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Abstract 

This thesis tries to analyse the effects that the Lisbon treaty will have on the 
legislative influence of the European Parliament. Contrary from other studies in 
this field, this thesis focuses on how a stronger EP would change EU-legislation. 
By using a rational-choice approach and a specially designed research model, the 
EP’s impact is examined. To ensure that informal procedures are included in the 
study, newly conducted interviews with people from the different institutions as 
well as scientific literature are used as research material. 

The research model consists of two parts. In the first segment, the Lisbon 
treaty is the object of research. It is analysed as a document that sets the rules of 
how the EU institutions should interact, but also the more informal rules, which 
are likely to result from it, are taken into consideration. In the second part, the 
EP’s organization, behaviour and opinions are in focus. This is analysed both 
from a general point of view and by looking at specific cases. 

The thesis concludes that EP’s possibility to effect EU legislation has 
increased significantly since the Lisbon treaty came into force, especially due to 
the informal procedures. It is likely that this will mean that EU legislation will be 
more open for closer EU integration and that less consideration to national 
interests will be taken. 
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1 Introduktion 

Lissabonfördraget som trädde i kraft den 1 december 2009 har av sina 
förespråkare beskrivits som ett sätt att göra den Europeiska unionen (EU) mer 
effektiv och demokratisk. Fördraget innebär en mängd förändringar i EU:s 
funktionssätt och beslutsprocesser. Det går bland annat att finna introduktionen av 
medborgarinitiativ, en stärkt roll för den Europeiska ombudsmannen, nya 
riktlinjer för ministerrådets (Rådet) arbete och ett nytt system för att garantera att 
subsidiaritetsprincipen efterföljs. En annan förändring, som är den jag kommer att 
fokusera på i denna uppsats, är den att Europaparlamentets (EP) makt ökat 
ytterligare (Statsrådsberedningen 2008: passim; Nergelius 2008: passim). 

Maktöverföringen till EP i Lissabonfördraget innebär bland annat att 
parlamentet i ännu fler frågor måste godkänna de föreslagna lagstiftningstexterna 
för att förslaget ska antas. Processen kräver nu att både Rådet och EP godkänner 
ett lagförslag. Det som tidigare kallades för gemensamt lagstiftningsförfarande 
kallas nu ordinarie lagstiftningsförfarande, för att understryka maktförflyttningen 
ytterligare (Ibid; Europa.eu - Lissabonfördraget). 

Men frågan är vad denna reform innebär för de beslut som faktiskt fattas. Är 
dessa beslut som beskrivs som ”mer demokratiska” på något sätt annorlunda från 
de beslut som skulle ha fattats enligt den gamla beslutsprocessen? Eller är likheten 
mellan beslut före och efter denna reform försumbara eller obefintliga? Vad har i 
så fall denna reform för existensberättigande? När man som i detta sammanhang 
tillför nya stora aktörer i en process kan det också vara på sin plats att damma av 
den gamla klyschan ”ju fler kockar desto sämre soppa”. Kanske blir resultatet i 
detta fall vad som snarare kan beskrivas som en urvattnad consommé. Vad är det 
för en institution vars makt man har ökat? Finns det anledning att tro att vi med 
denna ordning går mot ett mer integrerat Europa eller kommer EP:s ledamöter att 
gå mer försiktigt fram med rädsla för att straffas av väljarna som i direkta val 
röstat fram dem?  

Det är i detta resonemang som jag tar min utgångspunkt i denna uppsats. Jag 
vill helt enkelt undersöka vilken effekt Lissabonfördragets reformering av 
lagstiftningsprocessen i detta avseende har på den faktiska lagstiftningen. Den 
forskningsfråga som jag ska hålla mig till har jag formulerat på detta vis: 

 
• Vilken effekt på lagstiftningsbesluten i EU har Europaparlamentet 

efter Lissabonfördragets ikraftträdande? 
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1.1 Teori 

När man ska studera den europeiska unionens funktionssätt är det viktigt att ta sig 
an uppgiften med ett tydligt markerat teoretiskt ramverk. I tidigare forskning finns 
det en uppsjö av teoretiska ansatser man kan använda sig av när man närmar sig 
ett problem som detta. Många av dessa är skolbildningar som grundar sig i 
klassisk IR-teori; neofunctionalism och liberal intergovernmentalism för att 
nämna ett par. Man kan grovt sett säga att ett par av huvudskiljelinjerna mellan 
många av dessa teorier är graden av självständighet som tillskrivs de europeiska 
institutionerna och hur mycket makt nationalstaterna anses ha (Bomberg et al. 
2008: 11-12). 

Den så kallade liberal intergovernmentalism-skolan är i den ena änden av 
denna skala. Liberal intergovernmentalism menar att den verkliga och tyngsta 
makten i de avgörande beslutsögonblicken fortfarande ligger hos nationalstaterna 
och dess ledare. De internationella organ och institutioner som EU består av har 
bara begränsad makt som är överlämnad av de nationella regeringarna i 
övertygelsen om att detta är till gagn för den egna nationen och ett nödvändigt ont 
för att det internationella samarbetet ska fungera (Moravcsik & Schimmelfennig 
2009: 72-73). I den andra änden av skalan hittar vi de mer supranationalistiska 
skolorna. New institutionalism till exempel hävdar att institutionerna har en långt 
mycket mer betydelsefull roll än att vara passiva åskådare i beslutsprocesserna. 
De ska ses som självständiga aktörer med sina egna prioriteringar och intressen. 
Det är new institutionalism som jag i huvudsak kommer att använda mig av som 
teoretiskt ramverk i denna uppsats (Pollack 2009: 129-131).  

Studien har som utgångspunkt att försöka förklara ett samhällsvetenskapligt 
fenomen och jag ämnar enbart använda mig av teorin som hjälpmedel i detta 
syfte. Således är denna uppsats att betrakta som teorikonsumerande. Skulle det 
dock i min slutsats visa sig att denna teori inte är förmögen att ge svar på min 
forskningsfråga blir resultatet av mer teoriprövande karaktär (Esaiasson et.al. 
2003: 40-41). 

1.1.1 New institutionalism 

Den gren av new institutionalism som jag kommer använda mig av är nära 
sammankopplad med rational choice-teorier som främst används inom den 
nationalekonomiska forskningen. Sitt ursprung i statsvetenskapen har rational 
choice-institutionalismen i forskningen kring hur den amerikanska kongressen och 
dess institutioner fungerade på 1970-talet (Pollack 2009: 125-126). 

