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Abstract 

The Open Method of Coordination (OMC) constitutes a new way of governing 
through so-called ”soft law”. The method has in recent literature been censured as 
illegitimate, ineffective and not quite as open as the name suggests. Thus the aim 
of this thesis is to fundamentally audit the democratic status of the OMC. Another 
object is to put the method into a context of general European governance with the 
intention to grasp the complexity in which the method is compassed. The 
normative nature of the thesis is based on a democratic framework constructed by 
the theories of Fritz Scharpf and Robert Dahl. With the support of this framework, 
the analysis of the OMC’s democratic legitimacy shows that the method lacks in 
both input- and output-oriented legitimacy; it is not democratic nor effective, 
which means that the method in it’s current form must be rejected as 
democratically illegitimate. The suggestion is therefore to make the OMC 
accessible to a wider range of actors, to include elected bodies in the policy 
process and to embrace deliberation and participation by including citizens and 
associations in the policy making. 
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1 Inledning 

Den öppna samordningsmetoden fungerar som ett verktyg för samordning av de europeiska 

medlemsländernas politik på de områden där EU saknar formell bestämmanderätt. 

Samordningsmetoden innefattar varken direktiv eller förordningar utan bygger helt och hållet 

på så kallad ”mjuk lagstiftning”, vilket i praktiken innebär att icke-bindande 

rekommendationer annonseras från EU till medlemsländerna. Samordningsmetoden kom till i 

en tid då EU befann sig i en legitimitetskris, då det demokratiska underskottet ansågs vara 

alltför stort och då man mötte stora svårigheter i att skapa jämlika konkurrens- och 

handelsförhållanden bland medlemsländerna. Den öppna samordningsmetoden ansågs då (vid 

toppmötet i Lissabon, 2000) fungera som en bra lösning på de problem man stod inför. Min 

ambition är att i uppsatsen granska formen för den öppna samordningsmetoden och även 

styrning från EU-nivån på ett mer generellt plan utifrån demokratiteoretiska värden. 

1.1 Problemformulering 

Det paradoxala i att samordningsmetoden föddes i en tid av legitimitetsrelaterad kris, är att 

den är hårt kritiserad för att i sig själv lida av ett stort demokratiskt underskott. En stor del av 

forskningen pekar på samordningsmetodens icke-förankring i det traditionella, politiska livet; 

att varken EU-parlamentet eller de nationella parlamenten inkluderas i metodens processer (se 

bland annat Radaelli, 2003, Larsson, 2002 och Tholoniat, 2010). Dessutom kritiseras 

samordningsmetoden för att vara ineffektiv och verkningslös – att den inte leder till några 

reella förändringar på det nationella och lokala planet. På grund av denna kritik anser jag det 

intressant att granska den öppna samordningsmetoden och om formen för styrningen går att 

legitimera utifrån demokratiteoretiska kriterier eller inte. Detta gör att mitt huvudsakliga 

problem utgör ett fall av styrning, framförallt från EU-nivå och neråt. Vidare handlar 

problemet om legitimitet – vilka mekanismer gör ett styrsystem legitimt, och framförallt; vad 

krävs för att ett politiskt system ska kunna betraktas som demokratiskt legitimt? Således 

kräver uppsatsen en problematisering av de bristfälliga demokrativärden som så ofta står i 

fokus för den kritik som riktas mot EU som institution; vem har egentligen makten över 
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dagordningen, vilka involveras i besluten och vad leder de till? EU utstår ständigt kritik som 

säger att unionen inte uppfyller de demokratiska krav som ställs på kandidatländerna; ”om EU 

självt skulle ansöka om att få bli medlem i EU, skulle EU avvisas, såsom inte tillräckligt 

demokratiskt” (Bomberg & Stubb, 2003:183). Utifrån detta resonemang anser jag det relevant 

att granska EU:s styrsätt utifrån en demokratiteoretisk analysram, och att med utgångspunkt i 

detta specifikt granska styrformerna för den öppna samordningsmetoden.  

 Att den öppna samordningsmetoden saknar mandat för att lagstifta på 

traditionellt sätt anser jag inte vara skäl nog att förkasta området som samhällsrelevant. Trots 

att samordningsmetoden inte innefattar bindande regler så fungerar den som ett verktyg för att 

genom så kallad benchmarking - ett sätt att jämföra länder och organisationer med målet att 

förbättra prestationerna genom lärande av andras erfarenheter (Bomberg & Stubb, 2003:138) - 

skapa grupptryck för att ändra medlemsländernas praxis till den som rådet och kommissionen 

anser lämplig. Ingen vill vara sämst i gruppen, ingen medlemsstat vill utgöra exempel på 

”dålig praxis”. Även mjuka styrsätt kan alltså ge effekt och fungera som fungerande 

styrverktyg.   

Vidare ser EU den öppna samordningsmetoden som ett steg mot en gemensam politik, 

även på områden som ur EU-perspektiv måste betraktas som kontroversiella. Den öppna 

samordningsmetoden har gått från att nästan uteslutande innefatta sysselsättningspolitik till att 

numera omfatta socialpolitiska områden som sjukförsäkringar och pensioner. Denna 

sakpolitiska utvidgning gör att EU i allt större utsträckning har någonting att säga till om 

gällande frågor som ligger utanför EU:s lagstiftande befogenheter. Därför anser jag det extra 

intressant att utifrån en normativ och demokratiteoretisk ansats granska hur formerna för den 

europeiska styrningen går till.   

1.2 Avgränsning 

Min utgångspunkt är att granska formerna för styrning, från EU-nivå och nedåt. Jag ska 

således inte granska specifika områden för styrning, varken i min redogörelse för den mer 

generella EU-styrningen eller i granskningen av den öppna samordningsmetoden. Detta är 

naturligtvis inte helt oproblematiskt. Mycket av forskningen visar att vissa sakpolitiska 

områden inom samordningsmetoden tenderar att fungera bättre än andra (Borrás & Radaelli 

2010). Bland annat nämns ofta att frågor som berör sysselsättningspolitiken fungerar bättre än 

andra områden som till exempel pensionsfrågorna. Detta kan antagligen härledas ur det 
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faktum att sysselsättningspolitiken haft längre tid på sig att utvecklas som objekt för en 

samordnad, europeisk politik. Dessutom prioriterar medlemsländerna naturligtvis olika i olika 

sakpolitiska frågor. Att vissa politikområden (och länder) är mer framgångsrika än andra 

inom den öppna samordningsmetoden är således ingenting som helt går att bortse från, men 

då min ambition är att granska formerna för styrning, och inte de sakpolitiska 

differentieringarna, så anser jag att dessa nyanser inom samordningsmetoden är av mindre 

vikt – styrningen fungerar på samma sätt oavsett vad sakfrågan i sig handlar om. 

 Jag vill också understryka att jag inte har för avsikt att generalisera de slutsatser 

jag kommer fram till i uppsatsen. Min mening är att den öppna samordningsmetoden är allt 

för unik i sin form för att rakt av kunna jämföras med andra politiska system. Vidare är 

ambitionen inte heller att dra några slutsatser om EU:s generella demokratistatus. I kapitlet 

om europeiska styrmekanismer är avsikten att kortfattat förklara hur den europeiska 

styrningen går till, vem som fattar vilka beslut, vilka lagreglerade begränsningar som finns 

och vilka medel man från EU:s sida har att tillgripa då man vill förändra medlemsstaternas 

politik. Denna redogörelse gör jag för att skapa insikt och förståelse om den kontext i vilken 

den öppna samordningsmetoden befinner sig, men jag gör inga anspråk på att lägga in några 

värderingar kring övriga europeiska strukturer eller beslutsförfaranden då dessa i mycket 

väsenligt skiljer sig från formerna för den öppna samordningsmetoden.  

1.3 Syfte 

Syftet för uppsatsen är att dels redogöra för hur den europeiska styrningen i allmänhet går till, 

dels att utifrån ett demokratiteoretiskt ramverk analysera och synliggöra den öppna 

samordningsmetodens demokratiska brister och förtjänster. Genom att anta en normativ 

ansats är uppsatsens vidare syfte att utifrån bestämda demokrativärden ta ställning till om den 

öppna samordningsmetoden kan anses vara en legitim styrform, och att vidare ge synpunkter 

på förändringar som i enlighet med det teoretiska ramverket kan förbättra den demokratiska 

legitimiteten. 
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1.4 Frågeställningar 

- Hur kan EU:s former för styrning förklara den öppna samordningsmetodens 

komplexitet?  

 

- Vilka demokratiska brister och förtjänster går att finna inom den öppna 

samordningsmetoden? 

 

-   Kan den öppna samordningsmetoden legitimeras som demokratisk? 

1.5 Disposition 

Jag kommer till att börja med att redogöra för hur jag metodologiskt går till väga för att kunna 

besvara mina frågeställningar. I metodkapitlet kommer jag även att reflektera kring 

materialval och de normativa ställningstagandena. Efter detta redovisas det analytiska 

ramverket och de kriterier som jag kommer att bedöma den öppna samordningsmetoden 

utefter. I kapitel fyra förklaras de europeiska styrformer som är av relevans för förståelsen av 

samordningsmetoden. I samma kapitel redogörs också för vad den öppna 

samordningsmetoden är, hur den fungerar och hur den kan kopplas till den akademiska 

debatten kring begreppet governance. Kapitel fem utgör resultatdelen. Där presenteras min 

undersökning av den öppna samordningsmetoden och hur den uppfyller (eller inte uppfyller) 

de kriterier som fastställts i kapitel tre. Slutligen följer en diskussion om de resultat som 

påvisats, samt synpunkter på vad som enligt de valda demokratikriterierna skulle kunna 

förbättra samordningsmetodens processer och form.  
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2 Metod och material 

För att kunna operationalisera mitt problem och på ett adekvat sätt besvara mina 

frågeställningar kommer jag att granska befintliga informationskällor. Inget eget material 

kommer således att skapas. Detta val grundas huvudsakligen på problematiken kring att skapa 

ett tillräckligt omfattande intervjumaterial inom det område jag ämnar undersöka under de 

förutsättningar som magisteruppsatsen erbjuder. För att beskriva och förklara EU:s 

styrformer, öppna samordningsmetoden inkluderad, kommer jag istället att granska EU:s egna 

policydokument samt befintlig litteratur och forskning.  

