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Abstract 

Europeiska unionens demokratiska grund har länge debatterats. Det har ifrågasatts 
om det finns en legitimitetsbrist inom EU då medborgarna anses ha svårt att ta del 
av den politiska processen. Även intresset för EU sjunker och det finns en negativ 
trend gällande valdeltagandet till europavalet. För att stävja den negativa trenden 
reformerades EU:s fördragsordning. Lissabonfördraget blev gällande unionsrätt 
2009 och ämnar ge Europaparlamentet och de nationella parlamenten en 
förbättrad ställning. För första gången ges även demokrati ett signifikant 
utrymme. I uppsatsen presenteras deliberativ demokrati som ett sätt att öka 
medborgarnas deltagande och problemformuleringen behandlar huruvida 
Lissabonfördraget har bidragit till att skapa fler deliberativa möjligheter. Den 
deliberativa demokratiteorin används som en idealtyp som jämförs med 
verkligheten samt Lissabonfördragets artiklar om demokrati. Slutligen nås ett 
resultat där det konstateras att Lissabonfördraget öppnar upp för ökat 
medborgerligt deltagande, vilket kan förbättra de demokratiska kvaliteterna och 
göra politiken mer legitim. 

 
Nyckelord: Deliberativ demokrati, Europeiska unionen, medborgare, 
Lissabonfördraget 
Antal ord: 9998 
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1 Inledning och bakgrund 

Demokrati omnämns återkommande som ”det bästa sättet att förverkliga 
mänskliga rättigheter”, och liberaldemokrati har länge gått obestridd som den 
enda möjliga formen av demokrati (Bohman 2010: 1). Samtidigt finns åsikter om 
att avsaknaden av demokrati inom EU aldrig varit större än idag.  

Det har snart gått ett halvt sekel sedan Europeiska unionen bildades som ett 
mellanstatligt fredsprojekt med endast ett fåtal medlemmar. Idag verkar EU på 
många nivåer och det pågår en utvidgning som inte har sett sitt slut. EU:s 
utveckling har fört med sig positiva aspekter för medlemmarna, men att vara stor 
är inte enbart av godo. Ett större antal medlemmar har lett till fler viljor att ta 
hänsyn till och fler aktörer som vill påverka de beslut som tas. Detta dilemma 
presenterar ett demokratiskt problem och under en längre tid har EU:s 
demokratiska grund ifrågasatts. Det har diskuterats huruvida EU har ett 
demokratiskt underskott och om medborgarna har möjlighet att påverka de beslut 
som tas när mer makt och beslutsrätt överförts från nationell nivå till EU (se bl.a. 
Lasan 2008 & Ágh 2010). 

Även Eurobarometern, EU:s egna opinionsundersökningar, påvisar en trend av 
minskat intresse för EU-frågor i medlemsländerna. Detta syns bland annat genom 
att valdeltagandet till Europaparlamentet sjunker. En bakomliggande orsak till det 
minskade intresset enligt Eurobarometern kan ligga i att medborgarna känner att 
de finns ett för stort avstånd mellan dem och besluten (Eurobarometer 
2010/73:154). 

Denna utveckling framkallade ett behov av att se över de fördrag som ligger 
till grund för samarbetet inom unionen. Det behövde skapas nya möjligheter för 
att anpassa arbetet mot de moderna, sociala, ekonomiska och politiska frågor som 
medlemsländerna ställs inför. En globaliserad värld behöver ett 
gränsöverskridande samarbete med verktyg och institutioner för att det 
gemensamma arbetet ska kunna fortskrida på ett effektivt och verkningsfullt sätt 
(Bergström & Hettne 2010: 64-66).  

Av den bakgrunden påbörjades det reformarbete som kom att leda fram till 
Lissabonfördraget och som en motreaktion på den negativa utvecklingen gavs 
demokratin genom fördraget för första gången ett betydande utrymme i EU:s 
lagstiftning. Det klargörs redan i Unionsfördragets avdelning II – Bestämmelser 
om demokratiska principer, att EU ska baseras på en demokratisk grund. 

För att värna om demokratin och medborgarnas roll i EU är det därför 
intressant att undersöka vilken riktning EU tar genom dess reformerade fördrag. 
Att demokratin ges en tydligare plats i lagstiftningen anser jag är ett steg i rätt 
riktning och att medborgarna ska anse sig ha en möjlighet att påverka politiken är 
av grundläggande betydelse.  
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För att råda bot på denna negativa trend menar jag att den deliberativa 
demokratiteorin är en möjlig väg mot att medborgarna ska känna en större 
delaktighet och intresse i politiken. Deliberativ demokrati är ett vägval som har 
framhållits både på nationell nivå men även på EU-nivå som en idéinriktning som 
skulle kunna förbättra medborgarnas ställning. Genom att omvandla David Helds 
deliberativa demokratiteori till en idealtyp och därigenom jämföra den med 
verkligheten önskar jag nå en bättre förståelse om hur Lissabonfördraget kan ge 
medborgarna de förutsättningar som krävs för att kunna öka sitt deltagande i den 
politiska processen. Målsättning med uppsatsen är att undersöka om 
Lissabonfördraget öppnar upp för ökade möjligheter för deliberativ demokrati. 
Genom att få svar på dess möjlighet till ökat medborgerligt deltagande ämnar jag i 
förlängningen även få svar på om Lissabonfördraget har bidragit till att potentiellt 
skapa ett mer demokratiskt EU. 

1.1 Syfte och frågeställning 

I den europapolitiska debatten har det funnits åsikter rörande hur beslut tas över 
den enskilde medborgarens huvud och att unionens medborgare har svårt att göra 
sin röst hörd i EU. Uppsatsens utgångspunkt är att det finns ett demokratiskt 
underskott som behöver åtgärdas genom reformerade institutioner där 
medborgarna kan verka inte bara nationellt, utan även transnationellt. Uppsatsen 
tar avstamp ifrån det faktum att problemområdet i grund och botten är ett 
demokratiproblem. Betydelsefulla förändringar rörande EU:s kapacitet skedde i 
samband med ikraftträdandet av Lissabonfördraget. Syftet med denna 
undersökning är att undersöka huruvida demokratin i EU har en möjlighet till 
förbättring i och med att Lissabonfördraget trädde i kraft. Detta leder fram till min 
frågeställning: 

 
• Hur har möjligheten till deliberativ demokrati förändrats efter 

Lissabonfördraget? 
 
I förlängning till frågeställningen ämnar jag även få svar på om medborgarna 
genom ökade deliberativa inslag därmed får större möjlighet att delta i den 
politiska processen och därmed nå en diskussion rörande hur EU genom ökat 
medborgerligt deltagande kan förbättra sin demokratiska grund. 
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1.2 Avgränsning 

Uppsatsen fokuserar på medborgarnas möjlighet till deltagande i europapolitiken 
och detta analyseras utifrån hur Lissabonfördraget ämnar förändra EU:s 
funktionssätt. Demokrati enligt uppsatsens utgångspunkt är normerande på det 
sättet att den bör behandla mer än bara röstprocedur och majoritetsval, vilket jag 
anser annars riskerar att reducera politiken till en teknokratisk process. Därför är 
det viktigt att EU arbetar med de demokratiska processerna inom alla 
politikområden och nivåer. 

Utifrån EU:s mångnivåsystem och för att få ett djup i studien har jag valt att 
relatera till den deliberativa demokratiteorin genom att se på medborgarnas 
möjlighet till deltagande på tre olika nivåer: EU-nivå, nationell nivå och 
individnivå. För att avgränsa på EU-nivå ligger fokus på EU:s enda folkvalda 
institution: Europaparlamentet. Begränsningen till EP på EU-nivå har gjorts av 
utrymmesskäl, men även för att EU:s institutioner skiljer sig åt på många 
områden. Att se till samtliga institutioner och byråer skulle resultera i ett ansenligt 
arbete med svårighet att nå några konkreta slutsatser. Europaparlamentet har även 
historiskt sett varit den institution som haft starkast stöd hos EU:s medborgare 
enligt Europabarometern (se nedan 5.1.1). Därför är det intressant att se huruvida 
det lever upp till de europeiska medborgarnas förväntningar.  

För att komma medborgarna närmare har jag även valt att titta på deras EU-
representationen på nationell nivå. Den nationella nivån utgår från ett svenskt 
perspektiv eftersom det ligger närmast till hands, men även för att jag finner stöd i 
den svenska grundlagen, ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.”(SFS 
1974:152), vilket jag anser visar på en stark tro på folkstyre och vikten av 
medborgarnas deltagande. Till sist har jag även valt att behandla medborgarens 
möjlighet att som individ direkt ta del av och påverka EU:s politiska process. 
Eftersom det vore intressant att se hur medborgarna direkt kan agera utan 
mellanledet av representation. 

1.3 Varför studera demokratifrågor i relation till EU? 

Det är viktigt att studera hur demokratin ser ut inom EU inte bara för att det är 
statsvetenskapligt relevant eller för att existensberättiga EU. Utan även för att EU 
historiskt sett har varit ett fredsprojekt med syfte att främja ett demokratiskt styre. 

Jag anser att det bör fokuseras mer på de deliberativa kvaliteterna i 
demokratin. Genom en ökad möjlighet dialog och diskussion tror jag 
medborgaren kommer att vilja engagera sig mer när det blir tydligare att 
inflytandet har betydelse och därmed skulle EU:s legitimitet att kunna stärkas.  