Jag kommer, i linje med rational choice-institutionalism, att ha som 
utgångspunkt att institutionerna är oberoende variabler vars agerande har mer eller 
mindre inverkan på de beslut som fattas. Aktörerna, och därför också 
institutionerna, beter sig rationellt och med syfte att maximera sin egen vinning. 
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För att förstå politiska förlopp måste man se dem som en rad dilemman där man 
genom rationellt och taktiskt tänkande kommer till ett ställningstagande. Man 
utgår också från att man anpassar sitt ställningstagande till vad man tror att 
motparten, i detta fall den andra institutionen, kommer att göra. En förutsättning 
för att en institution på bästa sätt ska kunna ta denna typ av hänsyn är att man 
känner till motpartens preferenser. Det hela utvecklar sig till vad som kan 
beskrivas som ett spelteoretiskt system där institutionerna och deras 
representanter ser varandra som mot- eller medspelare. Jag kommer att använda 
mig av new institutionalism både i mina analyser av hur institutionerna interagerar 
och hur de fungerar internt (Pollack 2009: 130-131). 

Anledningen till mitt val av teori är att när man ska studera hur institutioner 
interagerar och hur deras relativa maktförhållande ser ut underlättar det att se 
institutionerna som egna aktörer. Genom att tillskriva institutionerna vissa 
egenskaper skapar man en struktur och ett ramverk vars beskaffenheter man kan 
studera. Det mesta av den forskning jag har tagit del av i arbetet med denna 
uppsats har använt sig just av denna teoretiska ansats, vilket också underlättat mitt 
eget val av teori. Dessutom har det material jag har tagit del av och tagit fram från 
personer som befinner sig innanför EU-systemet givit uttryck för samma synsätt 
(Schlyter 2011; Wåglund Söderström 2011; Gahrton 2004: 89-ff). 

Kritik kan ibland riktas mot forskning med denna typ av teoretiskt ramverk. 
En del av kritiken handlar om att den är för dåligt förankrad i empirin och rör sig 
på en väldigt teoretisk nivå. En annan punkt som ibland kritiseras är att teorin inte 
i tillräckligt stor utsträckning tar hänsyn till den tidiga neofunktionalismens 
argument att europeisk integration ska ses som en process där faktorer och aktörer 
är under ständig förändring. I stället låter man de egenskaper man givit 
institutionerna vara mer eller mindre konstanta över tid (Pollack 2009: 136). Den 
förstnämnda kritiken har jag tagit i beaktande när jag tagit fram min 
forskningsmodell och metod (se nedan). Den andra punkten är av betydligt mer 
svårkontrollerad karaktär. Jag har i denna uppsats inte tagit hänsyn till denna 
kritik, utan betraktar det som en svaghet som är oundviklig när man väljer 
teoretiskt ramverk. 

1.2 Forskningsmodell 

Mitt mål med uppsatsen är att se hur den färdiga lagstiftningen påverkas av de 
förändringar som Lissabonfördraget för med sig. Min beroende variabel, X, i 
undersökningen blir således den färdiga lagstiftningen. Att närmare definiera X är 
inte helt lätt.  Eftersom jag inte har för avsikt att göra en fallstudie blir det inte en 
specifik lagtext som är min beroende variabel. I stället blir det en mer generell 
bild av hur lagstiftningen påverkas som kommer undersökas. Det är också viktigt 
att poängtera att jag inte har ambitionen att beskriva exakt hur lagstiftningen 
eventuellt kommer att förändras utan bara om den kommer att göra det och i så 
fall i vilken riktning. 
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De oberoende variablerna i studien är två. Den första, Y, är de förändringar 
som Lissabonfördraget för med sig. Eftersom Lissabonfördraget innebär ett flertal 
förändringar blir det således flera oberoende variabler att analysera och värdera: 
Y1, Y2 osv. Eftersom jag vill ha reda på Europaparlamentets effekt på 
lagstiftningen blir min andra oberoende variabel Europaparlamentet, låt oss kalla 
den Z. På samma sätt finns det här flera egenskaper eller delvariabler som kan 
vara intressanta; Z1, Z2 osv. Urvalet av delvariabler redogör jag och motiverar 
längre fram. Ett problem som jag också försöker hantera är att väga dessa 
delvariabler mot varandra på ett så adekvat sätt som möjligt.  

Det första steget i min uppsats blir att utreda om det finns förutsättning för att 
anta att Lissabonfördragets nyheter kan påverka lagstiftningen. Med andra ord 
kommer jag att värdera Y:s betydelse. Detta gör jag genom att analysera Y1, Y2 osv 
och väga dessa mot varandra. Därefter blir nästa steg att undersöka hur 
Europaparlamentets olika egenskaper och uppfattningar kan påverka de slutgiltiga 
besluten, det vill säga Z1, Z2 osv. Den samlade analysen av dessa variabler torde 
ge mig ett svar på den forskningsfråga jag ställt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Illustration av forskningsmodellen. 
 

I Figur 1 illustreras forskningsmodellen. Markeringarna längst ut till vänster och 
höger symboliserar de olika institutionernas ståndpunkter i ett lagstiftningsärende, 
det är viktigt att påpeka att Rådet och EP:s ståndpunkter inte nödvändigtvis måste 
vara skilda. X1 är lagstiftningsbeslut före Lissabonfördragets ikraftträdande och X2 
är eventuellt förändrat lagstiftningsbeslut efter införandet av Lissabonfördraget. Y 
är de förändringar som Lissabonfördraget för med sig som eventuellt skapar 
förutsättningar för ett nytt lagstiftningsbeslut. Notera att Y-pilens riktning och 
existens här endast är en hypotes. Denna hypotes bekräftas om jag kan bevisa att 
Y innebär att EP får mer möjligheter att påverka lagstiftningsbesluten och att EP 
har andra preferenser än vad Rådet har. För att besvara min forskningsfråga måste 
jag därefter studera Z:s inverkan på X2 och hur, om något, X2 skiljer sig från X1. 

1.3 Metod och material 

Jag kommer i denna studie att använda mig av en kvalitativ metod, där 
andrahandsmaterial i form av vetenskaplig litteratur och artiklar utgör huvuddelen 
av materialet.  

EP (Z) Rådet 

X1 X2 

Y 
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Motiven till valet av en kvalitativ metod är flera. Eftersom Lissabonfördraget 
endast har varit gällande under två år är alternativet att genomföra en kvantitativ 
studie omöjlig. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många fall att undersöka. Det 
är just detta, att tiden sedan fördraget genomfördes varit mycket knapp, som är 
den största utmaningen i detta uppsatsarbete. Därför kommer mitt resultat att bli i 
formen av en framtidsvision av vad man kan komma att vänta sig av 
lagstiftningsbeslut i EU post-Lissabon. Alternativet till detta vore givetvis att göra 
en fallstudie av ett lagstiftningsärende som genomförts efter Lissabonfördraget. 
Eftersom min tilltro till fallstudiers förmåga att få fram allmängiltiga resultat är 
begränsad har jag, till viss del, förkastat den idén. 

För att analysera faktor Y kommer jag därför främst använda två typer av 
material. Den första är den forskning som gjorts sedan det gemensamma 
beslutsförfarandet först infördes i EU. Min förhoppning är att genom att studera 
vilken effekt tidigare fördragsreformer haft kunna få en fingervisning om vad man 
kan vänta sig i detta fall. Jag utvecklar detta resonemang längre fram. Den andra 
typen av material är forskning kring Lissabonfördraget och dess innebörd.  

