyckts ha bedömts som viktigare och större av riksdagen som helhet, 

men hur såg enigheten ut i de respektive partierna när man skulle ta ställning till frågorna?  
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6. Oenigheten 
”Förlamningen kan bero på åsiktssplittring i ett och samma parti eller åsiktssplittring 

mellan samverkande partier, t.ex. i regeringsställning”.123  

 

6.1 EU-politiken 

Figur 6.1 Partianhängarnas  EU-sympatier 1997-2005 
Fråga: " Är ni i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har ni ingen bestämd åsikt?"  
 

124

I diagrammet ovan visas andelen som är för det svenska EU-medlemskapet efter 

partisympati mellan 1997 och 2005.  Vilken sorts enighet som råder i EU-politiken i stort 

borde kunna användas som grund för analys av enighet i specifika frågeställningar 

eftersom det kan antas spegla varandra till viss del. En position av medelstarkt stöd för 

EU borde ge utrymme för olika åsikter och eventuellt större oenighet. Man står hela tiden 

och väger mellan två olika mål, dels att utveckla och föra samarbetet framåt samtidigt 

som man är mån om att det inte får gå för långt. De som däremot tagit en position som 

riktar in sig på ett tydligt motstånd eller förespråkande kan antas vara mer eniga. I det här 

fallet är det framförallt S och Kd som befinner sig i mittenpositionen, även C till viss del. 

Mp och V är sedan länge de mest EU-kritiska partierna och har detta som en av de 
                                                 
123 Ruin O., “Folkomröstningar och parlamentarism  - en jämförande analys av EU-folkomröstningarna i 
Norden hösten 1994”, SOU 1997:56, Bilaga 1, s.27 
124 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____89417.asp 2006-05-12 
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ledande frågorna i partiprogrammen125 126 vilket kan utgöra grund för att anta att de är 

någorlunda eniga. Folkpartiet och Moderaterna intar en särställning som de klart mest 

positivt inställda till EU och kan därmed antas vara mindre känsliga i EU-politiken.  

 

6.2 Hemsidor 

EMU 

Fyra partier var för EMU; M, Kd, Fp, S, en splittring skulle alltså innebära att 

grupperingar inom partierna var emot EMU. Två partier har grupperingar som bildat 

riksorganisation; ”Socialdemokratiska EU-kritiker” har en egen hemsida där man klart 

och tydligt tar avstånd från ett medlemskap i EMU. 127  ”Kristdemokrater för en 

ALternativ Europapolitik” (KALE) utgör också en grupp som tar avstånd från svenskt 

medlemskap i EMU.128 Moderaterna och folkpartiet saknar sådana organisationer, men 

har dock enskilda motståndare som tar ställning emot partiets officiella linje.129  

 

Tre partier var emot EMU: Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. En oenighet 

skulle alltså innebära grupperingar som förespråkar ett medlemskap. Något sådant har jag 

inte funnit.  

 

EUK 

Fem partier var för EU-konstitutionen, en oenighet skulle föreligga ifall grupperingar 

bland S, M, Fp, Kd och C var emot EU-konstitutionen. Här skulle en analogisk tolkning 

innebära att eftersom Kristdemokraterna och Socialdemokraterna har riksorganisationer 

som står mer negativt inställda till EU än det ”reguljära” partiet kan man anta att det här 

finns utrymme för organiserandet av ett motstånd mot EU-konstitutionen. Någon 

uttrycklig ståndpunkt för detta har jag dock ej funnit och därmed bedöms splittringen här 

inte som så stor att de klassificeras som oeniga. Centerpartiet var emot EMU och det 

skulle kunna innebära att det finns grund att stå på inom partiet för ett motstånd till EU-

                                                 
125 http://www.mp.se/ 2006-05-05 
126 http://www.vansterpartiet.se/cs-media/xyz/000018717.pdf 2006-05-05 
127 http://go.to/seuk 2006-05-05 
128 http://hem.passagen.se/kaleld/¨2006-05-05  
129http://www.nejtillemu.com/azskeptiker.htm#fpskeptiker 2006-05-05  
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konstitutionen. Detta visar sig också på hemsidan ”EU-kritiska Centernätverket” där man 

är kritisk mot EU-konstitutionen och förklarar splittring inom partiet.130 Ett faktum som 

bör tilläggas är att på hemsidan folkomrostning.se finns kd, c och s representerade. Kd 

och C ansluter sig med sina EU-kritiska organisationer medan S representeras av en ny 

organisation som verkar för folkomröstning och leds av Sören Wibe. Sidan organiserades 

för att få igenom folkomröstning om EU-konstitutionen och kan sägas ge uttryck för 

kritikerna till det nya dokumentet. 131  Splittring internt kan alltså antas men på 

hemsidorna markeras ställningstagandet inte lika kraftigt som i samband med EMU. 