2.1 Källkritik 

Då jag kommer att använda mig av befintligt textmaterial så krävs ett stort mått av källkritik. 

De huvudsakliga kriterierna som jag kommer att ha i åtanke i insamlandet av material är 

äkthet, samtidighet, tendens och beroende. Det första kriteriet, äkthet, handlar om att kunna 

lita på att källan är autentisk, strikt sett ska ”oäkta” källor under alla omständigheter rensas 

bort från materialet. Detta är dock en regel som inte alltid kan efterlevas – bedömningen av en 

källas äkthet kan ibland vara svår. (Teorell & Svensson, 2007:104) I händelse av att jag stöter 

på den här typen av källor kommer försiktighet att beaktas och resonemang kommer att föras 

kring källans eventuella otillförlitlighet.  

Det andra kriteriet handlar om samtidighet, eller närhet i tid och rum. Som 

begreppet avslöjar handlar det här kriteriet om att närhet såväl tidsmässigt som geografiskt 

premieras framför gamla dokument med stort, rumsligt avstånd från det som avses granskas. 

(Teorell & Svensson, 2007:106) I princip all litteratur kring den öppna samordningsmetoden 

är förhållandevis ny och författad av forskare och utredare som befinner sig i en europeisk, 

politisk kontext. Vad som dock är viktigt att ha i åtanke är att trots att samordningsmetoden är 

relativt ny så har mycket förändrats sedan tillkomsten år 2000.  

Filtrering av verkligheten och förvanskade framställningar av hur 

händelseförlopp gått till måste naturligtvis också tas i hänseende. En stor del av litteraturen 

kring den öppna samordningsmetoden bär på mer eller mindre uppenbara, normativa ansatser, 
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vilket givetvis leder till att uppmärksamhet behöver läggas på att sortera saklig fakta från 

inslag av personliga värderingar. Sådan uppmärksamhet handlar om ett källkritiskt krav på 

frånvaro av tendens, vilket enligt Teorell och Svensson (2007:106) inte nödvändigtvis 

behöver tolkas absolut. Istället måste källor vägas mot varandra utifrån såväl graden av 

tendens som utifrån tendensens riktning.  

 Det sista källkritiska kriteriet som jag kommer att ta hänsyn till i min uppsats är 

beroende. Det handlar om att en källa ”i största möjliga utsträckning bör vara sitt eget 

sanningsvittne” (Teorell & Svensson, 2007:106). Kriteriet handlar således om att flera 

textdokument kan ge samma belägg om en sakfråga för att de härleder sina slutsatser från 

samma ursprungskälla. Om denna ursprungskälla visar sig leva upp till alla ovanstående 

kriterier torde detta inte vara något problem, men om så inte är fallet måste urkällan och alla 

källor som lutat sig mot denna ställas inför ytterligare och djupare granskning.  

Gemensamt för de studier och rapporter jag har valt att använda mig av i min 

analys av den öppna samordningsmetoden är att de alla belyser och problematiserar de 

områden vilka jag ämnar undersöka, samt att jag bedömer att de i så liten mån som möjligt 

bygger på varandra i sina källhänvisningar, är alltför normativa eller brister i kriteriet om 

samtidighet.  

 Jag har också valt att använda mig av Statskontorets egeninitierade rapport 

Spelar utvärderingar någon roll? från 2004 som är en politisk text, varför jag anser att valet 

av denna studie behöver motiveras ytterligare. Rapporten är en förstudie som syftar till att 

analysera de element av utvärderingskaraktär som innefattas av den öppna 

samordningsmetoden. Studien bedömer utvärderingselementens potentiella styrkraft i 

utformandet av den nationella politiken, med Sverige som exempel. Ett vidare syfte med 

studien är att öka Statskontorets kunskap om den öppna samordningsmetoden. Studien bygger 

till stor del på intervjuer av statstjänstemän som teoretiskt sett borde ha kunskap om 

samordningsmetoden och dess förfaranden. Det finns naturligtvis problem med att i så stor 

utsträckning använda sig av ett politiskt dokument av det här slaget. För det första är det en 

relativt gammal studie. För det andra så finns det en problematik med att analysera en policy 

utifrån en policyaktörs egen analys. Jag ser ändå att dokumentet tillför ett bra underlag för 

min analys, främst på grund av de djupgående intervjuer som återfinns i studien. I de 

händelser då dokumentets ålder har kunnat påverka mina egna slutsatser felaktigt har jag 

genom att väga informationen mot nyare analyser kunnat plocka ut den information jag 

bedömer som fortsatt aktuell. Vidare avspeglar Statskontorets rapport, främst genom 

intervjumaterialet, hur samordningsmetoden förstås och används på det svenska, nationella 
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planet. En sådan dimension, som jag anser vara av vikt, har jag på grund av uppsatsens format 

inte haft möjlighet att skapa på egen hand.  

2.2 Att beskriva, förklara och värdera 

Lennart Lundquist menar att de empiriska frågeställningarna syftar till att göra verkligheten 

förståelig, medan de normativa handlar om hur verkligheten bör vara, och hur detta ska 

rättfärdigas (1993:62). I uppsatsens empiriska del redogör jag således för hur europeiska 

styrformer, och mer specifikt den öppna samordningsmetoden, fungerar och varför de 

fungerar som de gör. I den normativa delen tar jag sedan, med utgångspunkt i de empiriska 

klargörandena, ställning till hur styrningen borde fungera för att vara demokratiskt legitim. 

Detta ställningstagande kommer jag sedermera att rättfärdiga och förklara med hjälp av de 

analysdimensioner som presenteras i teorikapitlet.  

Uppsatsen kommer således att vara såväl beskrivande och förklarande som värderande. 

Den beskrivande delen är direkt nödvändig för att senare kunna förklara vad öppna 

samordningsmetoden är, varför den används och vilka funktioner den är tänkt att fylla. Den 

mer förklarande delen av uppsatsen handlar om kausalitet – att utifrån beskrivningen av de 

europeiska styrformerna och dess begränsningar förklara uppkomsten av-, och formen för, 

den öppna samordningsmetoden (Teorell & Svensson, 2007:27). Denna del kommer av 

naturliga skäl också att vara delvis beskrivande, då jag anser att en redogörelse för 

samordningsmetoden krävs för att kunna analysera den. För att förstå det generella problem 

som jag ämnar undersöka i uppsatsen – problemet om styrning från EU till medlemsländerna 

– så krävs en breddad kontextualisering; en beskrivning av det större problemet för att 

närmare kunna förstå och analysera den öppna samordningsmetoden.  

2.3 Normativ metod 

I besvarandet av min tredje frågeställning antas en värderande, normativ ansats. Här kommer 

jag, med utgångspunkt i de demokratikriterier som jag presenterar i kapitlet nedan, att ta 

ställning till om huruvida den öppna samordningsmetoden kan legitimeras som demokratisk 

eller inte. Ambitionen är alltså att utifrån analysdimensionerna ange hur den öppna 

samrodningsmetoden borde vara – och att genom den empiriska undersökningen fastställa om 
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den lever upp till de teoretiska värdekriterierna. Vidare kommer jag att försöka utveckla 

förslag till vad som bör göras för att förbättra den demokratiska legitimiteten (Teorell & 

Svensson, 2007:30). 

Jag kommer att besvara min tredje frågeställning och bygga mitt analytiska ramverk 

på vad Badersten kallar ”normativ analys i egentlig mening” (2006:47). Detta innebär att jag 

utifrån en väl preciserad och motiverad värdegrund argumenterar för specifika 

demokrativärden som jag anser önskvärda. För att kunna göra detta krävs att de resonemang 

som förs är systematiskt genomförda, internt konsistenta och att de slutsatser som dras följer 

de demokrativärden som jag ställer upp i analyskapitlet. Detta på grund av att 

intersubjektiviteten är av största vikt i den normativa analysen. För att nå intersubjektivitet 

krävs en stringent argumentation för det som lyfts fram som essentiella värden, vilka måste 

preciseras på ett tydligt och klargörande sätt (Badersten, 2006:73).  

Ett uppenbart problem sett ur intersubjektiv synvinkel är naturligtvis forskarens 

personlighet och värderingar – alla val av perspektiv och teorier i den här uppsatsen är 

betingade av min egen personlighet. Att öppet reflektera och problematisera kring detta är ett 

vitalt led i strävan mot att nå intersubjektivitet som ju skiljer den normativa, vetenskapliga 

analysen från vanliga, personliga ställningstaganden. Viktigt att komma ihåg är att forskaren i 

en normativ analys anser och inte tycker. (Badersten, 2006:76, 78-79) 

 Vidare är det viktigt att tydligt precisera de begrepp som används; ordet 

demokrati måste således hållas åtskilt från begreppet demokrati. Strävan är att uppnå en 

begreppsbildning med hög precision; begreppstänjning får under inga omständigheter 

förekomma. (Badersten, 2006:83-85) Således är ambitionen att i teoriavsnittet tydligt 

definiera begreppet demokrati; vad begreppen legitimitet och effektivitet innebär och vilka 

värden jag tillskriver dessa. 