Även i Sverige pågår det en demokratidebatt där deliberativa aspekter lyfts 
fram som något eftersträvansvärt och som ett mål för att öka den demokratiska 
kvaliteten (se bl.a. SOU 2000:1). Det går även att hämta inspiration och dra 
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paralleller till svensk lagstiftning; ”Det allmänna skall verka för att demokratins 
idéer blir vägledande inom samhällets alla områden” (SFS 1974:152).  

På EU-nivå har även svenska intressen för deliberation framförts, bland annat 
genom tidigare EU-kommissionär Margot Wallströms uttalande “Representative 
democracy needs to be supported by deliberative and participatory democracy 
(…). The European Commission wants transnationalconsultation of citizens to 
become a permanent feature of EU democracy” (Wallström 2007).  

Rörande den teoretiska utgångspunkten måste det tilläggas att jag ser 
demokrati som något som inte kan tas för givet, utan att den demokratiska 
processen ständigt behöver utvecklas. Jag anser att det behövs ett aktivt samtal 
och ifrågasättande för att inte demokrati ska tas för givet eller för att 
demokratidiskussionen ska hamna i träda. 
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2 Metod och material 

2.1 Metod 

Som ett resultat av problemformuleringen har uppsatsen fått en forskningsdesign 
av idealtyps-karaktär. Begreppet idealtyp härstammar från den tyske sociologen 
och filosofen Max Weber. En idealtyp är ett fenomen som inte nödvändigtvis 
finns i verkligheten utan är en skapad extrembild av vissa aspekter, vilken är till 
för att förtydiga och klargöra vissa egenskaper som kännetecknar det givna 
fenomenet. Enligt Weber är en idealtyp en mental konstruktion som forskaren 
använder sig av för att närma sig den komplexa verkligheten. Forskaren kan skapa 
idealtyper av vad som helst, då den är till för att fånga verklighetens mångfald. 
Han använde sig bland annat av kapitalism och marknaden som en konstruktion 
för att förklara sin omgivning (Andersen 2002: 108-109). Idealtypen i sig kan 
därmed inte förkasta empirin utan är istället ett verktyg för att se hur verkligheten 
skiljer sig från idealet (Esaiasson m.fl. 2007: 158-159).  

Med hjälp av David Helds redan existerande deliberativa demokratiteori som 
förklaringsmodell önskar jag bilda den idealtyp som sedan används som ett 
verktyg för att jämföra med realiteten. Detta för att nå en bättre förståelse av hur 
den deliberativa demokratin kan verka inom de olika analysnivåerna. Samt genom 
en diskussion och jämförelse se hur förändringen har skett efter Lissabonfördraget 
för att se om deliberation är en väg mot ökat medborgerligt deltagande.  

Den deliberativa demokratiteorin anser jag svarar bra på de krav som ställs på 
idealtyper om att de ska gå att relatera till verkligenheten och det finns angivna 
egenskaper som går att leta efter och urskilja ur empirin (Esaiasson m.fl. 2007: 
158-159). Deliberativ demokrati är även relevant som grund för uppsatsen, dels 
för att det finns belägg för att det är en riktning som är önskvärd i flera 
föreliggande arbeten som har lett fram till Lissabonfördraget. Men även för att det 
på nationell nivå i svenska demokratiutredningar har visats ett intresse för ökad 
deliberation. 

Studien får därmed i viss mån en före- och efterkaraktär med 
Lissabonfördraget som brytpunkt. Genom att föra en diskussion rörande 
medborgarnas möjlighet till inflytande genom Lissabonfördragets reformerade 
och nytillkomna artiklar ämnar jag finna svaret på min frågeställning. För att 
besvara frågeställningen och klargöra den teoretiska ståndpunkten har jag först 
valt att föra en diskussion rörande hur jag tolkar centrala begrepp. Detta för att ta 
fasta på egna eventuella bakomliggande åsikter, samt för att hålla 
intersubjektiviteten på en hög nivå (Bergstöm & Boréus 2010: 51). 
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2.2 Material 

Primärmaterialet som ligger till grund för uppsatsen är i första hand 
Lissabonfördraget. Utöver fördraget används även EU:s officiella hemsidor för 
information främst rörande EU:s funktionssätt. Information har även hämtas från 
Eurobarometern för att ge en bakgrund till hur medborgarna ser på EU. Det 
sistnämnda för att få en mer korrekt bild av hur EU:s medborgare ställer sig till 
centrala frågor, då inte bara den akademiska synvinkeln representeras. Även EU:s 
offentliga statistik gällande valhistorik och valresultat har använts för att 
underbygga den teoretiska ståndpunkten. 

Sekundärmaterialet som har använts består av vetenskaplig litteratur, 
vetenskapliga artiklar om tidigare forskning som gjorts inom ämnet. Urvalet 
bygger på tidigare forskning som valts för att bredda kunskapsområdet, men även 
för att ge ett djup åt analysen. Artiklar rörande demokratiunderskott behandlades 
för att se om det fanns en tydlig diskurs eller snarare många olika synsätt på 
samma fenomen.  

Jag ser ingen direkt anledning att ifrågasätta det valda primärmaterialet 
eftersom offentligt tryck granskas och översätts till alla EU:s officiella språk. 
Sekundärkällor jag tagit del av måste ses reflektera författarnas åsikter och teorier 
utan att utan att kräva några absoluta sanningar. 

Vad som dock måste beaktas är att det har gått relativt kort tid sedan 
ikraftträdandet av Lissabonfördraget och därmed finns en avsaknad av forskning 
rörande de reella konsekvenserna av fördraget. Som en följd av detta finns det inte 
något fastställt lagrum rörande hur medborgarinitiativet eller dialogen mellan 
institutionerna och medborgarna ska gå till. Dock bör inte nämnda påverka 
resultat nämnvärt, då det framförallt är möjligheten för ett ökat deltagande i 
teorin, och hur teorin är möjlig att sätta i relation till praktiken som behandlas. 
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3 Teoretisk begreppsdiskussion 

3.1 Begreppsdefinitioner 

För att nå en hög nivå av validitet och reliabilitet har jag valt att diskutera begrepp 
som är av väsentlig betydelse. Detta för att ömsesidigt kunna utesluta, men även 
tydliggöra min egen utgångspunkt och för att resultatet ska vara så oberoende som 
möjligt. Detta genom att klargöra det analytiska ramverk uppsatsen bygger på 
(Esaiasson m.fl. 2007: 24). Nedan följer en redogörelse utifrån olika perspektiv 
om vad som kan ha lett fram till det som utpekas som ett demokratiunderskott. 
För att definiera vad som är ett demokratiunderskott menar jag även att det behövs 
en diskussion beträffande EU som organisation. Beroende på hur EU:s mandat 
och verkningssätt analyseras, går det att komma fram till olika slutsatser om dess 
grund för legitimitet.  
 
Medborgare: Medborgarskap är ett rättsligt bindande förhållande mellan den 
enskilde och en stat (Regeringskansliet 2011a). På EU nivå finns de stadgat i 
Lissabonfördragets under avdelning II, Bestämmelser om demokratiska principer, 
artikel 9, att ”Varje person som är medborgare i en medlemsstat ska ha 
unionsmedborgarskap. Unionsmedborgarskapet ska komplettera och inte ersätta 
det nationella medborgarskapet.”. 
Legitimitet: Legitimitet bör ses som ett av de centrala begreppen när man talar 
om demokrati. Demokratisk legitimitet kan ses som ett första anspråk mot ett 
kollektivt avtalat beslutsfattande. Enligt detta synsätt måste besluten vara legitima 
före allt annat. Demokratisk legitimitet skulle därmed fastställa och kvalificera 
demokratiska församlingars rätt att styra genom att fastställa villkoren för hur 
medlemmarna av samhället borde lösa sina meningsskiljaktigheter (Peter 2007: 
330). Legitimitet är ur den synvinkeln ett normerande sätt som avgör vilka 
kriterier som bör vara uppfyllda för att ett beslut ska kunna kallas demokratiskt. 
När man talar om deliberativ demokrati så är beslutet legitimt så länge som 
kraven på en rättvis procedur är uppfyllda, men även att man inte bara tittar bakåt, 
utan även omfattar den rationella kvaliteten av resultaten (Peter 2007: 335). 

EU har på liknande sätt baserat sin demokratiska legitimitet genom 
medlemstaternas politiska system. Vilken i sin tur har grundlagts genom 
representation och genom staternas syn på demokrati som i sin tur har överfört 
legitimitet till EU i samband med att de överfört rätten till maktutövade (Eriksen 
& Fossum 2011: 154). 
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3.2 EU som organisation 

För att förstå EU och dess institutioner kan det vara värdefullt att se till vilken 
slags organisation EU är. Hur man ser på EU som organisation påverkar i hög 
utsträckning analysens resultat. EU som organisation har kallats sui generis – det 
som Europeiska kommissionens tidigare ordförande Jacques Delors beskrev som 
ett ”oidentifierbart politiskt projekt”. Brittiska politikern och statsvetaren William 
Wallace ska ha kallat det ”mindre än en federation, mer än en regim”. Andra 
statsvetare som tillexempel Jan Zielonka har uttryckt det som ”snarare ett 
framtida neomedeltida imperium än en neo-Westfalisk stat”, eller ett 
”condominio” som Philippe Schmitter har utryckt det (Schmidt 2006: 9).  