Bland folkpartiet och moderaterna har jag inte funnit någon gruppering som står emot 

den officiella linjen.  

 

Två partier var emot EU-konstitutionen, här skulle alltså förespråkande grupperingar 

inom Vänsterpartiet och Miljöpartiet tyda på en oenighet. Några sådana har jag inte 

funnit. 

 

6.3 Debatt 

I debatten om EMU som analyserats från 1997 har fem partier tidigt tagit ställning till 

frågan: M, Fp, C, Mp och V132 medan S och Kd väntar med ett ställningstagande in i det 

sista, i början säger man nej till ett medlemskap och vill avvakta 133   för att inför 

folkomröstningen ha intagit en positiv inställning. 134  I kontrast till detta deklarerar 

samtliga partier vilken åsikt man har om EU-konstitutionen.135   

 

 

 

 

 

 

                                                 
130 http://public.centerpartiet.se/centernej/ 2006-05-05 
131http://www.xn--folkomrstning-omb.nu/browse.asp?page=367 2006-08-10  
132 Riksdagsdebatt 1997/98:40 
133 Riksdagsdebatt 1997/98:40, Anf.65 Erik Åsbrink (s) + Anf.28 Mats Odell (kd) 
134 Riksdagsdebatt 2002/03:12, Anf.43 Göran Persson (s)  
135 Riksdagsdebatt 2004/05:115 
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6.4 Analys 

Tabell 6.1 Jämförelse: Oenighet 

 EMU  

51 % 

EUK 

16 % 

Socialdemokraterna (144) Oeniga  

Moderaterna (55)   

Folkpartiet (48)   

Kristdemokraterna (33) Oeniga (Oeniga) 

Centerpartiet (22)  (Oeniga) 

Vänsterpartiet (28)   

Miljöpartiet (17)   

 

De som främst berörs av oenighet kring EU-frågorna både allmänt och specifikt är 

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Dessa partier strävar åt att 

både stärka och begränsa EU vilket skapar grogrund för oenighet och grupperingar har 

bildats för att uttrycka sin egen linje i motstånd till partiets officiella sådan. Att just dessa 

partier är mest splittrade stärks av diagrammet ovan som visar att det är dessa partier som 

åtnjuter ett ljumt stöd för EU bland sina medlemmar.  

 

Bedömningen av oenighet i frågan om EMU gör gällande att det huvudsakligen är S och 

Kd som kan klassificeras som sådana. Dessa partier har organisationer som tydligt och 

klart går emot den officiella linjen, dessutom tar de ställning sent i debatten. I frågan om 

EU-konstitutionen tycks splittring finnas, särskilt hos C och Kd vars EU-kritiska nätverk 

är representerade i folkomröstningskraven. Partierna är dock tydliga med sin positiva 

inställning i debatten och deklareringen gentemot partiets linje tycks inte lika tydlig som i 

EMU.  

 

För att jämföra EMU och EU-konstitutionen så kan det definitivt hävdas att oenigheten 

var starkare vad gäller EMU än EU-konstitutionen såväl kvantitativt som kvalitativt. I 

EMU är två partier oeniga som tillsammans utgör en knapp majoritet av riksdagen, 

framför allt är regeringspartiet oeniga. Då det gäller EU-konstitutionen är oenigheten 
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marginell och C och Kd förespråkade inte folkomröstning så någon större problematik 

förelåg nog ej. Dessutom deklareras motståndet tydligare då det gäller EMU medan 

kritiken gentemot EU-konstitutionen snarare anknyts till stödet för folkomröstning. 
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7. Analys 
Nedan ska jag sammanställa mina resultat och analysera dem med hjälp av den 

komparativa modellen som illustrerades i det metodiska tillvägagångssättet.  