För att sedan analysera faktor Z kommer jag använda mig av forskning kring 
hur EP fungerar och vilka åsikter det har. Till min hjälp kommer jag i denna del 
inte enbart använda mig av allmän forskning kring EP:s funktionssätt. För att 
närmare undersöka EP:s faktiska åsikter kommer jag också att titta på ett par 
specifika lagstiftningsärenden och hur EP agerat i dessa. Intressant är här också att 
studera på vilket sätt EP:s ståndpunkter eventuellt skiljer sig från Rådets. 

För att ta fram direkta faktauppgifter som behövs i uppsatsarbetet har jag 
främst använt mig av officiella EU-hemsidor, regeringshemsidor och kursböcker i 
EU-kunskap. 

Man kan påstå att det generellt inom EU-forskningen finns två skolbildningar i 
synen på vad som ska studeras. Det legalistiska synsättet eller 
förhandlingssynsättet [mina översättningar]. Den förstnämnda inriktar sig på vad 
som står i fördragen och vilka regler som dessa formulerar om hur arbetet i EU 
ska fungera. Den andra handlar mer om informella processer, förhandlingar och 
maktrelationer som finns i systemet (Häge & Kaeding 2007: 345). Jag tänker inte 
bekänna mig till någon av dessa vetenskapliga läger utan anser att för att få en så 
adekvat bild som möjligt måste man ta båda dessa synsätt i beaktande. Det finns 
tecken på att just frågan om EP:s maktrelation till Rådet skulle vara extra 
påverkad av informella relationer (Farrel & Héritier 2003: 592-ff; Hix 2002, 
passim). Samtidigt är det mesta av den existerande forskningen i ämnet av 
legalistisk karaktär. Jag har därför valt att tillföra material till min undersökning. 

1.3.1 Intervjuer 

Jag har i arbetet med denna uppsats intervjuat två personer med insyn i hur 
lagstiftningsarbetet i EU fungerar i praktiken. Min förhoppning är att detta 
material ska ge mig en inblick i hur de informella mönstren i EU:s beslutsfattande 
påverkar resultatet. Jag har valt att intervjua en person från respektive institution 
som är aktuella i denna studie.  
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Rådssidan representeras av Oscar Wåglund Söderström. Sedan oktober 2010 
har han arbetat som statssekreterare åt EU-minister Birgitta Olsson vid 
statsrådsberedningen. Det är i regel EU-ministern som representerar Sverige på de 
allmänna rådsmötena, där bland annat fördragsändringar och horisontella EU-
frågor diskuteras. Birgitta Olsson är också konsumentminister och arbetar därför 
med dessa frågor i Rådet. Mellan åren 2007 och 2010 arbetade Wåglund 
Söderström som politisk sakkunnig åt EU-minister Cecilia Malmström. Tidigare 
har Oscar Wåglund Söderström arbetat som politisk assistent i Europaparlamentet. 
Wåglund har Folkpartiet Liberalerna som partipolitisk tillhörighet (Wåglund 
Söderström 2011; Sveriges regerings webbsida – Oscar Wåglund Söderström; 
Sveriges regerings webbsida – Birgitta Ohlsson - Ansvarsområden). 

Carl Schlyter har varit Europaparlamentariker för Miljöpartiet de gröna sedan 
2004. Han är bland annat vice ordförande i utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet. Förutom miljöfrågor är Schlyter också speciellt engagerad i 
frågor rörande upphovsrätt och EU:s interna uppbyggnad och demokratiska 
legitimitet. Under 1990-talet arbetade Carl Schlyter också som politisk assistent i 
EP (Schlyter 2011; Europaparlamentets webbsida – Carl Schlyter). 

Intervjuerna finns bifogade till denna uppsats i ett appendix. Båda 
intervjupersonerna har givits möjlighet att komplettera och ändra i intervjuerna 
innan de publicerats. Notera också att detta material är tänkt som ett komplement 
till mitt övriga underlag. 

1.3.2 Tidigare forskning 

Det övriga underlaget består som sagt av tidigare forskning. Den första större 
maktöverflyttningen till EP anses oftast ha genomförts i Maastrichtfördraget 1993 
med införandet av medbeslutandeförfarandet, detta täckte då bara ett väldigt 
begränsat antal politikområden och maktbalansen mellan EP och Rådet såg 
väldigt annorlunda ut än vad den gör idag. I Amsterdamfördraget sex år senare 
modifierades medbeslutandeförfarandet med det uttalade syftet att stärka EP:s 
makt (Westlake 1998: 19-22).  

För den första delen av min uppsats, där jag undersöker om Lissabonfördraget 
påverkar EP:s möjligheter att ha inflytande över besluten, använder jag främst 
forskning som gjorts efter att de ovan nämnda maktöverföringarna till EP gjorts. 
Det finns såväl kvantitativa som kvalitativa studier. Jag kommer använda mig av 
båda sorterna. Jag kommer även att ta upp och ta ställning i en del av de 
kontroverser som finns på området. Som det kommer visa sig längre fram har de 
informella kanalerna också en viktig roll här. 

Till den andra delen där EP:s åsikter, funktionssätt och karaktärsdrag 
analyseras kommer jag främst att titta på den kvantitativa forskning som finns 
kring hur parlamentsledamöterna röstar. Som ett komplement till detta analyserar 
jag även ett par fallstudier som behandlar medbeslutandeförfarandets effekt. I 
denna del av uppsatsen är det även viktigt att undersöka på vilket sätt EP:s 
uppfattning eventuellt skiljer sig från Rådets. Även i denna del ämnar jag avsätta 
en del utrymme till en analys av de informella omständigheter som kan vara 
relevanta. 
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1.4 Avgränsningar 

I ett arbete som detta kommer man inte ifrån att det är nödvändigt att göra vissa 
avgränsningar. Lagstiftningsprocessen i EU är inte helt enkel. Det finns mängder 
av aspekter, egenheter och detaljer man skulle kunna ta i beaktande. Jag kommer 
studera lagstiftningsprocessen med utgångspunkt från den, något förenklade, 
redogörelse som är bifogad i Appendix (6.1). Detta innebär till exempel att 
fenomenet med delegerade akter (artikel 290 i Lissabonfördraget) inte kommer att 
inkluderas. 
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2 Lissabonfördragets regeländringar 

Vi inleder med att titta på vilka förändringar i EU:s lagstiftningsförfarande som 
Lissabonfördraget för med sig, det vill säga variabel Y. Fördraget är ett av de mest 
omfattande i EU:s historia och det var länge tänkt att fördraget i själva verket 
skulle bli ett nytt så kallat grundfördrag, där hela unionens funktionssätt skulle 
vara samlade. Så blev nu inte fallet. Istället gjorde man på samma sätt man gjort 
många gånger förr, fördraget utgår från tidigare grundfördrag och tar endast upp 
de paragrafer och artiklar som är föremål för förändring. Konsekvensen av detta 
blir att dokumentet blir långt mer komplicerat, med referenser till flera olika 
fördrag, än vad dess skapare först hade hoppats. Att på ett enkelt sätt studera och 
få ett helhetsgrepp om fördraget är således inte heller så lätt (Nergelius 2008: 1-3). 