EU som från början var en organisation av mellanstatlig karaktär har 
förändrats över tiden. En förändring som har skett genom lagligt bindande 
handlingar men även mer indirekt genom soft law, regler som inte är juridiskt 
bindande utan ger sanktioner som påföljd, och peer-review, en form av 
referensgranskning där man ser till varandras prestationer (Eriksen & Fossum 
2007: 1).  

Genom EU:s förändrade agerande har staterna i Europa allt mer blivit de 
Europeiska staterna med EU som mer än bara en symbol för gemenskap. 
Nationell lag har blivit en effekt av EU-lag och EU agerar allt mer som en enhet. 
Eriksen och Fossum pekar på att verka autonomt som en nation idag skulle ses 
som ett försök till revolution (Eriksen, Fossum 2007: 1).  

Det finns vissa klassiska definitioner av vad en organisation är: ”Ett socialt 
system som är medvetet konstruerat för att uppnå bestämda mål” (Jacobsen, 
Thorsvik 2008: 13). Följaktligen en apparatur där det sker en gemensam strävan 
mot ett fast mål. En organisation arbetar för att nå målet på mest effektiva vis, och 
kärnan i organisationen är just att lösa ett gemensamt problem på bästa 
tillvägagångssätt – kvalitet, med minsta möjliga resursanvändning – effektivitet 
(Jacobsen & Thorsvik 2008: 14).  

Att EU som organisation arbetar mot givna mål stadgas redan i de inledande 
delarna av Lissabonfördragets artikel 1, att ”Genom detta fördrag (...) som av 
medlemstaterna tilldelas befogenheter för att deras gemensamma mål ska kunna 
uppnås.”. EU:s system är dock under ständig förändring och har många olika 
nivåer att samarbeta med och ta hänsyn till. Detta bidrar till den redan 
identifierade frågan om EU:s maktstruktur som är svår att urskilja och måste ses 
som en effekt av det komplexa systemet.  

Eventuell kritik som skulle kunna riktas mot Lissabonfördraget bör relateras 
till att det är en organisation som ska stå för stabilitet och förutsägbarhet, vilket 
gör att ett ökat antal fördrag och förändringar kan förvirra och i sin tur försämra 
öppenheten inom unionen. Medborgarna får svårt att veta vart de ska vända sig.  

Jag har valt att se på EU, inte som en kvasi-federal stat, utan snarare som en 
överlappning av flera olika modeller med fokus på de sui generis-egenskaper som 
gör EU till den unika organisation som den är. Just att det inte går att sätta fingret 
på EU:s varande öppnar upp möjlighet till handlingsfrihet och en möjlighet att 
skapa i nuet. En nödvändighet för att verka i vår dynamiska samtid. 
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3.3 EU:s demokratiska underskott 

Med en normativ utgångspunkt som utgår från ett ideal där medborgarna bör ha 
inflytande, kunna delta och vara ansvariga i den demokratiska processen, kan man 
se brister inom EU. Debatten rörande EU:s demokratiska underskott har pågått 
sedan början av 90-talet, som ett resultat av Maastrichtfördraget och skapandet av 
EU:s tidigare pelarstruktur, då mer fokus lades på effektivitet snarare än 
legitimitet, (se bl.a. Lasan 2008:18). På EU:s officiella hemsida definieras 
demokratiskt underskott enligt följade:  
 

”Europeiska unionen och dess institutioner lider brist på demokratisk 
legitimitet och att de på grund av sin komplicerade struktur blir allt svårare 
att förstå för de vanliga medborgarna. I det sammanhanget framförs 
synpunkten att EU:s institutionella system domineras av en institution som 
kombinerar lagstiftande och verkställande makt - Europeiska unionens råd - 
och av en byråkratisk och teknokratisk institution som saknar demokratisk 
legitimitet - EU-kommissionen.” 

(Europa 1) 
 

Att det har funnits ett demokratiskt underskott syns även tydligt i de 
återkommande opinionsundersökningarna. I undersökningar som tagits fram 
genom Eurobarometer där EU:s medborgare tillfrågats hur de ställer sig till 
demokratin inom EU översteg under en tioårsperiod mellan 1995 och 2005 aldrig 
andelen som var nöjda med demokratin i EU till 50 % (Standard Eurobarometer 
63). I förra årets Eurobarometer (vår 2010) framgår dock att medborgarna anser 
sig kunna påverka på nationell nivå men inte på EU-nivå. Slutsatsen som kan dras 
är att avståndet mellan EU och medborgarna är för stort (Eurobarometer 
2010/73:154). Historiskt sett kan man även i Eurobarometern följa att det funnits 
ett stöd för att Europaparlamentet ska få en starkare position bland EU:s 
institutioner (se bl.a. Standard Eurobarometer 43, 53 och 63) då parlamentet ses 
av medborgarna som en av de viktigaste möjligheterna för att öka de 
demokratiska inslagen i EU. Om valdeltagandet fortsätter att sjunka, finns det en 
risk för att legitimiteten i det offentliga beslutsfattandet sjunker ännu mer. 

Som ett resultat av historiska förändringar blir effekten att beroende på om 
man ser EU snarare som en federal stat än en internationell organisation, så finns 
det anledning att peka på att jämfört med en internationell organisation sker 
samarbetet under relativt demokratiska former. Detta går även att sätta i relation 
till andra internationella organisationer i samma storlek som WTO, Förenta 
Nationerna eller Röda korset (Bohman 2010:4). Emellertid, om EU liknas med en 
statsstat så har det historiskt sett funnits ett omfattande demokratiskt underskott, 
då framförallt den hierarkiska ansvarskedjan har varit svåridentifierad (Pelinka 
2011:24). 

Demokratin i EU kan ses vara fragmenterad mellan dels nationell nivå som 
ska försäkra government-representation, den traditionella centralstyrda formen 
genom representativt folklig politiskt deltagande. Dels på EU nivå där governance 
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genom regeringarnas representation och konsulterande med organiserade intressen 
ska företräda de demokratiska perspektiven (Schmidt 2006: 5). Schmidt tar även 
upp aspekten av att det finns åsikter rörande att EU traditionellt sett har skapat 
government över folkets huvuden genom teknokratiska processer, vilket har 
bidragit till det ökade avstånden mellan medborgarna och makten (Schmidt 2006: 
29). Dock går det att dra paralleller mellan Schmidts och bland annat Pelinkas 
betraktelsesätt rörande orsaken till att man ifrågasätter demokratin i EU 
framförallt sker därför att man jämför EU med en nationalstat. Vidare anser 
Schmidt att om man snarare tittar på EU som en union av regioner så framstår inte 
demokratiunderskottet lika utbrett (Schmidt 2006: 5). 

Historiskt sett har det även uttryckts åsikter som pekar på att om det ska gå att 
åstadkomma en förbättrad demokrati på EU-nivå, skulle unionen behöva 
transformeras mot en allt mer federal struktur. Genom detta skulle det kunna 
skapas en liknande hierarkisk struktur som i till exempelvis i Tyskland. En 
tydligare hierarkisk ordning skulle därmed ge mer legitimitet åt EU:s beslut. Dock 
fanns det en andra sida av myntet där det pekas på att det var omöjligt för EU att 
blir mer federalt då det inom EU saknades en kollektiv identitet som inte heller 
idag finns en önskan om att uppnå (Eriksen & Fossum 2007: 2). 

En följdfråga som uppkommer rör om det ens är möjligt för ett 
mångnivåsystem av governace-strukturer som saknar de grundläggande 
pusselbitarna, ska kunna klassas som demokratiskt. Då det inte finns någon 
klassisk beslutsordning eller i vissa fall tydlighet kring vem som har den reella 
makten (Eriksen & Fossum 2007: 2). Det pratas om dels bristen på output-
legitimitet där policy skiljer sig för mycket från väljarnas faktiska åsikter. Dels 
input-legitimitet som behandlar avsaknaden av grundvärden så som öppna 
institutioner med ansvarsskyldighet (Micossi 2008: 1). Micossi påpekar även att 
eftersom det saknas ett europeiskt definierat demos - ett enhetligt folk med samma 
kultur, resulterar detta i att det inte finns några delade värden politiska mål. Och 
därför går det inte att legitimera unionen (Micossi 2008: 4). 

Sammanfattningsvis är det alltså möjligt att påvisa en tydlig debatt om EU:s 
varande och demokratiska brister. En legitimitetsbrist som måste stävjas genom 
att de demokratiska aspekterna förstärks men även definieras tydligare genom en 
ökad fokusering på öppenhet och mål.  
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4 Teori 

Uppsatsens teoretiska grund baseras på David Helds deliberativa demokratiteori 
vilken kan ses vara både normativ och konstruktiv. Den har valts för att skapa den 
idealtyp som kommer att användas som analysinstrument för att sedan diskutera 
huruvida demokratiteorin är något som återfinns i empirin, eller åtminstone går att 
göra tänkbart i realiteten. För att tydliggöra för läsaren kommer jag att göra ett 
urval av de kriterier som jag anser vara centrala i den deliberativa demokratin och 
se om de går att återfinna i de olika analysnivåerna. 