 Med en deontologisk hållning grundas mitt normativa resonemang i ett antal på 

förhand värderade principer och kriterier för demokrati, vilka betraktas som oantastliga. De 

normativa slutsatserna kommer således att vara kompromisslösa i det avseendet att alla 

”brott” mot de kriterier som ställts upp måste fördömas (Badersten, 2006:111). En vanligt 

förekommande invändning mot den deontologiska utgångspunkten är att den har svårigheter 

att möta de värdekonflikter som uppstår, till exempel konflikten mellan effektivitet och 

demokrati. Denna problematik anser jag dock att jag kan hantera genom att (vilket tydliggörs 

i analyskapitlet) tillskriva effektivitet och demokrati likvärdighet.  
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3 Analytiskt ramverk 

Fritz Scharpf hävdar att ett politiskt styrsystem måste granskas utifrån såväl inflödes- som 

utflödeslegitima dimensioner; systemet måste vara både demokratiskt och effektivt för att 

kunna tillmätas rättmätig, demokratisk legitimitet. Jag kommer att använda mig av Scharpfs 

tudelning av demokratibegreppet och komplettera ramverket med Robert Dahls 

demokratiteori då jag analyserar de europeiska styrformernas inflödeslegitimitet. Detta beror i 

huvudsak på att Scharpf själv inte närmare konkretiserar de inflödeslegitima mekanismerna. 

Dahl är dessutom intressant för uppsatsen på grund av sin fokus på vem som i realiteten har 

makten över dagordningen samt sitt pluralistiska förhållningssätt till demokrati. På 

utflödessidan kommer jag att använda mig av Scharpfs egna effektivitetsmekanismer som jag 

menar är universellt gångbara för att mäta politiska systems legitimitet. 

 Fortsättningsvis är det Dahls definition av inflödeslegitimitet och Scharpfs 

definition av utflödeslegitimitet som tillsammans konstituerar det jag menar med demokratisk 

legitimitet. Att använda sig av begreppet legitimitet är inte helt problemfritt då definitionen av 

begreppet är svår att avgränsa. Det är därför viktigt att understryka att jag med begreppet 

demokratisk legitimitet syftar till att analytiskt legitimera utförandet av auktoritärt styre som 

fattar och implementerar kollektiva beslut (Scharpf, 2010:150). Vidare ser jag alltså, i 

enlighet med Scharpf, att ett styrsystem inte kan betraktas som demokratiskt legitimt om det 

inte innehåller både höga nivåer av demokrati och effektivitet. 

3.1 In- och utflödesorienterad legitimitet 

Fritz Scharpf menar att demokrati måste betraktas som ett tvådimensionellt begrepp som 

innefattar både in- och utflödesorienterad legitimitet. Den inflödesorienterade legitimiteten 

handlar om att folkets önskemål återspeglas i de politiska beslut som fattas, och förutsätter att 

folket delar vad Scharpf kallar en ”thick identity”; en nära sammansvetsad socioekonomisk 

gemenskap och identitet. Denna identitet präglas av kulturella, etniska och språkliga likheter. 

Inflödesdimensionen lägger stor vikt vid medborgerlig delaktighet och betonar vikten av 

konsensus. Då folket i en region, stat eller union inte bär på en gemensam identitet uppstår en 
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rädsla för majoritetsstyre då sådant alltid öppnar för risken om att majoriteten förbiser 

minoriteten i sina beslut, vilket naturligtvis rimmar illa med tanken om långtgående 

konsensus. (Scharpf, 1999:7-9) 

Den utflödesorienterade legitimiteten handlar å andra sidan om att styra för folket 

genom att tillgodose kollektiva intressen och bejaka den politiska processens effektivitet. I 

kontrast till inflödesdimensionens relativt smala legitimitetsdefinition tillåter 

utflödesdimensionen en långt bredare skala av legitimerande mekanismer. 

Utflödesdimensionen härleder legitimitet utifrån kapacitet och möjlighet att lösa kollektiva 

problem på ett tillfredsställande sätt, och favoriserar demokratiska majoritetsbeslut just på 

grund av dess förmåga att effektivt lösa kollektiva problem. Istället för att betona vikten av en 

gemensam identitet så fokuserar utflödesdimensionen på betydelsen av gemensamma 

intressen. (Scharpf, 1999:6, 11-12, 2010:151) 

I den nationella demokratin är in- och utflödesorienteringarna nära sammankopplade, 

de samexisterar och kompletterar varandra. På ett europeiskt plan är läget annorlunda; Scharpf 

menar att den europeiska politiken i nuläget endast kan svara till utflödesorienterade 

legitimitetskrav. Detta beror på att den utflödesorienterade legitimiteten är mer tolerant för 

den svaga, kollektiva identitet som EU bär på. Den inflödesorienterade legitimiteten ställer 

långt högre krav på en enhetlig och sammansvetsad identitet än vad en diverserad 

organisation som EU i dagsläget kan erbjuda. (Scharpf, 1999:12) 

De båda dimensionerna belyser enligt Scharpf likvärdiga delar av ett politiskt system, 

där demokrati och effektivitet inte förutsätter varandra annat än när ett styrsystem kan 

betecknas som både legitimt och demokratiskt. Ett styre kan alltså mycket väl möta 

utflödesorienterade legitimitetskrav utan att för den sakens skull svara till 

inflödesdimensionens legitimitetsmekanismer. Ett styre kan vara effektivt utan att visa 

tendenser till att omfamna demokratiska ideal. Motsatt kan Europaparlamentet fungera som 

exempel; ett folkvalt organ som ofta saknar befogenhet att frambringa tydliga och effektiva 

resultat. Det är alltså balansen mellan in- och utflödeslegitimitet som enligt Scharpf skapar 

legitima och demokratiska strukturer (Scharpf, 1999:10). Det räcker inte att uppfylla den 

demokratiska principen – även innehållet och resultaten måste sättas i ljuset för granskning 

och analys. Utan effektivitet och handlingskraft så urholkas det politiska förtroendet, och utan 

förtroende så brister även demokrativärdena.  

 Scharpfs syn på den inflödesorienterade demokratin är svår att förena med ett 

övernationellt organ som EU, framförallt på grund av bristen på gemensam identitet. Den 

kollektiva identitet som den inflödesorienterade legitimiteten kräver går av naturliga skäl inte 
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att finna inom EU. (Scharpf, 1999:7-9) Här bör påpekas att även Dahl (som enbart fokuserar 

på politikens inflöde) i grunden har en mycket pessimistisk syn på EU:s möjligheter att 

någonsin tillmätas demokratisk status, just på grund av dess inflödesorienterade brister (Dahl, 

1999b:72f). Dahl ifrågasätter alla internationella organisationers möjligheter att uppnå 

demokratisk status, och härleder detta till sina egna slutsatser om att till och med 

nationalstaten visar stora svårigheter att uppvisa demokratisk legitimitet. 

Här kan man egentligen hävda att svaret på uppsatsens tredje frågeställning redan står 

klart; nej, den öppna samordningsmetoden (i egenskap av europeiskt styrinstrument) går inte 

att legitimera utifrån valda, demokratiteoretiska ideal. Är det då ointressant att utforska frågan 

vidare utifrån tänkt analysram? Jag anser inte det. Det finns naturligtvis en poäng med att 

utreda vari bristerna ligger. Hur utmärker sig eventuella demokratiska underskott, behöver 

kraft läggas på att förbättra in- eller utflödeslegitimiteten eller brister båda kriterierna?  

Scharpf ställer sig kritisk till den rådande debatten kring det europeiska 

demokratiunderskottet, vilken han menar alltför unilateralt fokuserar på inflödesstrukturernas 

svagheter. (Scharpf, 1998:105) Att ensidigt granska bara en dimension av demokratibegreppet 

menar Scharpf är att ge en felaktig och förminskande bild av vad demokrati är och betyder. 

Samtidigt avfärdar Scharpf all styrning från EU som odemokratisk utifrån ett 

inflödesorienterat perspektiv; hans huvudsakliga diskussion kring den inflödesorienterade 

legitimiteten handlar om bristen på en gemensam, europeisk identitet. Detta är en brist som 

enligt mig ter sig alltför uppenbar, och således inte räcker till som mätinstrument för att i 

enlighet med uppsatsens syfte verkligen granska den öppna samordningsmetodens inflöde. 

För att bredda det teoretiska underlaget har jag därför valt att använda mig av just Robert 

Dahls demokratiteoretiska resonemang gällande den politiska inflödessidan.  

3.1.1 Kriterier för inflödeslegitimitet 

Robert Dahl fokuserar helt och hållet på demokratins inflöde, som han benämner proceduriell 

demokrati. Dahl har fem kriterier som han menar måste uppfyllas för att ett politiskt system 

ska kunna tillmätas proceduriell demokrati: politisk jämlikhet, effektiv delaktighet, upplyst 

kunnande, kontroll över dagordningen och det inklusiva demos-kriteriet. Dessa fem kriterier 

är dock ouppnåeliga enligt Dahl själv, inget politiskt system kan någonsin fullt ut leva upp till 

dessa hårt satta prövostenar. (Dahl, 2001) Därför har Dahl brutit ned kriterierna till sju 

punkter som lättare kan tillgodoses; valda politiska beslutsfattare, fria och rättvisa val, allmän 
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rösträtt, rätt att bli vald, yttrandefrihet, alternativa informationskällor och organisationsfrihet 

(Beckman & Mörkenstam, 2009:21-22). 