För att kunna genomföra den studie som denna uppsats syftar till behövs dock 
inte alla fördragets artiklar studeras. En stor del av fördraget handlar om 
institutioner och frågor som inte är relevanta i detta sammanhang. Jag har här 
nedan identifierat de förändringar i lagstiftningsförfarandet som 
Lissabonfördraget för med sig som torde vara de mest väsentliga för uppsatsens 
syfte. Mitt mål är att analysera dessa förändringar och väga dem mot varandra. I 
urvalsprocessen av delvariabler har jag främst tagit i beaktande de analyser som 
gjorts av forskare på området, men jag har också själv studerat grundmaterialet. 

De faktorer jag valt att titta närmare på är: Y1) Utvidgningen av 
medbeslutandeförfarandet och införandet av det ordinarie lagstiftningsförfarandet. 
Detta är kärnan i hur lagstiftningsbeslut fattas och regelverket kring hur detta ska 
gå till. Att inkludera detta i studien faller sig naturligt. Y2) De nya politikområdena 
där EP nu har medbeslutanderätt. Detta beskrivs som den största förändringen 
som Lissabonfördraget fört med sig i fråga om lagstiftningsärenden av många, 
bland annat båda mina intervjupersoner. Y3) Dagordningsmakten i 
lagstiftningsförhandlingarna mellan EP och Rådet. Om huruvida 
Lissabonfördraget innebär en förändring av dagordningsmakten mellan EU-
institutionerna är inte helt klarlagt. Jag vill titta närmare på detta eftersom det i 
tidigare EU-forskning visat sig att just dagordningsmakt är mycket betydelsefullt. 
Y4) Det finns anledning att tro att Lissabonfördraget kommer leda till nya 
informella beslutsgångar. 

2.1 Ordinarie lagstiftningsförfarande 

En av de största förändringarna som Lissabonfördraget för med sig på det aktuella 
området är att det som tidigare kallades medbeslutandeförfarande nu får en 
starkare ställning och kallas ordinarie lagstiftningsförfarande. Det är alltså inte så 
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att denna beslutsordning på något sätt är en nyhet i EU-systemet, det kan närmare 
beskrivas som att denna beslutsprocess nu får ett utvidgat verksamhetsområde 
(Nergelius 2008: 4-5). När denna beslutsordning först infördes, i 
Maastrichtfördraget år 1993, beskrevs den av många EU-forskare som en stor 
förändring i maktbalansen mellan institutionerna. Samtidigt har dess faktiska 
betydelse för hur lagstiftningens slutprodukt ser ut varit omdebatterad. 
Medbeslutandeförfarandet modifierades i Amsterdamfördraget 1997, med 
ikraftträdande 1999 (Westlake 1998: 19-22; Hix 2002, passim).  

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet kan i övergripande ordalag beskrivas 
som att EP och Rådet båda måste godkänna ett förslag för att det ska kunna träda 
ikraft. Tidigare, och i de frågor som än idag inte berörs av denna reform, är det 
Rådet som mer eller mindre ensamt fattar beslut ibland efter att EP endast haft 
möjlighet att inkomma med synpunkter, synpunkter som inte nödvändigtvis 
behöver tas i beaktande (Tiilikainen 2011: 4-6). Det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet finns mer i detalj beskrivet i Appendix 6.1. 

Som jag tidigare nämnde är bilden av hur stor effekt denna beslutsreform haft 
på den slutgiltiga lagtexten inte helt uppenbar. Eftersom förfarandet, som alltså 
tidigare kallades medbeslutandeförfarande, använts i nästan två decennier, låt vara 
i betydligt mer begränsad omfattning än nu, finns det en del forskning gjord på 
området. De flesta av studierna som genomförts har tittat på hur framgångsrikt EP 
varit att få in sina ändringsförslag i den slutgiltiga lagtexten genom att använda 
sig av kvantitativa metoder och använt detta som ett mått på hur stort inflytande 
EP haft (ex: Kreppel 1999, Kreppel 2002, Tsebelis et al 2001, Stacey 2011, Häge 
& Kaeding 2007, Kasack 2004). Det finns dock en mängd problem med att 
genomföra denna typ av studier. Till att börja med är det inte helt enkelt att 
definiera vad som ska anses vara ett ändringsförslag och således också att 
fastställa om ett ändringsförslag blivit inkluderat i lagtexten. Den officiella 
statistiken på området är inte heller den helt enkel att analysera (Kreppel 2002: 
786-787). Trots dessa brister i det undersökta materialet tycks de flesta forskarna 
på området vara överens om att EP:s möjligheter att påverka lagstiftningen har 
ökat med introduktionen av medbeslutandeförfarandet. Denna slutsats är dock 
villkorad. Det verkar finnas faktorer som i olika stor utsträckning påverkar ett EP-
förslags möjligheter att gå igenom (Kasack 2004: 256-258). 

Den mest uppenbara och kanske minst förvånande faktorn som utkristalliseras 
i de kvantitativa studier som gjorts är att Kommissionen har en nyckelroll i 
processen. Om Kommissionen instämmer med ett av EP beslutat ändringsförslag 
ökar möjligheten markant att förslaget ska godkännas även av Rådet. Detta är 
föga överraskande bland annat eftersom Rådet i dessa fall måste vara enigt för att 
förkasta förslaget. Skulle Kommissionen ha motsatt uppfattning krävs istället 
enighet i Rådet för att bifalla förslaget (Kreppel 2002: 803). Mer förvånande är 
däremot att Kommissionens betydelse i denna process tycks ha minskat sedan 
medbeslutandeförfarande infördes. Under den gamla beslutsordningen, där EP 
endast hade en rådgivande roll var Kommissionens ställningstagande en betydligt 
mer avgörande faktor. Kommissionens ställningstagande har mer än halverats i 
betydelse sedan medbeslutandeförfarandet infördes, enligt de kvantitativa studier 
som genomförts (Tsebelis et al 2001: 597). Detta kan vara ett tecken på att det 
verkligen har skett en maktförskjutning mellan de europeiska institutionerna. 
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Kommissionens uppfattning väger inte längre lika tungt, även om den fortfarande 
har en stor betydelse, och dess relativa makt gentemot EP och Rådet har minskat. 
Detta kan vara en indikation på att EP och Rådet har en mer jämställd 
maktrelation i och med medbeslutandeförfarandet.  