4.1 Deliberativ demokratiteori 

Som teoretisk utgångspunkt har jag valt David Helds två böcker Models of 
democracy och Demokratimodeller: från klassisk demokrati till demokratisk 
autonomi. Held tar fasta på Max Weber och Jürgen Habermas arbeten om 
deltagardemokrati och utvecklar sedan sin syn på begreppet deliberativ demokrati. 
Grundvalen ligger i hur staten måste demokratiseras genom att göra parlamenten, 
de statliga byråkratierna och de politiska partierna öppnare och mera ansvariga 
inför medborgarna. Detta för att alla ska underkastas samma demokratiska 
procedur som garanterar de demokratiska grundstenarna av ansvarsskyldighet för 
att därigenom nå ett ökat folkligt deltagande (Held 1997: 329). 

Det moderna samhällets storlek, komplexitet och heterogenitet gör dock att 
delar av deltagardemokratin inte är möjlig. Direkt demokrati till exempel menar 
Held är helt enkelt olämpligt som en allmän modell för politisk styrning (Held 
1997: 204). Held framhåller istället deliberativ demokrati, och hur dess främsta 
mål är att öka kvaliteten på de politiska besluten, genom att beslut tas på lägsta 
möjliga nivå, så nära medborgarna som möjligt (Held 1997: 232). 

Deliberation bygger på antaganden om att medborgarna arbetar för 
allmänhetens bästa genom att komma överens i kollektiva problem. Om 
medborgarna får vara med och resonera kring politiken ökar känslan av 
deltagande. Deliberativ demokrati lägger stor tilltro på det offentliga politiska 
rummet och hur det kan främja medborgarnas deltagande i diskussion kring vad 
som anses som det allmänna (Held 2010: 234). 

Held framhåller även att deliberativ demokratiteori kan ses som en motvikt mot 
den elitism som återfinns i många länder. Att ett fåtal personer anses ha större 
betydelse och således större inverkan på den offentliga debatten motverkar 
möjligheten till en jämställd dialog. Det skapas genom elitism en struktur som 
anklagas för att avskilja och skapa avstånd mellan medborgarna och den 
offentliga debatten. Held beskriver ett scenario där politiken tas ifrån 
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medborgarna och beslut istället fattas på en basis av opinionsundersökningar och 
fokusgrupper snarare än genom förankring i samhället. Genom ett 
avståndstagande från medborgarna likt elitismen, blir politiken mer ytlig, media 
får en större agendamakt och det leder även till att det saknas erfordrad mening 
och kvalificerat ledarskap (Held 2010: 235). 

David Held menar att deliberation är att överkomma personliga åsikters 
begränsningar och genom det förhöja kvaliteten på offentligt beslutsfattande 
mellan jämlika. Vidare fasthåller Held att deliberation mellan jämlikar kan och 
bör nås genom att medborgarna delar med sig av sin kunskap och information till 
varandra. Medborgarna kan genom en öppen dialog enklare sätta sig in i och 
förstå komplexa frågor på ett mer tillgängligt och direkt sätt. Genom deliberation 
omvandlas individuella åsikter genom dialog och lärande till offentlig debatt 
vilket resulterar i mer demokratiska beslut (Held 2010: 237). 

Den deliberativa demokratiteorin åsyftar att genom dialog och samtal skapas 
den eftersökta legitimiteten, vilken ytterligare stärks genom den deliberativa 
demokratiska processen. Held framhåller som centralt att beslut ska grundas på 
rationellt motiverad överenskommelser, inte ett resultat som påtvingats genom 
manipulation och köpslående (Held 2010: 238).  

Ett centralt argument som Held även tar upp i sin diskussion rör hur beslut ska 
förekommas av en lärandeprocess och att det inte finns några fasta politiska 
preferenser utan att medborgarna genom dialog kommer till insikt och först 
därefter kan ta beslut i en pågående politisk process. Den deliberativa demokratin 
utgår även ifrån att inga specifika värden eller perspektiv kan ligga till grund till 
vad som är rätt eller fel separat, utan åsikterna måste rättfärdigas i en 
diskussionsprocess som inte kan förbises. Individuella åsikter måste även de testas 
och motiveras genom öppna medborliga debatter där andra åsikter möts i ett öppet 
åsiktsutbyte. Besluten måste alltså ske i samförstånd och under ömsesidig respekt 
för att vara legitima för hela gruppen (Held 2010: 233). 

Held framhåller även hur demokratiteorin måste utsättas för en konstitutionell 
design vilken hjälper den bygga på medborgarnas tro på sig själva som 
beslutsfattare. Den demokratiska teorin kan inte enbart fokusera på kontexten av 
medborgarnas åskådningar och testa deras åsikter, utan bör även fokusera på 
vilken sorts mekanismer som verkar i demokratier. Där de antingen förstärker de 
rådande åsikterna eller hjälper till att skapa nya (Held 2010: 234).  

Dock understryker Held även eventuella hinder som skulle kunna begränsa 
framgången för ökat medborgerligt deltagande i den politiska processen. Han 
menar att idealet inte kan uppnås i dagens komplexa och differentierade moderna 
samhällen och att ökat deltagande inte nödvändigtvis behöver betyda ökad kvalitet 
på besluten. Idealet om hur man person till person kan ta beslut, fungerar inte i allt 
för små samhällen eftersom där finna en tendens till homogenitet och 
personifiering av politiken. Småskaliga demokratier är mer sårbara för tyranni, 
eftersom de är mer sårbara för demagogi (Held 2010: 236). 
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För att sammanfatta och tydliggöra för läsaren vad jag söker i empirin har jag valt 
ut ett antal nyckelord eller kriterier som jag anser ha en central plats i den 
deliberativa demokratin:  

 
• Att beslut tas på lägsta möjliga nivå, så när medborgarna som 

möjligt – Detta eftersom medborgarna som påverkas av beslut då 
kommer närmare beslutsfattarna och den politiska kvaliteten ökar. 

• Det offentliga politiska rummet – Det bör finnas en mötesplats där 
samtal och dialog kan äga rum. Detta eftersom den deliberativa 
demokratiteorin åsyftar att genom dialog och samtal skapas den 
eftersökta legitimiteten. 

• Mottvikt mot elitism – Elitism skapar avstånd mellan medborgarna 
och politiken. Demokratin bygger på att alla ska kunna ta del av den 
politiska processen. 

• Jämlikhet – För att deliberationen ska vara framgångsrik måste 
medborgarna mötas på lika villkor. 

• Lärandeprocess – Genom deliberation där medborgarna möts som 
jämlika skapas en lärandeprocess där de tar del av varandras kunskap 
för att nå den förhöjda kvaliteten på besluten. 

• Rationalitet – Besluten som tas ska vara medvetet och metodiskt 
motiverade överenskommelser och inte påtvingats genom 
manipulation och köpslående. 

• Konstitutionella designen - parlamenten, de statliga byråkratierna och 
de politiska partierna måste bli öppnare och mera ansvariga inför 
medborgarna. 

 
 
  

Dessa har valts ut utan inbördes ordning eller värdering och är endast till för att 
förtydliga idealtypen och dess kriterier för att sedan ställa det i relation till 
verkligheten. Som tidigare nämnts kan inte idealtypen i sig förkasta empirin och 
det ska poängteras att idealtypen aldrig söker exakta motsvarigheter, utan är 
endast en jämförelse som forskaren skapar för att lättare kunna urskilja eventuella 
skillnader. Idealtypen är en skapelse av det mänskliga förnuftet och finns till för 
att fånga verklighetens mångfald.  
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5 Analys och empiri 

I det här kapitlet ämnar jag att följa upp teorin genom att applicera den 
deliberativa demokratiteorin på empiri. Detta för att försöka nå ett svar på den 
inledande frågeställningen huruvida Lissabonfördraget har öppnat upp för ökade 
deliberativa inslag i europapolitiken. Analysen är strukturerad genom en 
uppdelning mellan medborgarnas möjligheter till demokratiskt inflytande, med 
fokus på deliberativ demokrati, på tre vertikala nivåer. Från högt till lågt: 
representerade i Europaparlamentet, följt av representationen i de nationella 
parlamenten och slutligen medborgarens möjlighet att som individ direkt göra sin 
röst hörd. Utöver det nämnda, förs även diskussion rörande eventuella problem 
eller hinder rörande idealtypens möjlighet i realiteten.  

5.1 Medborgaren på EU-nivå 

5.1.1 Innan Lissabonfördraget – Ett svagt Europaparlamentet 

Lissabonfördraget skapades ur en process där det fanns ett behov av att bland 
annat förbättra legitimiteten inom EU. Under en längre tid har EU grundat sin 
legitimitet genom att vara en representativ demokrati i första hand genom folket 
via sina valda representanter i EP. Men även genom medlemstaterna i Europeiska 
rådet där de företräds av sina stats- eller regeringschefer och slutligen i rådet 
genom regeringarna. Det har ansetts att mer av legitimiteten bör grundas i 
medborgarnas direkta inflytande (Craig 2010: 71). Detta syns bland annat i att EU 
kännetecknas av ett historiskt sett dåligt valdeltagande. Sedan 1979, då första 
Europaparlamentsvalet hölls, kan man se en nedåtgående trend gällande 
valdeltagandet (appendix). I EU som helhelhet låg vid senaste EU-valet (2009) 
valdeltagandet på 43 procent.  

Dock bör det tas hänsyn till nationella skillnader, endast 19,64 procent av de 
röstberättigade medborgarna deltog i Slovakien, medan i många andra länder låg 
valdeltagandet på över 50 procent (Europa 2). Ett dåligt valdeltagande behöver 
inte vara en direkt indikation på ett ointresse för EU-frågor utan kan även tänkas 
spegla den nationella inrikespolitiken. Politiker och väljare tenderar att känna 
större intresse för det som ligger nära till hands och EU är möjligen fortfarande 
för många något som är ”långt borta” som de inte känner sig kunna påverka (för 
vidare nationella aspekter se 5.2).  