Denna form av demokrati benämner Dahl som polyarki, ett tillstånd som enligt Dahl är 

det enda som något politiskt system hittills har kunnat uppnå. Detta hindrar dock inte att man 

använder sig av de första fem kriterierna som analysverktyg då man vill granska graden av 

demokratisk inflödeslegitimitet i ett system. Jag har valt att utgå just från de fem första 

kriterierna i uppsatsen, och det finns två huvudsakliga skäl till detta. För det första ter det sig 

problematiskt att kombinera Scharpfs teori om det politiska inflödet med Dahls kriterier för 

polyarki. Scharpfs definition av det demokratiska inflödet lägger stor vikt vid medborgerligt 

deltagande och vikten av att tydligt ringa in vilka som är medborgare och vem som därigenom 

har rätt att delta i den demokratiska beslutsprocessen. Denna definition har ingen klar 

motsvarighet i Dahls sju kriterier för polyarki, utan överrensstämmer bättre med de fem 

kriterierna om proceduriell demokrati. Med detta inte sagt att alla problem med att kombinera 

Scharpfs och Dahls teorier är undanröjda, men detta återkommer jag till då jag diskuterar det 

inklusiva demos-kriteriet. För det andra är ambitionen med uppsatsen att undersöka om den 

öppna samordningsmetoden kan legitimeras utifrån givna demokratiideal – inte huruvida 

metoden kan tillmätas polyarkisk status eller inte. Nedan presenteras Dahls fem kriterier för 

proceduriell demokrati, vilka kommer att fungera som analysdimensioner för att granska den 

öppna samordningsmetodens inflödeslegitimitet.   

 

1. Politisk jämlikhet 

Med politisk jämlikhet menar Dahl att alla förslag till procedurer för att åstadkomma 

beslut måste värderas med hänsyn till medborgarnas preferenser; lika stor hänsyn ska tas 

till alla medborgares åsikter och synpunkter om beslutets förväntade resultat. Detta 

resonemang leder snarast till ett politiskt system där lika rösträtt tillämpas. (Dahl, 

2001:249) 

 

2. Effektiv delaktighet 

Dahl menar att alla medborgare under hela beslutsprocessen måste ges tillräckliga och lika 

möjligheter för att kunna uttrycka sina önskemål gällande det slutgiltiga resultatet. 

Förutsättningarna för att löpande kunna uttrycka sina åsikter ska vara desamma för alla 

medborgare. (Dahl, 2001:250) 
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3. Upplyst kunnande 

För att folket på ett adekvat sätt ska kunna ta ställning i frågor, veta vad de vill och vad 

som är bäst, så krävs ett mått av upplyst kunnande hos befolkningen. Varje individ måste 

således ges möjlighet att ta del av den kunskap och information som ligger till grund för 

att på ett lämpligt sätt kunna ta ställning vid varje beslut. (Dahl, 2001:252) 

 

4. Kontroll över dagordningen 

Att folket ska ha kontroll över dagordningen handlar om att medborgarna måste ha en 

suverän möjlighet att avgöra vilka frågor som ska och inte ska bestämmas via den 

proceduriella demokratins metoder. Varje medborgare ska ges möjlighet att föra upp de 

frågor den önskar på dagordningen. Kriteriet innebär att medborgarna mycket väl kan 

besluta att delegera frågor uppåt utan att detta behöver betraktas som odemokratiskt. Att 

ha kontroll över dagordningen handlar här om att folket alltid ska ha sista ordet, och att 

det i händelse av delegering alltid ska finnas reella möjligheter att återkalla alla frågor till 

folkets beslutsområde om så önskas. (Dahl, 2001:254) 

 

5. Det inklusiva demos-kriteriet 

Det femte och sista kriteriet handlar om ett allomfattande medborgarskap och innebär mer 

precist att alla vuxna människor som berörs av fattade beslut också ska ges möjlighet att 

påverka beslutsprocessen under samma förutsättningar. (Dahl, 2001:270) 

 

Det femte kriteriet öppnar naturligtvis upp för tidigare nämnda problematik gällande att 

kombinera Scharpfs och Dahls demokratiteorier. Scharpf hävdar att den europeiska 

inflödeslegitimiteten begränsas av att det saknas en kollektiv europeisk identitet, medan Dahls 

resonemang inte säger någonting om att de socioekonomiska preferenserna måste 

överrensstämma för att inflödeslegitimitet ska kunna uppnås. Enligt Dahl är det viktiga att alla 

som påverkas av besluten också ska ges lika möjligheter att påverka dem. Med hänvisning till 

de två första kriterierna går det dock att dra slutsatsen att den enskilde medborgarens 

påverkansmöjligheter torde försämras ju större det politiska systemet är. Således blir detta 

demokratiproblem enligt Dahls resonemang en fråga snarare om för stora avstånd än 

differentierade identiteter. Jag väljer att i min analys fokusera på Dahls resonemang kring att 

alla vuxna människor som berörs av ett beslut också ska ha möjlighet att påverka 

beslutsprocessen. Detta gör jag inte på grund av att Scharpfs resonemang är ointressant utan 
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för att jag anser det alltför snävt för att kunna bygga en bredare analys om den europeiska 

legitimitetens inflöde på det. 

3.1.2 Kriterier för utflödeslegitimitet 

Scharpf lyfter fyra institutionella mekanismer som tillsammans eller var och en för sig tillför 

effektivitetsrelaterad legitimitet till ett system. Kriterierna är tänkta att appliceras på den 

nationella nivån, men för att på allvar kunna identifiera det eventuella demokratiska 

underskottet inom den öppna samordningsmetoden har jag valt att granska metoden utifrån 

dessa fyra mekanismer. Detta har jag gjort på grundval av att jag anser att dessa kriterier för 

utflödesorienterad legitimitet ringar in de demokratirelaterade effektivitetsvärden som jag 

anser vara av stor vikt inte uteslutande för de nationella politiska systemen, utan även för det 

europeiska. 

 

1. Politisk ansvarsskyldighet 

Den politiska ansvarsskyldigheten kan liknas vid Dahls första kriterium om politisk 

jämlikhet i det avseendet att det handlar om fria och generella val. Till skillnad från Dahls 

definition så handlar den politiska ansvarsskyldigheten och lika rösträtt utifrån ett 

utflödesperspektiv inte enbart om ett uttryck för folkets vilja, utan också en central del av 

den politiska infrastrukturen och dess ansvar gentemot medborgarna. (Scharpf, 1999:14) 

 

2. Oberoende expertis 

Den oberoende och självständiga expertisen är enligt Scharpf en viktig komponent i 

skyddet mot potentiellt maktmissbruk. Valda politiker måste i samspel med sakkunniga 

experter samarbeta dels på grund av den komplexitet som präglar beslutsfattandet, och 

dels på grund av att experterna med sina professioner i ryggen kan fungera som 

”demokratiska vakthundar”. Viktigt är dock att poängtera att experterna under alla 

omständigheter måste vara underordnade de folkvalda. (Scharpf, 1999:15-16) 

 

3. Korporativistiska och mellanstatliga överenskommelser 

Det för uppsatsen relevanta i den här analysdimensionen är att Scharpf hävdar att vissa 

problem (ur ett effektivitetsperspektiv) är bäst lämpade att lösas dels genom mellanstatliga 

samarbeten och överrenskommelser och dels genom att viss beslutanderätt delegeras från 

staten till subnationella organ. För att detta samarbete ska kunna ske på ett effektivt sätt 
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krävs ett visst mått av beslutsfattande autonomi för de subnationella organen. (Scharpf, 

1999:16-18) 

 

Detta kriterium går av uppenbara skäl inte i sin renodlade form att applicera på en mätning av 

samordningsmetodens demokratiska legitimitetsvärden. Metoden kan i sig själv inte delegera 

beslutanderätt från statlig nivå till subnationella organ, men däremot skulle en sådan 

delegering kunna ske genom Europeiska Unionens Råd (vilket, som jag kommer att beskriva 

senare i uppsatsen, har inflytande över den öppna samordningsmetoden och de riktlinjer som 

sätts upp inom den).  

 

4. Pluralistiska policynätverk 

Scharpf menar att pluralistiska policynätverk förbättrar kvaliteten på policyskapandet och 

demokratins utflöde förutsatt att nätverken är öppna, stödda av demokratin och 

engagerade i deliberativa interaktioner. (Scharpf, 1999:20-21) 

3.2 Reflektion 

Då uppsatsens sista frågeställning är av normativ karaktär så krävs det metodologiskt av det 

analytiska ramverket att det är utformat efter hur jag anser att ett styrsystem bör vara. Jag vill 

hävda att alla försök till styrning - hårda som mjuka, europeiska som nationella – ska kunna 

falla under samma typ av demokrati- och effektivitetsrelaterad granskning. Trots att det pågår 

en akademisk diskussion kring problematiken att analysera den europeiska styrningen utifrån 

dimensioner som används vid analys av nationella styrinstrument (se bland annat Sjövik, 

2004), så anser jag att den öppna samordningsmetoden (i egenskap av europeiskt 

styrinstrument) måste kunna mätas mot de demokrati- och effektivitetsvärden som jag lyft 

fram ovan. Jag anser att valda kriterier kan betraktas som universellt gångbara, och att 

diskriminering bland demokrati- och effektivitetsvärden beroende på vilken styrnivå som 

undersöks innebär att dessa värden inte tillskrivs någon allomfattande giltighet. Med detta inte 

sagt att förutsättningarna för demokratisk legitimitet inte skiljer sig åt mellan olika 

beslutsnivåer – det gör de naturligtvis. Med denna insikt kan, och bör, man förvisso föra en 

diskussion om vilka demokratiska begränsningar som olika politiska system måste förhålla 

sig till, vilket jag också ämnar göra i min redogörelse för den öppna samordningsmetoden. 
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Detta anser jag dock inte synonymt med att ställa andra (och eventuellt lägre) demokratiska 

krav på de europeiska styrformerna än de nationella.  