En faktor som också tycks ha viss inverkan på utgången är Rådets och EP:s 
interna ståndpunkter i frågorna som diskuteras. Kvantitativ forskning där man gått 
igenom hur parlamentet röstat om ett förslag i både utskottet och plenum visar att 
en signifikant faktor är hur splittrat parlamentet är i frågan. Om EP varit enigt, 
eller nästan enigt i utskott och plenum ökar chanserna för att förslaget ska antas av 
Rådet (Kreppel 1999: 533). Detta kan antingen tyda på att enighet i EP i sig självt 
är en indikator på att förslaget är okontroversiellt och därför har lättare att 
accepteras, eller så kan det vara så att EP är mer framgångsrikt i sina 
förhandlingar med Rådet när man visar upp en enad front i diskussionerna. 

När det gäller Rådets inre uppfattning och dess påverkan är inte bilden lika 
entydig. Det finns de som menar att oenighet i Rådet skulle vara till dess fördel i 
förhandlingarna (Tsebelis & Garrett, 2000: 12-13). Andra hävdar motsatsen; att 
det på samma sätt som i EP är enighet som skulle vara institutionens främsta 
vapen (Serup Christensen, 2007: 180). En tänkbar mellanväg skulle kunna vara att 
om Rådet är oenigt i en fråga men har lyckats nå en känslig kompromiss minskar 
möjligheterna för EP att kunna påverka lagförslaget (Schlyter 2011). Vad dessa 
olika egenskaper kan ha för effekt på lagstiftningen ska jag gå in på mer i nästa 
kapitel. 

En tredje omständighet som har effekt på EP:s möjlighet att påverka är var i 
förhandlingsprocessen man befinner sig. De kvantitativa studier som gjorts pekar 
entydigt på att EP:s ändringsförslag som röstas igenom i andra läsningen har 
signifikant större chans att godkännas av både Rådet och Kommissionen än 
förslagen som gått igenom första läsningen (Kasack 2004: 247-248). Enligt EP:s 
arbetsordning är det främst ändringsförslag som helt eller delvis gick igenom EP 
vid första läsningen som på nytt får läggas fram vid den andra läsningen. Det kan 
därför anses vara något ologiskt att dessa förslag, som i stor utsträckning är 
snarlika de som gick igenom i första läsningen, skulle ha större möjligheter att gå 
igenom. Men det finns också möjligheter för EP att lägga fram ändringsförslag till 
de delar av lagförslaget som på ett väsentligt sätt ändrats av antingen Rådet eller 
Kommissionen sedan den första läsningen genomfördes (Europaparlamentets 
webbsida – Europaparlamentets arbetsordning: artikel 66, punkt 2). Kvantitativa 
studier som genomförts tyder på att denna typ av ändringsförslag i den andra 
läsningen ökat sedan införandet av medbeslutandeförfarandet. Detta fynd tyder i 
sin tur på att antingen Kommissionen eller Rådet blivit mer benäget att ändra i 
förslaget efter att de tagit del av EP:s ändringsförslag efter första läsningen. På 
samma sätt har EP blivit mer benäget att göra ändringar i Rådets förslag efter 
deras första läsning (Kreppel 2002: 809). Slutsatsen är att införandet av 
medbeslutandeförfarandet har lett till ett större informationsflöde mellan 
institutionerna. Det är därför inte helt orealistiskt att de ändringsförslag som EP 
till slut lägger i sin andra läsning i större utsträckning är ett resultat av ökad 
kännedom om Rådets preferenser och vad de kan komma att godkänna. Detta 
skulle förklara Rådets och Kommissionens benägenhet att vara mer välvilligt 
inställda till EP:s andraläsningsförslag. Denna hypotes får också stöd av Carl 
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Schlyter i bifogad intervju. Det finns även annat som tyder på att det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet innebär ett större informationsflöde mellan 
institutionerna, jag utvecklar detta mer under punkt 2.5. 

En del forskare hävdar att EP:s möjlighet att få igenom ett förslag påverkas av 
vilken typ av förslag det är eller dess relativa betydelse. Det finns studier som 
pekar på att desto större politisk signifikans ett ändringsförslag har ju mindre är 
dess möjlighet att bli godkänt av Rådet (Kreppel 1999: 533). Det finns dock andra 
studier som är genomförda på likande kvantitativa sätt som inte lyckas komma 
fram till samma resultat (Kasack 2004: 257). Att resultatet är svårt att återskapa är 
inte så konstigt med tanke på det subjektivitetsproblem som dyker upp när man 
ska försöka dela in EP:s ändringsförslag i olika kategorier. För en utomstående 
kan det vara mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att bedöma huruvida ett 
ändringsförslag kan ses som politiskt känsligt eller inte eller om förslaget är mer 
av redaktionell karaktär än ett skarpt politiskt förslag. Därför blir klassificeringen 
av ändringsförslagen inte enhetlig och man ska enligt min mening akta sig för att 
dra allt för långtgående slutsatser på detta område. Den enda kategoriindelning 
som torde vara relativt problemfri att genomföra är inom vilket politikområde ett 
förslag rör sig. I denna uppsats kommer jag därför att undvika att göra andra 
indelningar av förslag än just politiskt sakområde.  

2.2 Nya politikområden 

De två personer som jag intervjuat i arbetet med denna uppsats pekar just på de 
den utökade mängden politiska sakområden som berörs av medbeslutande som en 
av de största förändringarna som följer med Lissabonfördraget. Vad de syftar på 
är att medbeslutandeförfarandet vidgats och nu mer är regel än undantag på de 
flesta områdena, därav dess nya namn ordinarie lagstiftningsförfarande 
(Lissabonfördraget.se – Institutionella och finansiella bestämmelser). Vilka 
politikområden är det då som har tillkommit?  

Listan över dessa är lång. Totalt är det över 40 nya områden där nu EP är tänkt 
att bli en jämbördig part med Rådet i lagstiftningsärenden. Bland de tyngsta 
brukar nämnas jordbruksfrågor, immigrationsfrågor, rättsliga frågor och 
strukturfonder (Europaparlamentets webbsida – Parlamentet och 
Lissabonfördraget). För att lättare förstå hur betydelsefulla dessa frågor är i EU-
politiken kan man nämna att ca 45 % av EU:s budget eller ca 510 miljarder SEK 
varje år går till det jordbrukspolitiska området. Även strukturfonderna utgör en 
betydande del av EU:s utgifter (EU-upplysningen.se – EU:s budget). Dessa fonder 
ses ofta som politiskt känsliga då kampen mellan de olika medlemsländerna om 
att få ta del av fondernas pengar under stundom kan vara hård. Oavsett hur EP:s 
verkliga möjlighet att påverka i dessa frågor kommer att se ut måste bara det 
faktum att EP nu har den fördragstadgande rätten att stifta lagar ses som en stor 
framgång för institutionen (Hix 2002: passim). 

Den forskning jag har tittat på kan inte se några större skillnader mellan de 
olika politikområdena och EP:s möjligheter att få igenom sina ändringsförslag. 
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Denna regel har dock två undantag. Ändringsförslag till frågor som behandlas i 
miljöutskottet tycks ha det svårare att bli accepterade av Rådet än andra typer av 
lagförslag. Motsatsen gäller för frågor som prepareras i JURI-utskottet, främst 
rättspolitiska frågor. Här tycks Rådet vara mer välvilligt inställt till de av EP 
presenterade ändringsförslagen (Kreppel 2002: 810-813). 