Likväl visar Eurobarometern att historiskt sett att det funnits ett stöd för att 
Europaparlamentet bör få en starkare position bland EU:s institutioner (se bl.a. 
Standard Eurobarometer 43, 53 och 63) då parlamentet ses av medborgarna i 
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svarsgrupperna som en av de viktigaste möjligheterna för att öka de demokratiska 
inslagen i EU. 

Ett annat problem som har konstaterats i EP är ett svagt samarbete inom 
partiblocken, partilinjer följs inte alltid och inom samma partigrupper ska olika 
ideologier samsas. Det finns därmed en risk att intresseorganisationer är en 
starkare gemensam nämnare än ideologi (Schmidt 2006: 159-161). Detta kan ses 
som ett demokratiskt problem då den enskilda rösten kanske inte får den påverkan 
den är ämnad. Att de idéer medborgaren vill få förmedlade inte följs upp då det 
finns en risk att samarbetet mellan de olika nationella partierna inte är tydligt nog 
på EU-nivå.  

I relation till den deliberativa idealtypen går det att dra paralleller till att 
parlamentariska debatter begränsas av det administrativa institutionella banden. 
Partier uppnår inte den deliberativa delen som utgörs av lärande under 
meningsutbytet på grund av teknokratisk formalia (Cohen, Sabel 1997: 339). De 
fasta partilinjerna öppnar inte upp för den möjlighet till ökad kvalitet på besluten 
som Held förespråkar vilket har varit en av de främsta begränsningar för EP:s 
möjlighet till förbättrat folkligt stöd. En annan aspekt som kan sättas i relation till 
idealtypen är den konstitutionella designen och hur parlamenten måste bli öppnare 
och mer ansvariga för sina beslut (Held 1997: 329). Genom Lissabonfördraget och 
det pågående reformarbetet visas därmed potential för att den konstitutionella 
designen kan förbättras.  
 

5.1.2 Efter Lissabonfördragets ikraftträdande – Ett slagkraftigare 
Europaparlament?  

Av artikel 10 i Lissabonfördraget framgår att EU ska bygga på en princip om 
representativ demokrati. Europaparlamentet har efter Lissabonfördraget fått mer 
makt och ansvar. Främst märks detta genom att medbeslutandeförfarandet blir 
ordinarie lagstiftningsförfarande och parlamentets ökade befogenheter när det 
gäller exempelvis lagstiftning och EU:s budget. Detta innebär att både 
parlamentet och rådet ”gemensamt antar” en förordning, ett direktiv eller beslut, 
vilket kräver att de båda institutionerna är överens (Bergström & Hettne 2010: 
71).  

Att medborgarna är representerade så pass tydligt i två olika instanser menar 
Hettne och Bergström skulle vara en utveckling mot vad som allt mer liknar ett 
tvåkammarsystem (Bergström & Hettne 2010: 65). Denna aspekt förstärks genom 
att EP får en starkare och mer jämbördig ställning i relation till rådet. Detta kan 
jämna ut maktbalansen, men behöver inte nödvändigtvis bidra till en tydligare 
maktstruktur om det sätts i relation till ansvarsutkrävande. De finns även de som 
ser en förstärkning av parlamentet som den mest signifikanta rörelsen mot ett mer 
federalt utformat EU, vilket ur ett federalistiskt perspektiv då skulle kunna 
tydliggöra maktstrukturen (Pelinka 2011: 24). 

Genom Lissabonfördraget ska även öppenheten öka och genom nya reformer 
ska medborgarna lättare kunna ta del av beslut och politik. Bland annat gäller 
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offentlighet för handlingar alla EU-institutioner, organ och myndigheter 
(Regeringskansliet 2011b). Dock finns det alltid undantag, gällande bland annat 
säkerhet och finanspolitik. Trots det bör den förbättrade insynen ses som något 
positivt då medborgarna för att kunna ta beslut som är rationella och grundade i en 
lärandeprocess lättare kan ta del av den information som ligger till grund för 
aktuell diskussion. Även den konstitutionella designen gynnas av ett öppnar EU. 

Som ett resultat av parlamentets ökade befogenheter kommer även de 
direktvalda parlamentsledamöterna får större spelutrymme (Europa 3). En följd av 
att representanternas position stärks kan resultera i att det tydliggörs för 
medborgarna vilka som representerar dem. Genom att få ett ansikte på den 
direktvalda representant som medborgaren vet sitter i en beslutande församling 
kan politiken framstå som mer lättåtkomlig. EP:s förbättrade ställning kan även 
ses som ett viktigt steg i en ökad demokratiseringsprocess då öppenhet kring den 
offentliga verksamheten fodras för att det inte ska vara endast en elitstruktur som 
bestämmer (Lundquist 1998: 87). 

En ytterligare positiv aspekt som Lissabonfördraget öppnar upp för är 
möjligheten att deliberation hjälper minoriteten att hamna på den ofta av 
majoriteten styrda agendan (Dawson & Tlili 2010: 434). Dock menar Dawson och 
Tlili att deliberation inte nödvändigtvis ger medborgaren ett större bemyndigande 
rättsligt sätt, men att det ändå kan skapa en känsla av samhällengagemang som 
stärker individens plats i kollektivet (Dawson & Tlili 2010: 435).  

Ett starkare parlament kan följaktligen ses som ett steg mot ett mer 
demokratiskt EU då det är den enda folkvalda församlingen på EU-nivå. Att EP 
får större betydelse inom EU kan ses som en vinst för EU:s medborgare. En 
förbättrad ståndpunkt för EP kan även anses bidra till en förbättring av EU:s 
konstitutionella design (Held 2010: 234). Dock bör det noteras att representativitet 
per se inte går mot den deliberativa demokratiteorin, utan att deliberationen kan 
rymmas i både stora och små församlingar, på hög och låg nivå, och att det som 
istället är signifikant är det eftersökta samförståndet. Ett ökat inflytande bör kunna 
väcka ett intresse för EU-frågor då det finns en reell möjlighet att påverka. Genom 
en förbättrad representation finns det goda utsikter för att fler medborgare ser sig 
som en faktisk del av EU och att det inte är ”bortkastat” att rösta i valen, utan att 
det finns en möjlighet att påverka genom sina nationella representanter. 

5.1.3 Mindre demokratiskt? 

En möjlig risk som måste beaktas med den konstitutionella designen där 
parlamentet och därmed individuella parlamentariker får mer makt, är en risk för 
en ökad elitism. En följd av detta skulle kunna resultera i att valet till 
Europaparlamentet går allt mer mot en personvalsstruktur där ideologi och 
parttillhörighet hamnar i skymundan. En möjlig konsekvens är att det skapas en 
struktur av professionella politiker eller enfråge-företrädare med kort politisk 
livslängd. Ett växande EU öppnar även upp för ett ökat antal ledamöter. En större 
församling möter nya problem vilket begränsar möjligheten till deliberation inom 
EP. En växande församling likt EP går att sätta i relation till EU:s utvidgning eller 
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när ett samhälle uppgår i en större entitet, då minskar medborgarens möjlighet till 
autonom styrning tillföljd att det blir fler viljor att lyssna till (Dahl 1994: 29). 

Kring denna aspekt går det även att dra en parallell till hur Held framhåller hur 
ett ökat fokus på deliberativ demokrati bör ses som en motvikt mot den elitism 
som ökad makt åt enskilda individer kan åstadkomma. Elitism, menar Held, 
skapar en struktur som ämnar avskilja och ökar avståndet mellan medborgarna 
och den offentliga debatten (Held 2010: 235). En tänkbar effekt av att avståndet 
mellan representanterna och medborgarna ökar är att istället för att de politiska 
besluten blir mer legitima genom representationen finns en möjlighet att 
medborgarnas ansvarskänsla för att ta del av de kollektiva besluten tynar bort. De 
teoretiska farhågorna går även att identifiera i realiteten, däribland Vänsterpartiets 
europaparlamentariker Eva-Britt Svensson uttrycker sina farhågor om hur ett 
starkare EP istället skulle öka de elitstyrda tendenserna. Detta genom att EP har 
skapats uppifrån och därför inte kan nå samma legitimitet och folklig acceptans 
som de nationella parlamenten, eftersom det enligt henne saknas den folkliga 
förankring som krävs, då det är hennes åsikt att ett europeiskt demos saknas (SvD 
2011). 

Ytterligare ett demokratiskt problem som diskuteras är att det är val till 
Europaparlamentet endast var femte år. Detta anses av somliga som det enda 
tillfället att utöva sin politiska frihet som medborgare inom EU (Dawson & Tlili 
2010: 432). Det som kan diskuteras utifrån Helds deliberativa demokrati är om ett 
val som endast sker var femte år är tillräcklig legitimt för att kunna uppehålla det 
offentliga politiska rum som eftersöks. 