Vidare ska det poängteras att de kriterier som jag valt att använda mig av ställer höga 

krav på det politiska systemet. Jag anser dock att de utgör en bra måttstock för att kunna 

lokalisera omfattningen av det demokratiska underskott som den öppna samordningsmetoden 

lider av.  
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4 EU:s styrformer 

För att förstå den öppna samordningsmetoden krävs en generell förklaring av de europeiska 

styrformerna, såväl de traditionella ”hårda” som de relativt nya ”mjuka” tillvägagångssätten. 

Generellt sett kan det sägas att de hårda styrformerna vilar på juridisk grund medan de mjuka 

vilar på mer politisk. De nya ”mjuka” tillvägagångssätten för styrning präglas i stor 

utsträckning av att de istället för bindande regler bygger på rekommendationer och förslag till 

handling. 

4.1 Att styra med lagar 

4.1.1 Det traditionella beslutsförfarandet 

Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd 

(fortsättningsvis kommissionen, parlamentet och rådet) är de institutioner inom EU som deltar 

i det formella beslutsfattandet. Vanligtvis är det kommissionen som förslår nya lagar, medan 

parlamentet och rådet antar dem. De viktigaste formerna för traditionell EU-lagstiftning utgör 

direktiven och förordningarna. Ramarna för hur beslutsfattandet ska gå till fastställs i 

fördragen, och alla förslag till ny eller ändrad EU-lag baseras på en bestämd fördragsartikel 

som utgör den rättsliga grund på vilket förslaget vilar. Det rättsliga underlaget avgör vidare 

vilken typ av lagstiftningsförfarande som måste följas. De tre huvudsakliga förfarandena 

bygger på samråd, samtycke och medbeslutande. Medbeslutandeförfarandet, eller ”det 

ordinarie lagstiftningsförfarandet” som det också kallas sedan Lissabonfördraget trädde i kraft 

2009, innebär att rådet och parlamentet måste enas kring ett lagförslag för att det ska kunna 

antas (Internet 1). Samtyckesförfarandet innebär å andra sidan att parlamentet uttryckligen 

måste godkänna förslag på beslut för att rådet ska kunna anta dem. Parlamentet kan dock inte 

göra några ändringar i förslaget utan endast förkasta eller godkänna det. För ett samtycke 

(godkännande) krävs absolut majoritet vid omröstningen. Samrådsförfarandet innebär att 

rådet rådgör med parlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 

Regionkommittén gällande förslag från kommissionen. Här kan parlamentet välja att godta, 
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förkasta eller föreslå ändringar i kommissionens förslag. Kommissionen är sedan obligerad att 

gå igenom eventuella förslag till ändringar, men måste inte godta dem. Rådet måste också 

granska ett eventuellt ändrat lagförslag och kan välja att antingen godta det eller att göra 

ytterligare ändringar. I rådet gäller enhällighet vid alla beslut. (Internet 2) 

4.1.2 Institutionerna 

Parlamentet är EU:s enda folkvalda organ, och utövar demokratisk kontroll över övriga EU-

institutioner genom att till exempel ha rätt att förkasta regeringarnas förslag till EU-

kommissionärer. Kommissionen är vidare politiskt ansvarig inför parlamentet som kan avge 

misstroendevotum och kräva hela kommissionens avgång. Även rådets arbete övervakas av 

parlamentet. (Internet 3) 

Rådet är dock den viktigaste beslutsfattande institutionen inom EU, det företräder 

medlemsstaterna och representeras vid varje sammanträde av en minister från varje 

medlemsstats regering. Varje minister i rådet har befogenhet att fatta bindande beslut för hela 

sin nationella regering och är politiskt ansvarig inför sitt nationella parlament och 

medborgarna i det egna landet, vilket enligt EU menas ”säkerställa den demokratiska 

legitimiteten i rådets beslut”. Rådet är dessutom ansvarigt för samordningen av 

medlemsstaternas politik. Även om medlemsstaterna bedriver sin egen nationella politik på 

områden som rör till exempel sociala trygghetssystem och sysselsättning så kan de enas om 

gemensamma mål och dra nytta av varandras erfarenheter av vilka lösningar som fungerar 

bäst. Denna process försiggår inom ramen för den öppna samordningsmetoden. (Internet 4) 

Kommissionen är inte bunden till de nationella regeringarna utan företräder helt och 

hållet EU och ser till att verksamheten gagnar unionen som helhet. Kommissionen har 

initiativrätt och utarbetar ensamt förslag till nya lagar, vilka läggs fram för parlamentet och 

rådet. Kommissionen är EU:s verkställande organ och ansvarar för genomförandet av alla 

beslut. Endast i händelse av att kommissionen anser att ett problem inte kan lösas bäst på 

nationell eller subnationell nivå föreslås åtgärder på EU-nivå (denna logik utgör 

subsidiaritetsprincipen). Om lagstiftning anses krävas på EU-nivå utarbetar kommissionen ett 

förslag som förväntas kunna lösa problemet effektivt och samtidigt tillgodose så många 

intressen som möjligt. Kommissionen samråder här med experter inom de olika kommittéerna 

(Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén) och arbetsgrupperna 

för att få korrekta, tekniska uppgifter. (Internet 5) 
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Det europeiska beslutsfattandet utgör alltså en smältdegel av mellan- och överstatlighet, 

vilka båda innebär vissa demokratiska problem. Överstatligheten innebär att EU-medborgarna 

inte ges någon möjlighet att hålla de beslutande organen inför ansvariga; endast berörd 

minister och nationell regering kan utkrävas på ansvar, trots att medborgarna tvingas lyda 

under rådet som helhets beslut. I rådet fungerar dessutom regeringsrepresentanter som 

lagstiftare, vilket innebär att den verkställande och lagstiftande makten blir densamma, vilket 

måste betraktas som negativt ur demokratiaspekt. Vidare präglas förhandlingarna inom EU av 

diplomati och av att staternas förhandlingspositioner inte är offentliga i förväg; makten blir 

mindre synlig för medborgarna vilket också leder till att ansvarsutkrävandet blir mer 

problematiskt. (Jacobsson, 2009:5)  

Här är viktigt att poängtera att det finns spänningar mellan de olika 

institutionerna, som naturligtvis bejakar det egna intresseområdet och den egna dagordningen. 

Vidare saknas en ”regering” inom det europeiska styret; allt politikskapande sker inom den 

dynamik som existerar mellan institutionerna och genom interaktion mellan en lång rad 

aktörer på såväl övernationell, nationell som subnationell nivå (Bomberg & Stubb, 2003:90, 

184).  

4.1.3 Exklusiv, delad och obefintlig befogenhet 

Medlemsländerna har genom fördragen fastställt inom vilka områden som EU har formell rätt 

att besluta. Som regel kan sägas att EU:s beslutsrätt främst gäller frågor som på något sätt är 

mer än en medlemsstats angelägenhet. Gällande frågor som berör samarbetet mellan 

medlemsländerna har EU i vissa avseenden rätt att ensamt besluta – en så kallad exklusiv 

befogenhet. Som exempel på områden där EU har exklusiv befogenhet kan handelspolitiken 

och tullunionen nämnas. Inom andra områden delar medlemsländerna och EU på beslutsrätten 

(inom till exempel miljö-, energi-, och asylpolitiken); man har alltså en delad befogenhet. 

Vidare finns det politikområden inom vilka EU helt och hållet saknar formell 

beslutanderätt och där varje medlemsland på egen hand stiftar lagar. Exempel på sådana 

områden är utbildning, sjukvård och kultur (EU-upplysningen, 2010:1), och det är inte sällan 

inom just dessa områden som den öppna samordningsmetoden fungerar som styrverktyg. I 

takt med att den gemensamma europeiska marknaden växt sig starkare och i kombination med 

införandet av en gemensam valuta så har den europeiska tanken om en gemensam 

socialpolitik växt sig allt starkare. Socialpolitiken, trots att den befinner sig utanför EU:s 
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egentliga befogenhetsområde, har blivit en europeisk angelägenhet som i huvudsak hanteras 

inom den öppna samordningen (Trubek & Trubek, 2005:345, 347). 

4.1.4 Strävan mot öppnare processer 

I kombination med ovan nämnda insikt om de nya förhållanden som EU tvingats möta 

försökte kommissionen genom sin vitbok Styrelseformerna i EU (2001) att, åtminstone 

retoriskt, gå till grunden med det demokratiska underskott och de komplexa system som den 

europeiska styrningen kritiserats för. Man menade i vitboken att politikens beslutsprocesser 

måste tydliggöras och öppnas upp – och att detta är ett arbete som måste bedrivas inte bara av 

kommissionen utan också av de enskilda medlemsänderna. Vidare skrivs att de organisationer 

som rådfrågas inför europeiska beslut måste vara öppna och representativa, att alla europeiska 

institutioner måste arbeta mer öppet och att alla europeiska beslut ska vara effektiva. Betoning 

lades även på en ökad delaktighet genom hela beslutsprocessen, från beredning till 

tillämpning. I vitboken går också att läsa mer specifikt om den öppna samordningsmetoden, 

och hur den är tänkt att fungera som en kompletterande metod till mer traditionella 

gemenskapsåtgärder inom vissa områden (KOM (2001) 428:4, 11, 23). 