Varför har då Kommissionen, Rådet och dess medlemsländer gått med på att 
faktiskt lämna ifrån sig så pass mycket makt till EP? Förklaringarna kan givetvis 
vara flera. Men man måste se förändringen ur ett historiskt perspektiv. EP har 
under en längre tid arbetat med att flytta fram sina positioner gentemot de andra 
institutionerna. Under åren sedan det första direktvalda EP tillträdde 1979 har mer 
och mer makt tilldelats EP och det har fått fler och fler områden att säga till om. 
Man kan därför se denna senaste förändring som en tämligen naturlig fortsättning 
på en process som startade för länge sedan (Bomberg et al 2008: 61). Men det kan 
också finnas andra orsaker. Det konvent som låg till grund för Lissabonfördragets 
framlidna företrädare, den så kallade EU-konstitutionen, och som mycket av 
Lissabonfördraget bygger på, var ett konvent som till stor del befolkades av 
parlamentariker på olika nivåer. Representanter och ledamöter från både 
nationella parlament och den europeiska motsvarigheten utgjorde en stor del av de 
som förde diskussionerna. Närvarade gjorde också så kallade unionsmedborgare, 
alltså ”vanliga” européer. Att resultatet av dessa diskussioner blev att de 
direktvalda parlamenten, både EP och de nationella, skulle få mer makt är således 
naturligt (Beach 2007: 1272). 

2.3 Ny dagordningsmakt? 

När man ska utvärdera olika maktförhållanden är ett vanligt problem man stöter 
på hur makt definieras och tar sig form i de aktuella situationerna. Inom EU-
forskningen gör man ofta skillnad mellan den reella lagstiftningsmakten och 
dagordningsmakten, den så kallade agenda-setting power. Man kan beskriva det 
som makten att bestämma om vad man ska bestämma om. Det är med denna 
åtskillnad av maktbegreppet i beaktande som Kommissionen ofta tillskrivs 
mycket stor makt i EU-apparaten. När det kommer till att bestämma vilka beslut 
som ligger på lagstiftarnas bord att ta ställning till är Kommissionens makt 
betydande. Den största delen av EU:s lagstiftning grundar sig i förslag som lagts 
på bordet av just Kommissionen (Tallberg 2007: 93-95). 

Dagordningsmaktförhållandet mellan EP och Rådet i lagstiftningsprocessen 
har varit en het potatis i den akademiska världen under en längre tid. Det finns 
statsvetare som hävdar att när medbeslutandeförfarandet infördes var detta i själva 
verket en minskning i inflytande för EP. Detta resonemang grundar sig på 
antagandet att under den tidigare lagstiftningsprocessen, cooperation procedure, 
hade EP en ”villkorad dagordningsmakt”. EP kunde lägga fram ändringsförslag 
till Rådet, som bara behövde kvalificerad majoritet för att godkänna det. Eftersom 
det krävdes enhällighet i Rådet för att ändra ett förslag kunde man då tillskriva EP 
just villkorad dagordningsmakt. Denna analysmodell har kritiserats ofta för att 
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sakna flera aspekter. Bland annat tar man inte hänsyn till Rådets möjlighet att helt 
och hållet ignorera ett ändringsförslag i den reviderade versionen. (Selck & 
Steunenberg 2004: 26). 

Ett annat argument som använts i debatten är att när medbeslutandeförfarandet 
först infördes låg mycket av dagordningsmakten hos Rådet. Det institutionella 
system som då fanns på plats innebar att i en situation då Rådet och EP efter två 
läsningar inte kunde komma överens skulle förlikningskommittén inkallas. 
Problemet med detta upplägg var att om kompromissviljan inte fanns och 
förlikningskommittén inte kunde komma till ett beslut så kunde Rådet 
närsomhelst ta ett beslut på egen hand och sedan lägga fram det som ett lagförslag 
för EP som bara kunde säga ja eller nej. På detta sätt kan man säga att 
dagordningsmakten låg hos Rådet och att EP:s makt därför begränsades (Häge & 
Kaeding 2007, 344). 

När Amsterdamfördraget reformerade medbeslutandeförfarandet förändrades 
detta kritiserade inslag. Tillvägagångssättet vid förlikning mellan Rådet och EP i 
frågor där respektive förslag förkastats av den andra institutionen regleras i artikel 
294 av Lissabonfördraget. När ovan beskrivna situation uppstår bildas en 
förlikningskommitté bestående av representanter från Rådet och EP. Antalet 
representanter ska vara det samma för båda parter. I kommitténs arbete ska även 
Kommissionen delta med en medlares uppgift. Målet för kommittén är fortfarande 
att försöka hitta en kompromiss mellan de olika institutionernas ståndpunkter. 
Beslut i kommittén fattas genom att en kvalificerad majoritet av Rådets 
representanter och en majoritet av EP:s representanter röstar för ett gemensamt 
kompromissförslag. Efter att en sådan uppgörelse har nåtts ska 
kompromissförslaget antas av både Rådet och EP i enlighet med den vanliga 
beslutsgången inom sex veckor. Om inte så sker ska förslaget anses vara förkastat. 
På samma sätt ska förslaget anses förkastat om inte förlikningskommittén når en 
uppgörelse inom sex veckor efter att den sammankallats (European Commission’s 
website – Codecision). 

Denna nya arbetsgång i tvistemål gör att dagordningsmakten i dessa 
situationer inte längre kan tillskrivas Rådet. Rådet har inte längre möjlighet att vid 
tvistemål lägga fram ett förslag som EP mer eller mindre måste rösta ja till för att 
det överhuvudtaget ska bli någon lagstiftning på detta område. Den möjligheten är 
i vart fall inte större för Rådet än vad den är för EP att göra motsvarande taktiska 
manöver. Med de nu gällande fördragen är den relativa dagordningsmakten 
mellan de två beslutande organen, Rådet och EP, nu mer jämnt fördelad. 

2.4 Ny kvalificerad majoritet i Rådet 

En del beslut av Rådet i lagstiftningsprocessen ska fattas med kvalificerad 
majoritet (se appendix 6.1)(European Commission’s website – Codecision). 
Definitionen av vad kvalificerad majoritet innebär har ändrats i och med 
Lissabonfördraget. Preciseringen av begreppet är nu att för att kvalificerad 
majoritet ska anses vara uppnådd behöver minst 55 % av medlemsländerna, vilka 
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företräder minst 65 % av befolkningen i unionen rösta för förslaget. Men en 
blockerande minoritet måste bestå av minst fyra medlemsstater (Nergelius 2008: 
2).  