Den deliberativa teorin framhåller även att det inte finns specifika värden eller 
perspektiv som kan ligga till grund till vad som är rätt eller fel separat, utan 
åsikterna måste rättfärdigas i en diskussion och lärandeprocess som inte kan 
förbises. Detta bör sättas i relation till ett annat uppenbart problem: att även om 
det finns flertalet olika partier att rösta på till EP så väl på EU-nivå finns det ofta 
vid röstning endast två alternativ, ja eller nej, vilket begränsar möjligheterna att 
uttrycka sina åsikter och nå rationella överenskommelser. Tillskillnad från 
klassisk demokratiteori då röstning utgör legitimitetsgrunden måste individuella 
åsikter testas och motiveras genom öppna medborliga debatter där åsikter möts i 
ett öppet åsiktsutbyte. Besluten måste alltså ske i samförstånd och under 
ömsesidig respekt, för att vara legitima för hela gruppen (Held 2010: 233). Sett 
utifrån detta perspektiv är inte heller röstning endast på partifärg ett idealiskt sett 
att bringa mer demokrati till unionen. 

Slutligen bör även EP:s förhållande till nationell nivå behandlas. Huruvida EP 
överhuvudtaget kan ersätta det demokratiunderskott som skapas på nationell nivå 
när mer makt hamnar hos EU:s institutioner istället för hos de nationella 
parlamenten. 
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5.2 Medborgaren på nationell nivå 

Mer än 15 år har passerat sedan Sverige blev medlem i EU och tog plats i den 
europeiska integrationsprocessen. EU har därigenom blivit ett oundvikligt inslag i 
svensk politik och lagstiftning. Ett återkommande dilemma när EU:s 
demokratiska underskott diskuteras är aspekten av att nationerna har förlorat en 
del av sin självständighet och grad av oberoende genom att de inte längre kan 
opererar som klassiska nationsstater (Pelinka 2011: 21). Som ett svar på detta 
erkänns genom Lissabonfördraget de nationella parlamenten för första gången 
fullt ut som en del av EU:s demokratiska struktur (Europa 4).  

 

5.2.1 Mer makt åt regeringen – mindre makt åt riksdagen 

 
En påföljd av EU:s struktur och den europeiska integrationsprocessen är att de 
nationella regeringarna har fått ett större inflytande relativt de nationella 
parlamenten. Detta genom att regeringarna representeras både i det Europeiska 
rådet genom sina stats- eller regeringschefer men även i Europeiska unionens råd 
genom regeringarna (Craig 2010: 71). Detta kan utifrån ett svenskt perspektiv 
synas lite märkligt då den reella makten bör ligga hos riksdagen. I svensk lag 
stadgas i Regeringsformen att ”Riksdagen är folkets främsta företrädare” (SFS 
1974: 152). Genom att en större proportion av den formella makten istället har 
hamnat hos regeringen genom dess relativt sett större representation i EU, kan det 
anses ha skett en snedvridning av det mandat som de har fått av folket. 
Regeringens ställning kan även bidra till den elitism Held varnar för, då enskilda 
statsråd får en betydande maktposition på EU-nivå (Held 2010: 235). 

Att en stor del av beslutanderätten har förflyttats från riksdagen till EU är inte 
heller förenligt med grundlagen (Bergström & Hettne 2010: 115). Denna aspekt 
pekar även Demokratiutredningen 2010 på. Den EU-paragraf i regeringsformen 
(SFS 19704: 152) som ligger tillgrund för EU-samarbetet kräver att riksdagen på 
förhand kan överblicka EU:s förändrade system. En sådan omfattande 
förhandskontroll kan dock inte tänkas vara rimligt i verkligheten. EU:s dynamiska 
reformarbete skapar en situation där det pågår en ständig utveckling vilket inte gör 
det möjligt att på förhand se i vilken riktning unionen förändras, vilket skapar en 
regelsituation som har varit och fortfarande är ohållbar i praktiken (Tallberg m.fl. 
2010: 43). 

En möjlig konsekvens av att inte riksdagen har den makt den är ämnad enligt 
svensk lag, kan leda till att minoriteter hamnar i skymundan och inte får det 
representation som eftersöks på basis av medborgarnas lika värde. Vissa intressen 
kommer inte upp på dagordningen då det inte finns något egentlig reell 
representation. Detta väcker även frågor rörande hur möjligen problematiskt det 
blir när en minoritetsregering får en så relativt stor makt på den europeiska 
spelplanen, medan de i själva verket har svårt att få igenom sin politik på 
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hemmaplan. Den maktförskjutning som skapas kan i sin tur leda till 
legitimitetsproblem, då det inte är den tänkta representationen som ges spelrum. 

Kopplas nämnda till hur Held bygger sin teori om deliberation på att 
medborgarna arbetar för att genom kollektivet nå det bästa för samhället (Held 
2010: 234), saknas det offentligt politiskt rum där medborgarna agerar som 
jämlika. Därför är de representativa aspekterna viktiga att se efter samt främja en 
diskussion om vilka frågor som hamnar på dagordningen.  

Återkommande är dock för att stärka de demokratiska institutionerna på EU-
nivå, krävs en förbättring på nationell nivå (Dahl 1994: 33). Det finns åsikter om 
att problemet inte nödvändigtvis är ”det demokratiska underskottet i EU” utan 
även ”det demokratiska underskottet i Europa”. Att förändringen där en stor andel 
befogenheter har överförts till EU underminerar den demokratiska kvaliteten på 
nationell nivå. Detta för att många områden inte längre står under enbart nationell 
kontroll (Scharpf 1997: 19). I relation till detta finns även åsikter om att den 
svenska, nationella EU-debatten skulle vara ”blodsfattig” och därför stärker bilden 
av EU som teknokratiskt (Tallberg m.fl. 2010: 142). Om medborgarna ska ha 
större möjlighet att påverka via den nationella representationen måste öppenheten 
och samtal med medborgarna förändras även på hemmaplan. Demokratiutredning 
förespråkar även nödvändigheten av dialog ”Det finns inte någon genväg till 
legitimitet för de politiska partierna. Dialog är vägen.” (SOU 2000: 1).  

Dock ska man komma ihåg att Held inte förespråkar direkt demokrati per se, 
utan anser att representativitet som konstitutionell design skapar stabilitet i högre 
utsträckning. Det som eftersöks är istället en hållbar, mer framåtblickande dialog 
som bygger på gemensamt lärande, mellan såväl de politiska partierna som 
samhället i stort. Den svenska lagstiftningen bör även utarbetas på ett sådant sätt 
så att de svenska medborgarna inte hamnar i underläge jämfört de övriga 
medlemsländerna för att stödja den europeiska jämlikheten.  

  

5.2.2 Subsidiaritetsprincipen 

En av Lissabonfördragets målsättningar är att beslut ska fattas snabbare, mer 
öppet, under ökad demokratisk kontroll och på rätt nivå. Detta för att 
medborgarna ska förstå varför EU ingriper och vem som ansvarar för vad (Europa 
5). Artikel 12 i Lissabonfördraget anger hur de nationella parlamenten ska få 
större inflytande i EU:s processer genom att få granska lagförslag utifrån 
subsidiaritetsprincipen. Subsidiaritetsprincipen kan även kopplas till den 
demokratiska avdelningen av fördraget då det stadgas i artikel 10 punkt 3 att 
beslut ska tas så nära medborgarna som möjligt.  

Subsidiaritetsprincipen är den metod som förbinder medlemstaternas 
suveränitet med respekten för autonomi där lägsta möjliga instans ges möjlighet 
att döma i rätt fråga. Detta förväntas balansera mångfalden inom unionen och 
samtidigt nå målen för utvidgningen och integrationsprocesserna. Det ska även 
ske parallellt med att staternas suveränitet ska bevaras (Negrut 2010: 60). 
Subsidiaritet är som koncept inget nytt i EU-sammanhang, utan den största 
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förändring som sker på nationell nivå är att för första gången får de nationella 
parlamenten lagstadgat att de har en möjlighet att utöva inflytande över EU:s 
lagstiftningsprocess och även uttryckligen inom vilka politiska områden som detta 
får ske. Resultatet blir att de nationella parlamenten delges en utökad 
förhandskontroll istället för den tidigare mer frekvent använda revisionen, där 
nationer i efterhand haft möjlighet till yttrande (Bergström & Hettne 2010: 67). 

Återkopplas subsidiaritetsprincipen till den deliberativa idealtypen går det att 
dra en parallell mellan hur Held framhåller att dess främsta mål är att öka 
kvaliteten på de politiska besluten. Detta sker genom att beslut tas på lägsta 
möjligt nivå så nära medborgarna som möjligt (Held 1997: 232). 
Subsidiaritetsprincipen främjar demokratin och det finns åsikter rörande bland 
annat att det demokratiska underskottet, till följd av bristande 
medborgardeltagande, går att åtgärda genom att medborgarna görs mer delaktiga 
och besluten tas på rätt nivå (Ágh 2010: 9). Genom att beslut och politiska 
processer drivs nära medborgarna kan det skapa ett större intresse, då regionala 
frågor behandlas på ort och inte centralt i Bryssel. Ytterligare en positiv aspekt är 
att förhandlingarna kan ske på ett språk som de direkt påverkade förstår. Men 
även det offentliga politiska rummet som Held eftersöker, kan lättare kan 
återskapas i ett mindre forum. 

Genom subsidiaritetsprincipen kan medborgarens roll stärkas, då besluten i 
större utsträckning kan prövas vid rätt instans, vilket även tar medborgaren 
närmare besluten. Dock finns det inget som garanterar att Kommissionen följer de 
nationella förslagen om omprövning, utan kan gå emot de synpunkter 
medlemstaterna lägger fram (Bergström & Hettne 2010: 68). Huruvida de 
nationella parlamenten och följaktligen lägre instanser i realiteten stärker sin 
position genom Lissabonfördragets förändringar måste framtida reformarbeten 
utvisa. 