Således kan den öppna samordningsmetoden betraktas som en ny form av styrning där 

delaktighet, effektivitet och bredare inkludering är tänkt att främja den demokratiska 

legitimiteten i sin helhet. Samtidigt är samordningsmetoden tänkt att möta de ”nya” 

förhållanden som EU tvingas hantera. Den öppna samordningsmetoden kan alltså förstås som 

ett experiment av flera olika typer av governance-arrangemang på den europeiska nivån, där 

det huvudsakliga syftet är att knyta Europa närmare sina medborgare och att samtidigt 

förbättra den demokratiska legitimiteten. (Radulova, 2007:364-365, 369) 

Vitboken har dock kritiserats för vad som menas vara en allt för snäv syn på legitimitet 

och demokrati; för mycket kraft har lagts på att försöka förbättra effektiviteten, vilken inte 

menas kunna fungera som en demokratisk ersättning för parlamentarisk involvering. Vidare 

specificerar vitboken inte vilka aktörer som är tänkta att involveras i det ”breda deltagande” 

som uppmuntras (Bomberg & Stubb, 2003:196). Att komplettera den (bristfälliga) 

representativa demokratin med deltagardemokrati, vilket kommissionen med sin vitbok 

indikerar, kräver ett ”bottom-up”-perspektiv där medborgarnas åsikter tas på allvar. 

Kommissionen har dock kritiserats för att i själva verket vara mer intresserad av att förankra 

sin egen politik uppifrån och ner (Jacobsson, 2009:6). 
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4.2 Att styra utan lagar 

EU uppmuntrar alltså, vid sidan av det formella beslutsfattandet, samarbete och samverkan 

mellan medlemsstaterna för att på sikt nå konvergens. Inte sällan används benchmarking och 

en princip om naming and shaming, där man utan att tillämpa hård lagstiftning syftar till att 

styra medlemsländernas policyutformande i ”rätt” riktning genom att peka ut de länder som 

misslyckas med att uppfylla de från EU uppsatta riktlinjerna. I sådana fall utgör det politiska 

grupptrycket, istället för juridisk bindande beslut, grunden för medlemsstaternas 

politikförändringar.  

4.2.1 Öppna samordningsmetoden som exempel 

Den öppna samordningsmetoden är ett redskap inom Lissabonstrategin som ger samarbetet 

mellan medlemsstaterna en ram för att anpassa den nationella politiken så att vissa 

gemensamma mål kan uppnås. Samordningsmetoden är dock inte tänkt att användas när 

lagstiftning enligt gemenskapsmetoden (den metod som används för att förklara det 

sedvanliga, traditionella beslutsfattandet) är möjlig. Istället ska samordningsmetoden 

komplettera gemenskapsåtgärderna (KOM (2001) 428). Samordningsmetoden lanserades från 
början som ett system inom vilket prioriteringsproblem där det saknades konsensus mellan 
medlemsländerna kunde lösas (Tholoniat, 2010:112). Metoden bygger på kontinuerlig 
rapportering, mätning och rangordning av medlemsstaternas politik. Ytterligare ett initialt 
syfte med samordningsmetoden är att medlemsländerna ska kunna lära av och med varandra, 
och att detta lärande ska fungera som en preventiv metod för att förebygga misslyckade 
policys (Esping-Andersen, 2002:211). 

Den öppna samordningsmetoden är mellanstatlig såtillvida att medlemsstaterna mäter sig 

gentemot varandra och att kommissionen här endast har en övervakande roll. Parlamentet och 

EG-domstolen deltar i princip inte alls i samordningsmetoden. Samordningsmetoden grundar 

sig i huvudsak på: 

 

• Kartläggning och definition av gemensamma mål som ska uppnås (dessa mål antas av 

rådet).  

• Gemensamma mätmetoder (statistik, indikatorer, riktlinjer). 

• Riktmärkning, dvs. jämförelser av medlemsländernas resultat och utbyte av goda 

lösningar (kommissionen sköter övervakningen). (Internet 6)  
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Beroende på sakområde inbegriper den öppna samordningsmetoden regler av icke-bindande 

karaktär som är mer eller mindre tvingande, vilket kan tolkas som ett mer överstatligt 

förfarande. Reglerna är dock aldrig direktiv eller förordningar. Den öppna 

samordningsmetoden föreskriver att alla medlemsstater ska utarbeta nationella reform- och 

handlingsplaner som överlämnas till kommissionen som sedermera samordnar och 

sammanställer dem. Utifrån denna sammanställning utformas sedan rekommendationer och 

gemensamma mål som tas fram av rådet (Statskontoret, 2004:5). I övrigt förväntas 

medlemsstaterna att utifrån det grupptryck som skapas att egenhändigt förändra lagstiftning 

och nationella policyförfaranden som inte överrensstämmer med de gemensamma 

målsättningarna.  

Här är viktigt att poängtera att det är samma europeiska institutioner som beslutar inom 

den öppna samordningsmetoden som i det traditionella beslutsförfarandet, med en viktig 

brasklapp; nämligen att parlamentet helt saknas i förfaringssättet kring samordningsmetoden. 

Beslutsgången präglas alltså av samma komplexitet som i det ”hårda” 

lagstiftningsförfarandet, i kombination med att påverkan från det enda folkvalda organet 

saknas.    

4.2.2 Governance 

Som ett resultat av den komplexitet som präglar det europeiska styret har begreppet 

governance börjat användas allt mer frekvent som ett försök till att förklara styrningen där 

flera aktörer samspelar i vad som beskrivs som ”flytande och förhandlande” relationer (Bache 

& Flinders, 2004:75). Governance kan betraktas som ett koncept som innefattar såväl 

formella som informella styrmekanismer för att ställa krav, sätta upp mål, sträva efter policys 

och skapa samtycke; själva kärnan i governance-strukturerna är intimiteten och 

förhandlingskulturen mellan aktörer på olika nivåer (Pierre & Peters, 2000:77). 

Samordningsmetoden kan alltså ses som ett tydligt exempel på en form av governance. 

Lägger man till prefixet ”multi-level” får man en ännu mer precis förklaring av det 

europeiska styret som ju består av flera nivåer; multi-level governance fungerar som ett 

begrepp med syfte att bena ut oklarheter i den komplexitet som uppstår när olika politiska 

nivåer möts (Montin, 2010:3). Multi-level governance-teorierna tenderar dock att överdriva 

de subnationella aktörernas autonomi och misstar ibland dessa aktörers mobilisering på den 

europeiska nivån för att de faktiskt lyckas med att föra sin talan och påverka. (Bache & 
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Flinders, 2004:107,123-124) Denna kritik tydliggörs i uppsatsen; det finns en spänning 

mellan den europeiska retoriken och verkligheten. Genom vitboken och de dokument som 

fastställs kring den öppna samordningsmetoden framhålls vikten av att bredda deltagandet, 

förbättra effektiviteten och att göra institutionernas beslutsgångar mer lättillgängliga för såväl 

medborgare som intresseorganisationer, men frågan är om detta är någonting mer än just en 

skönmålande retorik. Att gå på djupet med hur delaktigheten och demokratin fungerar inom 

ett (tänkt) flernivåsystem som den öppna samordningsmetoden, samt att granska hur effektivt 

ett sådant system faktiskt är, är själva kärnan i den här uppsatsen.  
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5 Analys: Den öppna 
samordningsmetoden – demokratisk och 
effektiv? 

Jag kommer att redovisa min analys genom att kriterium för kriterium förklara hur den öppna 

samordningsmetoden kan mätas mot dessa. Jag har för enkelhetens skull delat upp analysen 

genom att först gå igenom samordningsmetodens demokratiska inflöde för att sedan analysera 

utflödessidan. 

5.1 Den öppna samordningsmetodens inflöde 

5.1.1 Politisk jämlikhet 

För att uppnå politisk jämlikhet krävs framförallt att systemet som mäts präglas av lika 

rösträtt. Det står snabbt klart att någon lika rösträtt inte går att återfinna inom den öppna 

samordningsmetoden eftersom att de folkvalda organ som existerar inom unionen (EU-

parlamentet samt de nationella parlamenten) inte är delaktiga i samordningsmetodens 

processer. (Larsson, 2008:37-38, Borrás & Radaelli, 2010:43-44) 

 För att kunna värdera beslut utifrån medborgarnas preferenser krävs naturligtvis 

en tydligare koppling mellan de folkvalda och de processer som leder till rekommendationer 

och riktlinjer. Istället är det inom samordningsmetoden kommissionen som föreslår och rådet 

som (genom kvalificerad majoritet) beslutar (Statskontoret, 2004:18). De folkvalda organen 

lyser alltså med sin frånvaro i alla beslut som fattas inom ramen för samordningsmetoden. 

Således tas ingen direkt hänsyn till medborgarnas åsikter och synpunkter om ett besluts 

förväntade resultat. Detta resonemang leder naturligtvis till utflödeslegitimitetens första 

kriterium som berör politisk ansvarsskyldighet. Ansvarsfrågan diskuteras således närmare där. 
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5.1.2 Effektiv delaktighet 

Under hela beslutsprocessens gång måste alla medborgare ges tillräckliga och lika möjligheter 

att kunna uttrycka sina önskemål gällande det slutgiltiga resultatet. Detta menar Dahl utgör 

grunden för den effektiva delaktigheten. Kriteriet utgör dock ett stort dilemma för den öppna 

samordningsmetoden, vilken brister fundamentalt i att vara öppen för medborgarna. 