Denna reform var ett led i att effektivisera beslutsfattandet inom unionen, som 
ju tidigare ofta blivit kritiserat för att vara allt för trögt och långsamt. Med 
nyordningen är det nu omöjligt för ett land att på egen hand blockera beslut, med 
den tidigare existerande vetorätten. Bakgrunden är givetvis att antalet 
medlemsländer under de senaste åren ökat i snabb takt och fler länder står på 
tröskeln och väntar på medlemskap. Desto fler länder som ska vara med och fatta 
besluten ju större är sannolikheten att ett land lägger in sitt veto. Detta var också 
en återkommande kritik mot de gamla fördragen; att de inte var anpassade för en 
union med upp mot 30 medlemsländer (Ibid; Statsrådsberedningen 2008: 14). 

Frågan är hur stor effekt denna förändring kommer ha på lagstiftningsarbetet. 
Arbetet i Rådet kännetecknas nämligen av en samförståndsanda och det är väldigt 
sällan som man väljer att driva en fråga så långt att det ens blir aktuellt med en 
omröstning. Man försöker alltid i möjligaste mån att hitta en kompromiss som alla 
länder kan komma att acceptera. Det är således inte säkert att röstreglerna 
nämnvärt kommer att påverka resultatet av lagstiftningsprocessen (Wåglund 
Söderström 2011). 

2.5 Nya informella procedurer 

Det finns till och med tecken på att konstruktionen med förlikningskommittéer 
nuförtiden i själva verket gynnar EP i förhandlingarna. Faktum är att hela den 
omständliga formen för lagstiftningsarbetet med flera läsningar och olika förslag 
som går mellan institutionerna är till gagn för EP. Låt mig förklara varför. 

Den forskning som har granskat beslutsprocesserna sedan 
medbeslutandeförfarandet infördes bekräftar det som Carl Schlyter hävdar i min 
intervju, att det blivit vanligare och vanligare med tidiga uppgörelser mellan EP 
och Rådet (Stacey 2003: 947-949). I litteraturen kallas dessa ofta för trialogues 
eller tripartite-möten. Dessa innebär att i något skede av lagstiftningsprocessen 
ingår Rådet och EP mer direkta förhandlingar, till skillnad från de normala 
procedurerna där man istället endast skickar färdiga beslut med motiveringar till 
varandra (European Commission’s website – Codecision). Carl Schlyter beskriver 
förstaläsningsuppgörelser mellan Rådet och EP där parlamentet endast röstat om 
ett förslag i utskottet och sedan använder det som utgångspunkt för 
förhandlingarna. Alternativt röstar man i plenum om olika ändringsförslag och tar 
så fram ett färdigt förslag, men man undviker att genomföra slutvoteringen. På 
detta sätt undviker man att genomföra en hel läsning av ett förslag och behöver 
således inte formellt lämna över förslaget till Rådet. EP:s representanter tar sedan 
med sig de synpunkter som utskottet eller plenum gjort uttryck för till tripartite-
mötena. När sedan de direkta förhandlingarna nått en bra kompromiss lägger man 
fram det färdigförhandlade förslaget för omröstning i plenum. Förslaget går 
igenom och läsningen är genomförd. Rådet godkänner sedan också förslaget 
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eftersom det redan är överens med EP om innehållet. Och förslaget antas redan i 
första läsningen (Schlyter 2011). Denna typ av manöver kan äga rum när som 
helst i lagstiftningsprocessen. Inte minst är det vanligt att man genomför 
informella möten så snart det står klart att ärendet kommer gå till 
förlikningskommittén (European Commission’s website – Codecision).  

Vad finns det då att vinna med att kringgå det vanliga förfarandet på detta 
sätt? Det mest uppenbara är tid. Genom att slippa långa och utdragna 
lagstiftningsprocesser där förslag går fram och tillbaka mellan institutionerna kan 
man snabbare få på plats lagstiftning på ett område där båda institutionerna tycker 
att det behövs. Framför allt verkar det vara Rådet som har mest att vinna på att dra 
ner på handläggningstiderna. Det är nämligen på den sidan som det råder störst 
brist på tid och resurser (Häge & Kaeding 2007, 357).  

Att genomföra informella förhandlingar i stället för att riskera en långdragen 
process som kan sluta med att förlikningskommittén inkallas ligger helt klart i 
Rådets intresse. Det har nämligen visat sig att det oftast är EP som går segrande ur 
en förlikning (Ibid).  

För EP är vinsten med denna procedur mer kopplat till möjligheten till 
inflytande. För trots att Kommissionen givetvis sitter med i trialogues-
förhandlingarna så tappar den den relativt starka roll den har i de fördragsfästa 
lagstiftningsprocedurerna. Som tidigare nämnts så ska Kommissionen uttala sig 
om EP:s ändringsförslag innan Rådet tar ställning till dem. Detta uttalande är en 
stark faktor till om Rådet godtar förändringarna eller inte. Men när man nu 
kringgår de vanliga procedurerna har Kommissionen inte samma roll, utan mer 
rådgivande eller medlande. Det är alltså främst på Kommissionens bekostnad som 
EP vinner inflytande (Ibid).  

En annan effekt är att informationsutbytet mellan institutionerna ökar. Detta är 
i sig en vinst för båda parter eftersom den allmänna inställningen är att hitta en 
kompromiss som alla kan gå med på. Eftersom denna informella 
lagstiftningskonstruktion ökat sedan medbeslutandeförfarandet infördes finns det 
anledning att tro att den kommer bli ännu vanligare efter Lissabonfördragets 
ikraftträdande och kommer att beröra fler politikområden. 
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3 Europaparlamentet 

 
Som jag har visat ovan tyder det mesta på att EP faktiskt fått större möjligheter att 
påverka lagstiftningen efter att Lissabonfördraget trätt i kraft. För att förstå på 
vilket sätt detta kan komma att förändra lagstiftningen är det därför på sin plats att 
titta lite närmare på vilken typ av institution EP verkligen är. Inte minst kan det 
vara intressant att reda ut på vilket sätt den skiljer sig från den institution som 
tappat den relativa makten i processen: Rådet. Denna del av uppsatsen ämnar 
värdera den oberoende variabeln Z. Jag har på samma sätt som tidigare delat upp 
den i olika delvariabler. 

Z1) Jag inleder med att se på hur EP:s organisation och struktur ser ut. Vad är 
det egentligen för institution och vilken effekt har dess konstruktion på de beslut 
som fattas? Z2) EP:s uppfattning. Givetvis påverkas institutionens åsikter 
beroende på vilka ledamöter som just då innehar parlamentsplatserna, men det kan 
vara intressant att se om det går att identifiera några mer generella uppfattningar 
som står sig över tid. Z3) För att få en mer heltäckande bild tittar jag även på 
faktorer av mer informell karaktär. Z4) Avslutningsvis analyserar jag skillnaderna 
mellan EP och Rådet med avseende på de omständigheter som jag tidigare tagit 
upp i detta kapitel. Denna del är nödvändig för att kunna besvara den 
forskningsfråga jag ställt. 