 

Tabell 7.1 Jämförelse av motiv: EMU/EUK 

Oberoende variabel EMU EU-konstitutionen Jämförelse 

Yttre tryck Ja Ja Likhet  

Fråga av speciell 

karaktär 

Ja Nej Skillnad 

Oenighet Ja Nej  Skillnad  

Minoritetstaktik NEJ JA  

Beroende variabel: 

Institutionellt initiativ 

JA NEJ  

 

Det är först då minoritetstaktiken bryts som folkomröstning har chans att verka som 

korrektiv. Undersökningen visade att minoritetstaktiken bröts i EMU medan den förblev 

obruten i frågan om EU-konstitutionen. Medan samtliga partier rörande EU- 

konstitutionen följde mallen för minoritetstaktik, föll fyra partier ur mönstret i EMU. 

Trots en majoritetsställning ville man lämna ut frågan till folkomröstning. Vad avgjorde 

skillnaden i utlämnandet?     

 

Vad gäller det yttre trycket förelåg detta opinionsmässigt i båda fallen, dock med större 

styrka i EUK vad gäller andra folkomröstningar. Utifrån detta skulle man kunna dra en 

tveksam slutsats att det yttre trycket inte har så stor betydelse för huruvida det kommer en 

initiering till stånd. Partier är nog mer måna om att få igenom sin ståndpunkt än att 

anpassa sig efter en rådande opinion.  
 

Den tydligaste skillnaden mellan EMU och EU-konstitutionen vad gäller partiernas 

inställning och motiv, är ifall det är en fråga av speciell karaktär eller ej. I EMU är 

nästan alla partier rörande överens om att det innebär en stor förändring att gå med i 

EMU, även de som inte proklamerar en folkomröstning menar detta. När det kommer till 
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EU-konstitutionen lyser dessa argument med sin frånvaro och aktualiseras endast av 

folkomröstningsförespråkarna tillika EU-motståndarna V och Mp.  

 

Oenigheten bland partierna tycks också vara större i EMU än i EU-konstitutionen vilket 

eventuellt föranleds av att frågan har den speciella tyngd som anges saknad i EU-

konstitutionen. Som nämnts ovan har ett flertal av Sveriges folkomröstningar varit att 

betrakta som ”division-solving”, d.v.s. initierade som en följd av oenighet i partierna. 

Detta stöds även av min undersökning, socialdemokraternas oenighet i EMU frågan tycks 

ha haft en viss, nästan avgörande betydelse för initieringen.  

 

En sammanfattning av analysen är att den brutna minoritetstaktiken i EMU-frågan 

skapade möjlighet för initiering av folkomröstning. Brytandet skedde som en följd av att 

samtliga partier ansåg att det var en fråga av speciell karaktär och att det rådde oenighet, 

medan det yttre trycket inte verkar ha haft så stor betydelse.   
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8. Slutsatser  
Nedan ska jag besvara mitt syfte med uppsatsen som var att undersöka hur det 

institutionella initiativet till folkomröstning används för att se i vilken utsträckning det 

ger adekvata möjligheter till ett effektivt deltagande. Tyder undersökningens resultat på 

att det finns möjlighet att använda folkomröstning som korrigeringsinstrument i 

riksdagens politik i allmänhet och EU-politiken i synnerhet? För det första ska jag 

redogöra för var slutsats för sig och diskutera vad de innebär för folkomröstningens 

chanser att verka som ett korrektiv. För att tydliggöra dessa resonemang sätter jag en 

symbol intill varje slutsats som illustrerar hur jag tolkar slutsatsen i förhållande till 

korrigeringspotentialen. Följande symboler är aktuella: 

 

(+) = innebär att det finns goda chanser att verka som korrektiv. 

(-) = innebär att det finns dåliga chanser att verka som korrektiv. 

(+/-) = innebär att det finns chanser att verka som korrektiv även om andra effekter 

riskerar att ta ut det positiva.  

 

För det andra ska jag sammanfatta slutsatserna och försöka ge ett svar på ifall 

folkomröstningen kan verka som korrektiv eller ej samt diskutera vad detta innebär för 

adekvata möjligheter till ett effektivt deltagande. Slutligen för jag in slutsatserna i den 

modell som jag använde mig av i litteraturanknytningen för att tydliggöra deras samband 

med demokrati. 