Samordningsmetoden har fått kritik för att vara alltför teknokratisk; att inte alla berörda 

tjänstemän ges möjlighet till påverkan (Statskontoret, 2004:15, Benz, 2007:514), och att 

metoden måste bredda och fördjupa delaktigheten genom att öppna upp för fler relevanta 

aktörer (Radaelli, 2004:12ff, Larsson, 2008:28-35). Endast en liten del av de nationella 

aktörer som är tänkta att delta i processerna känner till eller har möjlighet att påverka de 

nationella handlingsplanerna (Borrás & Radaelli, 2010:33). Men demokrati behöver inte, som 

vi bland annat ser i det här analytiska ramverket, uteslutande handla om inkludering i det 

teknokratiska skiktet. Demokrati handlar här istället om att bredda delaktigheten till att gälla 

fler än den byråkratiska eliten (Radaelli, 2003:13). Om den öppna samordningsmetoden inte 

lyckas få berörda tjänstemän på såväl europeisk som nationell nivå delaktiga i processen – hur 

förväntas då medborgarna kunna delta? Radaelli (2003:9, 49) menar att samordningsmetoden 

inte på något sätt lever upp det ”bottom-up”-fokus som man från EU:s sida så gärna 

framhåller som samordningsmetodens styrka. Viljan att öppna upp för nya aktörer är 

begränsad. 

5.1.3 Upplyst kunnande 

Det upplysta kunnandet handlar om att medborgarna ska kunna ta ställning till beslut på rätt 

premisser, vilket kräver kunskap om sakfrågan. Således måste alla medborgare ges möjlighet 

att ta del av den information och kunskap som ligger till grund för ett beslut. Detta är 

naturligtvis ett svåruppnåeligt kriterium för den öppna samordningsmetoden, vilken möter 

stora svårigheter med att sprida information och kunskap till berörda tjänstemän. Ett fåtal 

tjänstemän känner till samordningsmetoden och de processer den innefattar, vilket utgör ett 

hinder för att uppfylla den grundläggande tanken med den öppna samordningsmetoden: att 

sprida goda exempel och lära av varandra (Statskontoret, 2004:32). 

 Nu har emellertid inte medborgarna någon beslutsrätt inom den öppna 

samordningsmetoden, varken direkt eller indirekt (eftersom folkvalda politiker inte deltar i 
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processen). Kriteriet kräver alltså i det här fallet kunskap om sakfrågor som medborgarna inte 

är berättigade att fatta beslut om; grundförutsättningar för uppfyllelsen av kriteriet saknas. 

5.1.4 Kontroll över dagordningen 

Att ha kontroll över dagordningen innebär här att medborgarna måste ha en suverän möjlighet 

att själva avgöra vilka frågor som ska och inte ska bestämmas. Varje medborgare ska ges 

möjlighet att kunna föra upp de frågor som önskas på dagrodningen. Här ska återigen 

poängteras att medborgarna kan delegera vidare beslutanderätten, men det beslutet ska under 

alla omständigheter komma från befolkningen själv. 

 Alla rekommendationer inom samordningsmetoden föreslås som tidigare nämnts 

av kommissionen, medan det är rådet som beslutar om dem (Statskontoret, 2004:18). Detta 

förfarande har ingenting med medborgarnas faktiska vilja att göra, beslutsordningen är inte 

delegerad från medborgarna och ansvaret kan aldrig flyttas till medborgarna. Vidare saknas 

kanaler genom vilka medborgarna kan uttrycka sig. Denna problematik har, precis som de 

flesta andra inom öppna samordningsmetoden, att göra med bristen på direktvalda politikers 

involvering. Däremot kan processerna på den europeiska nivån sägas vara något mer öppna 

för inflytande i ett initialt skede än vad processerna är på det nationella planet. Då 

kommissionen formulerar riklinjerna för medlemsländerna finns en viss öppenhet för 

påverkan från intresseorganisationer och berörda aktörer, medan dörrarna hålls strikt stängda 

under implementeringen på lokal och nationell nivå (Borrás & Radaelli, 2010:44). Märk dock 

att den enskilde medborgaren, trots öppenheten på det europeiska planet, fortfarande saknar 

kanaler att uttrycka förslag eller misstycke genom. Öppenheten gäller endast direkt berörda 

parter som sällan har någon demokratisk förankring hos medborgarna. 

5.1.5 Det inklusiva demos-kriteriet 

Det femte kriteriet kräver att alla vuxna människor som berörs av beslut också ska ges 

möjlighet att påverka beslutsprocessen. Detta lever den öppna samordningsmetoden inte upp 

till, eftersom att processen är långt ifrån så öppen som namnet vill ge sken av. Det finns flera 

uppenbara skäl till varför samordningsmetoden inte möter detta kriterium för 

inflödeslegitimitet. För det första engageras (som sagt) inget folkvalt organ i 

samordningsmetodens processer. Således har medborgarna inga politiker att vända sig till 

med eventuella funderingar, förslag eller kritiska tankar. För det andra är processerna stängda 
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även för andra, till synes berörda tjänstemän. Enligt Statskontorets analys (2004) har 

tjänstemännen på nationell nivå inte tillräcklig kunskap om hur samordningsmetoden 

fungerar. Frågan är då hur medborgarna ska kunna ta sig in i dessa stängda processer. För det 

tredje präglas samordningsmetoden av den ökända komplexitet som EU så ofta får kritik för, 

vilket gör att förståelsen för processerna är liten bland EU-medborgarna (Jacobsson, 2009:6).  

5.2 Den öppna samordningsmetodens utflöde 

5.2.1 Politisk ansvarsskyldighet 

Precis som görs gällande under inflödeslegitimitetens krav på lika rösträtt så handlar det 

första utflödeslegitima kriteriet om fria och generella val. Här läggs dock fokus på att lika 

rösträtt konstituerar en garant för politisk ansvarsskyldighet; den allmänna rösträtten utgör ett 

instrumentellt verktyg för att kunna ställa politikerna till svars om medborgarna inte håller 

med om de beslut som fattats. Och precis som vid mätningen av inflödeslegitimiteten står det 

klart att den öppna samordningsmetoden inte heller på utflödessidan lever upp till den 

ansvarsskyldighet som är så vital i det här demokratiska ramverket. Det handlar återigen om 

parlamentens frånvaro i processen och om problematiken som följer därav.  

Ansvarsutkrävandet är ett stort dilemma för den öppna samordningsmetoden också på 

grund av att EG-domstolen står utanför processen. Det saknas alltså möjlighet till såväl 

politiskt som juridiskt ansvarsutkrävande. Både att förstå hur politiken skapas och att hålla 

någon ansvarig för detta är således svårt, och det gör att samordningsmetoden måste betraktas 

som betydligt mindre öppen än den traditionella lagstiftningsprocessen (Statskontoret, 

2004:32, Benz, 2007:515).  

5.2.2 Oberoende expertis 

För att skydda det politiska systemet mot potentiellt maktmissbruk menar Scharpf att den 

oberoende, självständiga expertisen spelar en viktig roll. Grunden i detta resonemang baseras 

på att det är folkvalda politiker som i samspel med sakkunniga experter kommer fram till 

lämpliga beslut. Detta är naturligtvis ett kriterium som samordningsmetoden inte lever upp till 

med tanke på det redan konstaterade; inga folkvalda politiker deltar i arbetet med den öppna 

samordningsmetoden.  
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 Däremot involveras sakkunnig expertis i flera avseenden med arbetet kring 

samordningsmetoden. Delaktigheten skiljer sig avsevärt åt mellan olika sakpolitiska områden 

(De la Porte, 2002:45), men för att ta Sverige som exempel så finns det en så kallad 

samrådsprocedur kopplat till framtagandet av den nationella handlingsplanen. I detta samråd 

ingår kommunförbundet, Svenskt Näringsliv, LO och SACO. (Statskontoret, 2004:22) Märk 

dock att detta sker på nationell nivå, där samordningsmetoden samtidigt kritiseras för att 

alltför ensidigt involvera endast berörda departement och intresseorganisationer vid 

framtagandet av den nationella handlingsplanen. Myndigheter och andra aktörer är mycket 

begränsade i sin delaktighet och fungerar ofta bara som instanser för att ta fram underlag till 

handlingsplanerna. På så sätt kan det sägas att kopplingen mellan de som tar fram 

handlingsplanen och deltar i EU:s nätverk samt de som arbetar med sakfrågorna är mycket 

begränsad (Statskontoret, 2004:21-22). 

 På EU-nivå använder sig dock kommissionen av flera olika typer av kanaler för 

att få ett så adekvat underlag som möjligt i framtagningen av riktlinjerna. Man använder sig 

bland annat av experter i form av fristående europeiska nätverk som består av 

forskningsinstitut, universitet och konsultbyråer (Larsson, 2008:24-25). Expertisen finns 

alltså, och utnyttjas, men frågan är om de kan leva upp till epitetet ”demokratiska vakthundar” 

som Scharp med sitt andra kriterium strävar efter. Scharpf menar nämligen att experterna 

alltid måste vara underordnade de folkvalda, vilket faller på sin egen orimlighet i ett system 

där de folkvalda inte deltar. 