5.3 Medborgaren på individnivå 

Europeiska kommissionens utredning White Paper on European governance från 
2001 presenterade ett behov av förändring rörande de Europeiska medborgarnas 
deltagande. Kommissionen ansåg att det fanns en växande misstro och ovilja att 
deltaga i den politiska processen, “people increasingly distrust institutions and 
politics or are simply not interested in them” (COM 2001, 428:3). I utredningen 
uttrycktes en önskan att försöka minska gapet mellan EU:s institutioner och 
medborgare. Ett uttalande och vägval som i mycket ledde fram till det underlag 
som Lissabonfördraget grundlades på och en önskan att inte bara ta medborgarna 
till EU, utan även att ta EU till medborgarna. 

5.3.1 Medborgarinitiativ 
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Genom Lissabonfördraget stärks möjligheten till medborgerligt deltagande genom 
artikel 11, om medborgarinitiativ. En ökad fokusering på medborgarnas möjlighet 
till att aktivt ta del av politiken kan anses minska demokratiunderskottet, då 
medborgarna på ett mer direkt sätt kan visa sitt ställningstagande.  

 
4. Ett antal unionsmedborgare, som uppgår till minst en miljon personer 
och som kommer från ett betydande antal medlemsstater, får ta initiativ 
till att uppmana Europeiska kommissionen att, inom ramen för sina 
befogenheter, lägga fram ett lämpligt förslag i frågor där dessa 
medborgare anser att det krävs en unionsrättsakt för att tillämpa 
fördragen. 

(Avdelning II artikel 11 punkt 4) 
 
Den deliberativa demokratin pekar på de positiva aspekterna med ett ökat 
medborgardeltagande genom att kvaliteten på besluten höjs när medborgarna kan 
vara med och resonera runt ett beslut (Held 1997:232).  

Ett eventuellt problem med initiativet är dock att Kommissionen kan välja att 
bortse från medborgarnas förslag (Bergström & Hettne 2010: 64). Genom denna 
undantagsregel kan det anses att Kommissionen placerar sig själva i en riskabel 
position. Att kommissionen inte behöver ta hänsyn till medborgarnas framlagda 
initiativ kan ses som ett demokratiskt problem som istället kan försämra, inte bara 
förtroendet och legitimiteten för kommissionen, utan även för hela EU. Det kan 
även ses som ett svek mot det europeiska folket genom att deras bemyndigande 
degraderas. Tilltron till det offentliga politiska rummet som Helds deliberativa 
teori skapar naggas till följd av att det deliberativa samtalet förbises då 
medborgarnas åsikter på det här sättet kan negligeras (Held 2010: 234). 

Held framhåller även hur demokrati bör byggas på en konstitutionell design 
vilken hjälper medborgarna tro på sig själva som beslutsfattare (Held 2010: 234). 
Medborgarnas deltagande måste få det berättigande vilket de demokratiska 
procedurerna kräver. Om inte medborgarnas deltagande i beslutsfattandet som 
påverkar dem räknas, finns återigen en risk att intresset för att medverka sinar. 

I relation till medborgarinitiativet återkommer även här diskussionen huruvida 
synen på legitimitetsperspektivet kan tolkas olika beroende på medlemstatens 
bakgrund och uppfattning av ansvarutkrävande och därmed även effekten av hur 
medborgarna ser på politiken. Huruvida de ser sig själva äga en medborgerlig rätt 
att ta del av politiken som jämlikar. Det finns en risk i att medborgare som 
historiskt sett frånhållits möjligheten att agera politiskt känner ett större avstånd 
till politiken. Men omvänt finns även möjligheten att tidigare förtryck leder till en 
förstärkt önskan om att få ta del av den politiska processen (Kanol 2011:57). 

Medborgarinitiativets möjlighet att verka framgångsrikt i realiteten påverkas 
även av risken för elitstyre. Återkommande även här som en möjlig begränsning 
genom en snedvridning av makten. Hänsyn bör tas till de eventuella privata 
intressen som kan ligga bakom påkostade kampanjer. En privat aktörs möjlighet 
att på det sättet köpa samhällsopinion skulle kunna försämra legitimiteten avsevärt 
när inte lagförslag ger en korrekt bild av medborgarnas intressen. Inte heller målet 
av rationalitet kan uppfyllas om åsikter påtvingas eller köps. Samtidigt finns det 
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alltid en risk att mer åsiktsstarka medborgare applicerar sina ståndpunkter på 
andra, då maktstrukturer går att återfinna även i sociala sammanhang mellan 
individer.  

Ytterligare en aspekt som kan begränsa de positiva demokratiska inslagen är 
frågan huruvida det krävs en gemensam diskussion, eller om det snarare begränsas 
till antalet namnunderskrifter. Om det senare är fallet förloras den process, som 
Held håller som central, nämligen lärandeprocessen där åsiktsutbytet och 
diskussionen nås genom att medborgarna delar med sig av information och 
kunskap (Held 2010: 237). En process som inte kan påtvingas medborgarna och 
egentligen inte behövs för att lägga fram ett medborgarinitiativ, vilket därmed inte 
med nödvändighet främjar kvaliteten på politiken, vilket är det som måste ses som 
det egentliga målet. 

5.3.2 Offentlig dialog och diskussion 

Held framhåller som centralt att beslut ska grundas på rationellt motiverade 
överenskommelser. Den deliberativa demokratiteorin åsyftar att genom dialog och 
samtal skapas den eftersökta legitimiteten (Held 2010: 238). Genom en dialog där 
medborgare med olika bakgrund deltar frambringas ett meningsutbyte som leder 
till att kvaliteten på besluten höjs. Under rubriken Deltagardemokrati i 
Lissabonfördragets artikel 11 stadgas det hur det ska göras utrymme för en 
offentlig diskussion: 

 
1. Institutionerna ska på lämpligt sätt ge medborgarna och de representativa 

sammanslutningarna möjlighet att ge uttryck för och offentligt diskutera sina 
åsikter på alla unionens åtgärdsområden. 

 
Önskan om ett ökat samarbete mellan EU:s institutioner och medborgarna 
återkommer även i punk 2: 

 
2. Institutionerna ska föra en öppen, tydlig och regelbunden dialog med de 

representativa sammanslutningarna och det civila samhället. 
 

Diskussion är en central förutsättning för deliberativ demokratiteori. Held 
återkommer till punkten att beslut ska grundas på rationellt motiverad 
överenskommelser, inte ett resultat som påtvingats genom manipulation och 
köpslående (Held 2010: 238). Dock kan man ifrågasätta hur man definierar något 
eller någon som rationell. Huruvida rationalitet är något man föds med eller något 
som går att utvinna genom den deliberativa processen. Held omnämner en 
lärandeprocess och det är möjligt att tolka det som att rationaliteten kommer ur ett 
gemensamt lärande, genom att förnuftet får leda vägen då medborgarna bör sträva 
mot det allmännas bästa. Genom att individuella åsikter måste testas och 
motiveras genom öppna medborliga debatter, där andra åsikter möts i ett öppet 
åsiktsutbyte, tvingas människor mer eller mindre att prata med varandra. Det kan 
tolkas som något som kan bidraga till en större öppenhet och solidaritet. Detta 



 

 24

eftersom besluten bör ske under ömsedig respekt och samförstånd för att vara 
legitima för hela gruppen (Held 2010: 233). 

Svårigheterna visar sig dock i hur detta forum eller dialog ska utformas, hur 
det politiska rummet ska skapas. Det återfinns inga konkreta förslag i samband 
med fördraget på hur det i realiteten kan utformas en arena eller europeisk publik 
sfär där samtliga unionens medlemmar kan mötas på ett fruktbart sätt. Det finns 
även åsikter rörande hur gränsöverskridande dialog eller ett offentligt forums 
möjlighet till framgång. Det pekas på hur olikheterna mellan länderna framförallt 
syns på hur olika medlemsländer definierar de grundläggande friheterna. Det 
påvisas som exempel att synen på integritet och yttrandefrihet skiljer sig stort 
mellan bland annat Sverige, Tyskland och Storbritannien (Bellamy 2006: 732). 
Detta ifrågasättande knyter an till det som Held beskriver, då Europas medborgare 
kan anses vara långt ifrån ett samlat demos, och idag även är långt ifrån att se 
varandra som jämlikar. I dagens Europa finns fortfarande omfattande problem 
både på EU-nivå och nationell nivå gällande bland annat synen på etniska 
minoriteter, kvinnor och invandrare. EU:s medlemsländer skiljer sig även stort åt 
gällande invånarantal och storlek. Åtskillnader som kan begränsa dialogens 
möjlighet till framgång om den utgår från att medborgarna ska agera som 
jämlikar.  

Det går att urskilja fler brister i den deliberativa teorins praktiska möjlighet i 
förhållande till en transnationell dialog. För att kollektiva beslut ska vara till 
medborgarens fördel måste informationsmängden kunna regleras för att inte bli 
för omfattande (Dahl 1994: 31). Redan idag ställs medborgaren inför en stor 
mängd val, om det så än är pensionssparande, som vårdcentral eller förskola. En 
för stor informationsmängd kan istället motverka intresset för deltagande.  