 

• Minoritetstaktiken utgör en grund för partiers strategi vid initiering även om 

den kan kringgås, ökar med representativitetsförsämring.  (-/+) 

Då partier väljer förhållningssätt till beslutsmetod är minoritetstaktik en vanlig företeelse 

men undersökningen visar att partier ibland väljer att utmana ödet genom att trots 

majoritet i riksdagen lämna ut frågan till folket för avgörande. Detta skulle kunna tolkas 

som att det finns en bunden mandatsyn bland representanterna där man anser en del 

frågor av sådan vikt att de bör avgöras direkt via folkomröstningar. Möjligheten för 

korrigeringsfunktionen ökar således och öppnar upp för medborgarnas chans till ett 

effektivt deltagande. Undersökningen tycks också visa att ju sämre representativitet, d.v.s. 
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ju större risken är med att lämna ut frågan desto mer tenderar man att öka användandet av 

minoritetstaktiken, detta är ingen säker slutsats men skulle innebära problem för 

möjligheten till korrigering och ett betydligt mer obundet mandat. Det är ju egentligen 

just i frågor med låg representativitet som folkomröstningar kan verka som ett viktigt 

korrektiv men här handlar det om politisk makt och förmodligen finns det inte tillräcklig 

vilja att utmana sin egen åsikt genom folkomröstning trots att det kan leda till att 

folkviljan förverkligas. Här befinner sig korrigeringspotentialen mellan hopp och 

förtvivlan, eventuellt kan EMU-resultatet ha ökat partiernas rädsla för att lämna ut EU-

frågor till medborgarna. Förlusten av kontroll i beslutsmakt (från rådgivande till i 

praktiken beslutande funktion) kompenseras via ett ökat grepp om initieringsmakten.  

 

• Oenigheten är en avgörande faktor (-) 

En hel del tyder på att det var oenighet som fick Socialdemokraterna att förespråka 

folkomröstning som metod vid beslutet om EMU, likaså gäller detta Kristdemokraterna 

och tillsammans utgör de en majoritet av riksdagen vilket innebär att oenigheten till viss 

del var avgörande för initiering. Oenighet kan sägas bryta minoritetstaktik och uppstår i 

huvudsak då det är en fråga som anses vara av speciell karaktär. Att tillägga är att de 

oeniga gärna såg att man sköt fram folkomröstning till en senare tidpunkt. Att oenighet är 

en så viktig faktor innebär att folkomröstningars funktion i Sverige huvudsakligen blir 

som säkerhetsventil och inte som korrigerare av folkviljan vilket andra undersökningar 

visat på. Initieringen motiveras inte av att få ett så demokratiskt svar som möjligt utan av 

att lösa problem som uppstår i det representativa systemet. Denna funktion har sina 

fördelar men innebär ingen förhoppning för dem som ser folkomröstningen som ett medel 

för att förverkliga folkviljan. Det resulterar i en slumpartad användning baserad på 

funktionalitet istället för demokratiska värderingar. Att det förmår bryta 

minoritetstaktiken innebär dock att representanternas kontroll minskar, är man oeniga 

mister man en del av möjligheten att styra över beslutsmetoden till sin egen fördel. 

Partierna försöker genom att skjuta upp folkomröstningen återfå en del av kontrollen, ju 

mer eniga man hinner bli desto bättre för partiet vilket kan sägas illustrera den typiskt 

strategiska inställningen till folkomröstningsinstitutionen.  

 

 54



• Representativiteten i frågorna är dålig (-) 

Undersökningen visar även att representativiteten i de aktuella frågorna var dålig till 

mycket dålig vilket även blev ett hett debatterat ämne efter EMU-valet. Riksdagens EU-

sympatier motsvarar inte medborgarnas och det är ett stort problem betraktat utifrån 

värdet av folkviljans förverkligande. När det gäller initieringen utgör detta även en 

tröskel för möjligheten att använda folkomröstning som korrigeringsinstrument. EU-

kritikerna är betydligt färre i riksdagen än bland medborgarna och vilka frågor man bör 

initiera folkomröstning i avgörs av en i huvudsak EU- positiv majoritet. I de allmänna 

valen handlar frågorna huvudsakligen om nationell politik och EU-frågor hamnar i 

bakgrunden, ändå ska riksdagen ta beslut i viktiga frågor inom medlemskapets ram. När 

får medborgarna chansen att uttrycka sin vilja? Kombinerat med minoritetstaktik blir 

denna dåliga representativitet ödesdiger. Riksdagen kan i princip köra över folkviljan via 

sin kontroll över initieringen.  