5.2.3 Korporativistiska och mellanstatliga överrenskommelser 

Vissa problem, menar Scharpf, bäst kunna lösas genom mellanstatliga samarbeten och 

överrenskommelser, samt genom att subnationella organ ges ett visst mått av 

självbestämmande. Som jag nämnde tidigare är detta inte ett område som öppna 

samordningsmetoden i sig själv har möjlighet att påverka. Däremot torde rådet kunna fungera 

som ett organ inom vilket man beslutar att delegera viss makt nedåt i beslutskedjan. Detta 

skulle i så fall vara lösningen på delar av den kritik som samordningsmetoden får utstå 

avseende den bristfälliga lokala och civila förankringen, och dessutom vara förenligt med den 

så retoriskt omtyckta subsidiaritetsprincipen. Här handlar det kanske snarast om att ge 

subnationella och civila aktörer en reell möjlighet att uttrycka idéer och funderingar och 

påvisa hur sakpolitiken fungerar i implementeringsstadiet.  
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Mellanstatligheten förekommer dock naturligtvis frekvent, inte minst genom att rådet 

beslutar om de förslag till mål och riktlinjer som kommissionen lägger fram (Statskontoret, 

2004:14). Här finns det dock en problematik som handlar om att de faktiska resultaten i allt 

väsäntligt beror hur medlemsstaterna väljer att använda sig av samordningsmetoden (Scharpf, 

2010:233f). Eftersom samordningsmetoden bygger på frivillighet och bindande sanktioner 

saknas så kan det mycket väl vara så att vissa medlemsstater agerar efter rekommendationerna 

medan andra väljer att förbise dem. 

5.2.4 Pluralistiska policynätverk 

Detta fjärde och sista kriterium för utflödeslegitimitet är egentligen nära sammankopplat till 

det andra som behandlar den oberoende expertisen. Skillnaden är att nätverken bär på en 

större bredd och på ett bättre sätt förväntas kunna kopplas till någon form av gräsrotsnivå 

genom deliberativa interaktioner. Policynätverken är tänkta att fungera som en del av 

processen mot att ta fram nya förslag till policyförändring. Här kan man återigen lyfta 

kommissionens samarbete med de europeiska, fristående nätverken (Larsson, 2008:24-25) 

Men de nätverk som återfinns på EU-nivå kan inte per automatik tillskrivas varken 

pluralism eller förankring i demokratin i det här sammanhanget, vilket Scharpf med sitt fjärde 

kriterium kräver. Att besvara frågan om huruvida dessa policynätverk är pluralistiska och 

förankrade i demokratin är ämne för undersökning i sig själv. Däremot finns en annan aspekt 

som kan kopplas till det här kriteriet, och det har att göra med det nationella förfarandet. Den 

nationella processen med att ta fram handlingsplaner präglas som nämnts tidigare av såväl 

samarbete med några arbetsmarknadsparter och subnationella företrädare som av stängda 

processer där det huvudsakliga arbetet bedrivs inom departementen (Statskontoret, 2004:21-

22, Borrás & Radaelli, 2010:33). De få intressegrupper som de facto deltar får ofta inte 

tillträde till processerna förrän vid utvärderingsmomentet (Benz, 2007:514) Kontentan är 

således att den öppna samordningsmetoden å ena sidan faktiskt innefattar något mått av 

pluralistiska policynätverk samtidigt som den å andra sidan fortfarande måste betraktas som 

alldeles för stängd.  
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6 Slutsats och synpunkter 

 
Det huvudsakliga syftet med uppsatsen har varit att granska den öppna 

samordningsmetoden utifrån valda demokratiteoretiska ideal; att synliggöra såväl 

förtjänster och brister. Ytterligare ett ändamål har varit att granska den europeiska 

styrningen med ambitionen att sätta samordningsmetoden i en kontext som gör den mer 

begriplig. Genom att göra detta har jag besvarat mina två förstå frågeställningar; Hur 

kan EU:s former för styrning förklara den öppna samordningsmetodens komplexitet? 

och Vilka demokratiska brister och förtjänster går att finna inom den öppna 

samordningsmetoden? Det europeiska styrets komplexitet, begränsningar och 

demokratiska tillkommakortanden präglar i allra högsta grad formen för 

samordningsmetoden eftersom att metodens ramar och mål sätts upp av samma 

institutioner som föreslår och beslutar om den traditionella EU-lagstiftningen. Som 

tidigare påpekats saknas dock det enda folkvalda organet inom EU i dessa processer. 

För att kompensera det representativa demokratiunderskottet har man från 

kommissionens sida istället valt att fokusera på deltagardemokratiska former för att 

förbättra den demokratiska legitimiteten. Kritik har dock riktats mot att varken det 

traditionella beslutsförfarandet eller processerna kring den öppna samordningsmetoden 

innefattar några reella deltagardemokratiska procedurer. I många fall tycks 

kommissionens retorik kring ett ökat deltagande handla om just retorik; mycket snack 

och lite handling. Sett ur ett demokratiteoretiskt perspektiv blir de reella fördelarna med 

samordningsmetoden dessvärre lätträknade; metoden tycks varken vara så öppen eller 

tillgänglig för breddat deltagande som den ger sken av. Fördelarna ligger snarare i 

samordningsmetodens potential att bli en styrform där en vidgad grupp aktörer, civila 

som offentliga, tillsammans kan utforma arbetet med att skapa en gemensam linje för 

den europeiska socialpolitiken utan att behöva tillgripa traditionell, överstatlig 

lagstiftning. 

Redan i ett tidigt skede av uppsatsen kunde jag konstatera att svaret på 

min sista fråga - Kan den öppna samordningsmetoden legitimeras som demokratisk? - 

var nej. Jag valde dock att fortsätta min undersökning under samma teoretiska premisser 
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för att på så sätt kunna lokalisera vidden av det demokratiska underskottet; hitta de 

huvudsakliga problemen och på så sätt förhoppningsvis kunna dra slutsatser om vad 

som vore lämpligt att göra för att förbättra det demokratiska tillståndet.  

 Den öppna samordningsmetodens demokratiska underskott är av 

betydande mått, vilket i allt väsentligt beror på att inga folkvalda organ är delaktiga i 

metodens processer. En given rekommendation är att EU-parlamentet invigs i de 

processer som i dagsläget endast rådet och kommissionen har tillträde till. Ytterligare en 

förbättring vore naturligtvis att även de nationella parlamenten ges ingångar till 

beslutsprocesserna. Detta skulle innebära en klar förbättring av möjligheten till politiskt 

ansvarsutkrävande, och skulle dessutom innebära en tydligare och närmare koppling till 

medborgarnas preferenser. I dagsläget existerar inga tecken på representativa 

demokratiideal i samordningsmetoden, som istället bygger på tanken om ett ökat 

deltagande. Det reella deltagandet lyser dock med sin frånvaro. Möjligheten för enskilda 

medborgare att förstå och påverka processerna är i princip obefintlig. Detta beror som 

tidigare nämnts på att det saknas kanaler för den enskilde medborgaren att kunna yttra 

sina åsikter. Dessutom saknas kunskap om vilka frågor som behandlas inom 

samordningsmetoden, hur de behandlas och vem som behandlar dem. Den nationella 

debatt som krävs för att öka förståelsen för de europeiska beslutsgångarna är alltför 

anonym och begränsad. Även för de intressegrupper och policynätverk som skulle 

kunna förbättra effektiviteten och öka den demokratiska legitimiteten är påverkan och 

insiktsmöjligheterna små, om än större än för den enskilde medborgaren. Lämpligt vore 

därför att bredda den nationella debatten om frågor som behandlas inom ramen för den 

öppna samordningsmetoden. Detta skulle innebära ett kunskapslyft för såväl 

medborgare som berörda intressegrupper och organisationer. I dagsläget saknas 

kunskap om processerna redan hos de statstjänstemän som förväntas äga den, vilket 

naturligtvis också är ett problem. För att grundligt kunna informera medborgarna krävs 

att såväl beslutsfattare som berörda tjänstemän är upplysta om samordningsmetoden och 

dess förfaranden.  

 Vidare skulle den öppna samordningsmetoden vinna demokratisk 

legitimitet genom att involvera de lokala aktörer som är centrala i 

implementeringsfasen. Det ”bottom-up”-tänkande som kommissionen framför bland 

annat genom vitboken, och genom diskussionen om samordningsmetoden som helhet, 

kräver handfast handlande för att det ska ge resultat. Att bjuda in berörda 

implementeringsaktörer vore från EU:s sida att genuint leva upp till 
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subsidiaritetsprincipen även inom ramen för samordningsmetoden. Här uppstår 

emellertid ett dilemma mellan de olika intressen som bejakas av rådet å ena sidan, och 

de som bejakas av kommission å den andra. Rådet värnar den egna staten och företräder 

sin nationella regering medan kommissionen företräder unionen som helhet. Här skapas 

en intressekonflikt där man sannolikt kan förvänta sig att kommissionen är mindre 

intresserad av att släppa in aktörer ”nerifrån” i frågor som behandlar samordning av 

socialpolitiska policys. Samtidigt lär effekterna av en sådan samordning bli fortsatt 

fördröjda om man inte bjuder in de aktörer som gör verklighet av de riktlinjer som tas 

fram.  

 Det mer övergripande förslaget blir således att faktiskt öppna upp den 

öppna samordningsmetoden; att släppa in såväl intresseorganisationer som medborgare i 

dialogerna, att få de demokratiskt valda organen, både på europeisk och nationell nivå, 

delaktiga i processen för att öka möjligheterna till ansvarsutkrävande samt att förbättra 

den allmänna diskussionen och kunskapen om de frågor som hanteras. Om man lyckas 

med detta tror jag att den öppna samordningsmetoden har två stora vinster att vänta; en 

klart förbättrad demokratisk grund att stå på, samt en ökad effektivitet som i slutändan 

kan leda till europeisk konvergens på det socialpolitiska området. Detta skulle skapa 

förutsättningar för en mjuk, europeisk styrform som också vilar på demokratiskt legitim 

grund.  
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