I relation till nämnda begränsade möjligheter till ett offentligt forums 
framgång har det från andra håll presenterats möjliga lösningar. Att i ett 
transnationellt samhälle kan istället kommittéer, nätverk, offentliga och icke-
statliga organisationer tjäna som forum eller arenor där EU-aktörer och EU-
medborgare från olika sammanhang, om än nationella, organisatoriska eller 
professionella samlas. För att möjliggöra lösningar inom olika typer av frågor och 
där olika punkter för öppenhet och deliberation ska kunna säkerställa demokratisk 
legitimitet (se bl.a. Eriksen & Fossum 2011, Cohen & Sabel 1997).  

Ett återkommande problem är just avsaknaden av konkreta förslag rörande 
fördragstextens genomförbarhet, inte heller i efterföljande publikationer följs de 
nämnda fördragsartiklarna upp med konkret politik, dock måste ändå de nya 
artiklarna vara ett tecken på en vision där medborgarna ska kunna ta ett större 
utrymme i den europapolitiska debatten. Som en möjlig lösning bör även tas 
hänsyn till den ständigt utvecklande teknologin som ett möjligt hjälpmedel vilket 
bör göra det lättare för medborgarna att själv välja hur mycket de vill deltaga. Ny 
teknologi öppnar upp för en möjlighet för att skapa den transparens och tydlighet 
som eftersöks. 
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6 Diskussion och slutsats 

Genom Lissabonfördraget introduceras nya möjligheter till deliberativ demokrati 
och idealtypens kriterier går att återfinna i olika omfattning inom samtliga 
analysnivåer. Det visas genom Lissabonfördraget ett intresse för ökad dialog 
mellan medborgarna och EU. Ovissheten ligger dock i hur denna yttrandefrihet 
omvandlas till faktiskt kommunikation. Hur över en halv miljard människor på ett 
effektivt sätt kunna delta i en diskussion som ska ledas av lärande är en fråga det 
inte finns något tydligt svar på. Ett möjligt problem som uppkommer är att när fler 
bjuds in till dialog kan avståndet istället öka mellan medborgarna och EU och att 
det i första hand är behövligt att göra EU mer transparent och lättillgängligt så att 
medborgarna på ett enklare sätt kan ta del av den politiska processen. På liknande 
sätt ser jag en risk i att om det krävs för mycket deltagande av folket kommer det 
snabbt skapas en känsla av apati, att medborgarna slutar att bry sig för att 
informationsmängden blir för omfattande, vilket kan begränsa deliberationens 
framgång. 

Återkommande är även frågan huruvida EU:s medborgare kan agera som ett 
samlat demos, vilket skulle behövas enligt vissa för att genom rationalitet och 
diskussion kunna mötas som jämlikar i den politiska debatten. I nuläget finns 
åsikter rörande hur det är svårt att identifiera ett europeiskt demos. Jag ställer mig 
frågande till om det är möjligt att i nuläget skapa en gemensam europeisk 
identitet, men ifrågasätter samtidigt om det verkligen behövs ett väl utkristalliserat 
demos. Frågan är om inte långsiktig konsensus skapas genom dialog och på det 
sättet ökar förståelse och sammanhållning? En öppning för ökad transnationell 
dialog anser jag skulle öka förståelsen för medmänniskorna i Europa och det 
skulle vara en väg mot en mer enad union och därigenom skapas det efterfrågade 
demos. 

Deliberativ demokrati och deliberation skulle kunna vara ett sätt att minska 
gapet mellan medborgarna och den elitstruktur som finns, men den nuvarande 
institutionella designen EP:s representativitet bygger på måste underhållas för att 
inte tas för given. De positiva effekterna av fördraget naggas något genom de 
möjliga följderna av att EP får mer makt skulle kunna resultera i att elitstrukturera 
förstärks. Demokrati ska inte vara något för en elit, utan för att vara legitimt måste 
det vara något som alla medborgare känner sig välkomna att ta del av.  

Liknande dilemman finner jag även på nationell nivå, huruvida det existerar 
den politiska viljestyrka som krävs för att skapa en sfär där konsensus kan nås 
genom en transparent process som är jämlik och öppen för alla. Även där rör det 
sig om en risk för avsaknaden av kontrollfunktioner vilket krävs för det 
ansvarsutkrävande som ligger till grund för det nuvarande politiska systemet. För 
att integrationen ska fortsätta på ett sätt som även gynnar de svenska medborgarna 
så måste den svenska regeringen och riksdagen delta aktivt i reformarbetet så att 
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inte Sverige hamnar på efterkälken. I svenskt fall handlar det även om att utforma 
lagar och regler som kan hålla jämna steg med EU:s förändringstakt. 

I relation till medborgarinitiativet finner jag dock det mest uppenbara 
problemet: att Kommissionen inte behöver ta hänsyn till framlagda förslag. Att ge 
det europeiska folket ett verktyg för demokrati men inte skapa någon arena där de 
kan bruka det kan bidra till det sjunkande förtroendet för EU. Detta kan leda till 
att medborgare som faktiskt har engagerat sig tappar intresse och EU förblir en 
teknokratisk apparatur långt ifrån medborgarna.  

Det är framförallt dessa aspekter som jag anser bör ge upphov till vidare 
forskning, hur löses dessa praktiska problem? Hur skapas den europeiska arena 
där människor ska kunna mötas och utbyta åsikter som jämlikar? Hur blir folken i 
Europa mer av Europas folk? Framtida forskning bör framförallt röra eventuell 
utvärdering av genomförda medborgarinitiativ. Samt vore det intressant att se på 
hur valdeltagandet ser ut vid nästa Europaparlamentsval. Om EP:s ökade 
befogenheter har kanaliserats till medborgarna på ett sådant sätt att de känner att 
de har en reell möjlighet att påverka genom representationen på EU-nivå. 
 
Sammanfattningsvis kan som tidigare nämnts idealtypen inte förkasta empirin 
utan den används endast som en jämförelse. Genom att jämföra verkligheten med 
idealtypen deliberativ demokrati har jag kunnat urskilja aspekter av den 
deliberativa demokratiteorin och hur den förhåller sig till verkligheten och genom 
det fått en bättre förståelse för hur den deliberativa utgångspunkten kan verka i 
realiteten.  

Slutligen anser jag att genom Lissabonfördraget har det skapats förbättrade 
möjligheter för deliberativ demokrati vilket underlättar för EU:s medborgare att 
deltaga i den politiska processen. De deliberativa aspekterna går att återfinna inom 
samtliga analysnivåer och det framgår att det är en idériktning som har stöd i flera 
instanser både nationellt och på EU-nivå.  

De deliberativa inslagen tydliggörs genom de fördragsartiklar som visar på en 
önskan om ökad dialog mellan medborgarna och institutionerna. Men även genom 
att EP och de nationella parlamenten fått en förbättrad ställning, vilket tyder på att 
beslut genom subsidiaritetsprincipen kan tas på rätt nivå, så nära medborgarna 
som möjligt, vilket enligt idealtypen kan höja kvaliteten på besluten. Dock är inte 
det representativa något som kan ifrångås och inte heller är det en riktning som 
känns fördelaktig för någon part, vilket även Held pekar på.  

Idealtypen framhäver även risken att ökad individuell makt kan leda till 
elitism. Dock är elitism och maktstrukturer något som kommer att återfinnas på 
alla nivåer, oavsett om det är på EU-nivå eller mellan medborgare. Genom en 
förbättrad konstitutionell design på EU nivå finns det förhoppning om att ökad 
öppenhet leder till förbättrad ansvarsutkrävandet och legitimitet. Sammantaget 
anser jag att Lissabonfördraget har givit EU:s medborgare ökade möjligheter att 
delta genom att fler deliberativa utsikter har skapats vilket jag anser kan främja 
demokratin inom EU. 
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7.3 Appendix 

 

 
Slutgiltigt valdeltagande Europaparlamentsval 

 1979 1981 1984 1987 1989 1994 1995 1996 1999 2004 2007 2009

 BE 91.36  92.09  90.73 90.66   91.05 90.81  90.39 

 DK 47.82  52.38  46.17 52.92   50.46 47.89  59.54 

 DE 65.73  56.76  62.28 60.02   45.19 43  43.3 

 IE 63.61  47.56  68.28 43.98   50.21 58.58  58.64 

 FR 60.71  56.72  48.8 52.71   46.76 42.76  40.63 

 IT 85.65  82.47  81.07 73.6   69.76 71.72  65.05 

 LU 88.91  88.79  87.39 88.55   87.27 91.35  90.75 

 NL 58.12  50.88  47.48 35.69   30.02 39.26  36.75 

 UK 32.35  32.57  36.37 36.43   24 38.52  34.7 

 EL  81.48 80.59  80.03 73.18   70.25 63.22  52.61 

 ES    68.52 54.71 59.14   63.05 45.14  44.9 

 PT    72.42 51.1 35.54   39.93 38.6  36.78 

 SE       41.63  38.84 37.85  45.53 

 AT        67.73 49.4 42.43  45.97 

 FI        57.6 30.14 39.43  40.3 

 CZ          28.3  28.2 

 EE          26.83  43.9 

 CY          72.5  59.4 

 LT          48.38  20.98 

 LV          41.34  53.7 

 HU          38.5  36.31 

 MT          82.39  78.79 

 PL          20.87  24.53 

 SI          28.35  28.33 

 SK          16.97  19.64 

 BG           29.22 38.99 

 RO           29.47 27.67 

 Hela EU 61.99  58.98 58.41 56.67 49.51 45.47  43
Källa: TNS opinion i samarbete med EP. 

 
 