 

• Yttre tryck har inte så stor betydelse (-) 

Denna slutsats visar på en obundenhet i mandatsynen, initieringsbeslutet tas via riksdagen 

oavsett vad som sker utanför. Man kan ju undra vad som hänt ifall Sverige haft 

folkinitiativ vid valet av beslutsmetod angående EU-konstitutionen. För en god 

korrigeringsmöjlighet bör det finnas en möjlighet för opinionen att påverka initiering, det 

huvudsakliga är ju att folkviljan förverkligas. Lägger man samman denna bristande 

responsivitet med de övriga ganska klart strategiska beteendena får man en rätt dyster 

bild av möjligheten till korrigering. Greppet om initiering är hårt bland riksdagens 

representanter och något man avgör avskilt från opinionen, kombinerat med den dåliga 

representativiteten blir läget inte direkt mycket ljusare.  

 

• Viktig fråga ska avgöras genom folkomröstning (+) 

Slutligen finns det en liten ljusning för möjligheterna till korrigering och det mer bundna 

mandatet. Då partierna anser att en fråga är av speciell karaktär vill man försäkra sig om 

att folkviljan förverkligas och detta bl.a. via folkomröstning. Detta tyder på att man vill 

skapa legitimitet i beslutet mer än att få igenom den åsikt man själv har i frågan, alltså 

mer chans för medborgarna att säga sitt. Problemet utgörs här av den bristande 
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representativiteten som innebär att de som avgör vilka frågor som är av en speciell 

karaktär inte har samma inställning till EU som medborgarna. Kombinerat med att yttre 

tryck inte har någon direkt betydelse innebär även detta problem i förhållande till 

korrigeringstanken och en större obundenhet hos representanterna.  

 

Tabell 8.1 Sammanställning av slutsatser 

+ - 
Minoritetstaktik kan brytas Minoritetstaktik ökar vid sämre 

representativitet 
Viktig fråga ska avgöras via 
folkomröstning 

Oenighet är en avgörande faktor 

 Representativiteten i EU-frågor är dålig 
 

En koppling av slutsatserna till de teoretiska grunderna och det demokratiska 

sammanhanget skulle kunna illustreras på följande vis:  

STOR KONTROLL = OBUNDET MANDAT = EJ ADEKVATA MÖJLIGHETER 

TILL EFFEKTIVT DELTAGANDE = EJ FOLKSUVERÄNITET OCH FOLKVILJANS 

FÖRVERKLIGANDE  

 

Sammanfattningsvis finns det chans för initiering ifall frågan är av särskild stor vikt eller 

det råder oenighet, i övrigt värnar partierna om sin politiska makt och använder strategier 

för att öka chanserna för att förverkliga sin egen vilja. Som korrigerare är det svårt att 

betrakta folkomröstningen men den har möjlighet att skapa större legitimitet eller verka 

som säkerhetsventil. Den stora kontrollen som riksdagen har kring initieringen i 

kombination med den bristande representativiteten i EU-frågor gör att det skapas en 

obundenhet mellan väljare och valde. Det finns mycket knappa möjligheter att ställa 

riksdagen ansvarig inför beslut de tagit angående medlemskapet i unionen samt få kanaler 

via vilka medborgarna kan förmedla sina åsikter. Detta leder till mycket få adekvata 

möjligheter till effektivt deltagande och låg nivå på folksuveränitet och folkviljans 

förverkligande. Det kan även sägas råda en typ av paradox då det gäller 

folkomröstningsinstitutionens syfte och reala användning. Folkomröstningar handlar om 

direkt demokrati och syftar i grunden till att öka medborgarnas möjlighet att få igenom 

sin vilja, den ska värna allmänintresset demokrati. Men genom utformningen i form av 
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institutionellt initiativ styrs användningen istället av partiernas egenintresse i form av att 

få igenom sin egen åsikt. 

 

Det min studie har fokuserat kring är initieringen, men då väl initiering skett finns idag 

större chanser än förr till verklig korrigering vilket inte minst visade sig i valet om EMU. 

Medborgarna har fått en ökad möjlighet och makt i att förkasta representanternas vilja 

och detta gör det möjligt för högre grad av folksuveränitet och folkviljans förverkligande. 

Men denna förändring ter sig ganska beroende av en initiering som möjliggör för 

medborgarna att komma till tals i frågor som de har en annan syn än riksdagen i vilket 

förefaller oerhört avlägset med dagens system. Ifall riksdagen skärper kontrollen över 

initieringen blir frågorna som aktualiserats till folkomröstning de man ser att man har 

folkopinionen med sig i och istället för korrektiv blir de i huvudsak s.k. 

hegemonibevarande.  
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