3.1 EP:s organisation 

Europaparlamentet är den enda direktvalda institutionen i EU-maskineriet. Antalet 
ledamöter som ska representera hela den europeiska befolkningen är för tillfället 
754, men ska enligt Lissabonfördraget vara 751. Denna förändring förväntas träda 
i kraft efter att den nuvarande femåriga mandatperioden går ut år 2014. Antalet 
ledamöter från varje land regleras också i fördraget och är anpassat efter 
respektive lands folkmängd. Tyskland har flest ledamöter med sina 96 stycken 
(för tillfället 99), Sverige har till exempel 20 och Malta sex (EU-upplysningen.se 
– Europaparlamentet – Antal ledamöter per land). 

Precis som i nationella parlament har EP en rad olika politiska utskott som 
behandlar frågor rörande olika politikområden. Det finns 20 stycken permanenta 
utskott. Utskotten är av olika storlek, från 24 till 76 ledamöter, och dess politiska 
sammansättning återspeglar sammansättningen i plenum. Ledamöterna själva har 
stort inflytande över i vilket utskott de ska sitta och således med vilka frågor de 
främst kommer att arbeta med. Med införandet av det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet kommer många av EP:s utskott att få mer att säga till om i 
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och med att många nya politikområden nu behandlas med medbeslutande 
(Tiilikainen 2011: 4-6). 

Eftersom de politiska partier vars representanter är invalda i EP inte är 
europeiska utan nationella samarbetar partierna som finns representerade i EP i så 
kallade politiska grupper. De politiska grupperna skapas av partierna själva och 
det är upp till varje ledamot att avgöra vilken grupp man ska tillhöra. Det finns 
också ett i sammanhanget fåtal ledamöter som valt att inte tillhöra någon grupp 
och kallas således grupplösa. För tillfället finns det sju politiska grupper i EP. Den 
största gruppen är Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) (EPP) där de 
svenska Moderaterna och Kristdemokraterna ingår. Den näst största gruppen är 
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 
(S&D), med de svenska Socialdemokraterna som medlemmar. Övriga grupperna 
är: Den liberala gruppen (ALDE), den gröna gruppen (G/EFA), den konservativa 
gruppen (ECR), vänstergruppen (GUE/NGL) och ytterhögergruppen Gruppen 
frihet och demokrati i Europa (EFD) (Europaparlamentets webbsida – de politiska 
grupperna).  

Beslut i EP:s plenum kan antingen fattas med enkel majoritet eller absolut 
majoritet. Enkel majoritet är den vanligaste beslutsformen. För att en sådan 
majoritet ska anses vara uppnådd måste hälften plus en av ledamöterna som deltar 
i omröstningen rösta för förslaget. Denna typ av majoritet krävs till exempel för 
att fatta beslut i ett lagstiftningsärende i första läsningen av ett förslag 
(Europaparlamentets webbsida – ordinarie lagstiftningsförfarande). Absolut 
majoritet uppnås däremot genom att hälften plus en av det totala antalet ledamöter 
i EP röstar för ett förslag. Eftersom närvaron bland de folkvalda i EP inte alltid är 
den bästa, krävs det i praktiken oftast en majoritet i storleksordningen två 
tredjedelar av de röstande för att en absolut majoritet ska uppnås. Absolut 
majoritet behövs till exempel för att EP ska kunna bifalla ändringsförslag i andra 
läsningen i ett lagstiftningsärende och för att helt förkasta ett lagstiftningsförslag i 
andra läsningen (Hix 2001: 667). 

3.2 EP:s uppfattning 

Vilka åsikter har då denna institution vars ord väger allt tyngre i de institutionella 
förhandlingarna? Givetvis beror det till viss del på vilka parlamentariker som 
under just den aktuella mandatperioden trycker på de kolorerade 
voteringsknapparna. Men det går trots detta att säga en del om hur EP generellt 
brukar rösta och vilken riktning det vill att EU ska ta. 

Vi kan börja med att se på EP från Rådets perspektiv för att få en 
utomståendes uppfattning. Oscar Wåglund Söderström, som ju har erfarenhet från 
båda institutionerna, beskriver EP som Kommissionens bästa vän. Han syftar då 
på de båda institutionernas inställning till europeisk integration. Det är ju inte en 
främmande tanke att denna typ av internationella, överstatliga institutioner skulle 
ha en liknande positiv inställning till integration och närmare samarbete. I 
Kommissionens fall är ju detta i det närmaste en del av arbetsbeskrivningen. 
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Frågan är om denna uppfattning, som verkar vara den vedertagna får stöd i 
forskningen (Wåglund Söderström 2011). 

En av de forskare som arbetat mest med att studera EP:s röstvanor är Simon 
Hix. Han har använt sig av kvantitativa metoder där han byggt upp en databas 
med tusentals så kallade roll-call votes från EP. Roll-call votes innebär att 
omröstningen genomförts med votering där resultatet efter omröstningen 
offentliggörs så att man kan se hur varje enskild ledamot har röstat. Genom att 
göra statistiska beräkningar av det insamlade materialet drar han generella 
slutsatser om hur parlamentet röstar. Problemet med denna typ av upplägg är att 
det är långt ifrån alla omröstningar och beslut i EP som tas med just roll-call 
votes. De flesta beslut fattas genom andra typer av omröstning, till exempel 
handuppräckning. Det finns i dessa fall ingen säker statistik på hur en enskild 
ledamot röstat. Roll-call-votes genomförs i regel endast när detta av en partigrupp 
begärts på förhand eller om det genom andra omröstningsmetoder inte går att 
avgöra vad omröstningsresultatet är (Europaparlamentets webbsida – 
Europaparlamentets arbetsordning: artikel 165-169; Hix 2001: 667-668). Ett annat 
problem är att man i dessa data inte kan ta hänsyn till hur det röstats och 
diskuterats i utskotten, innan ärendet kommer till plenum. Likväl ger denna 
forskning en fingervisning om hur EP:s lagstiftande beteende ser ut. Man ska 
dock akta sig för att dra allt för långtgående slutsatser. 

En av de tydligaste slutsatserna som Hix drar i sin forskning är att EP-
ledamöter i större utsträckning styrs av politisk övertygelse än av nationella 
intressen. Ledamöterna följer i väldigt stor utsträckning sin politiska grupp, på 
samma sätt som ledamöter i nationella parlament oftast följer partilinjen. Det är 
dock vanligare i EP att enskilda ledamöter inte följer sin partigrupplinje än vad 
det är i nationella parlament (Hix 2001: 684).  

Skiljelinjen i de flesta frågorna i EP går oftast mellan de politiska grupperna 
och följer den klassiska höger-vänster-skalan. Detta innebär att de olika sidorna i 
EP oftast utgörs av mitten-högergrupperna med EPP, EFD och ALDE å ena sidan 
och mitten-vänstergrupperna S&D, GUE/NGL och G/EFA å den andra (de 
grupplösa är inte inräknade). Denna uppdelning tenderar att vara relativt konstant, 
enligt dessa studier. Den förstnämnda sidan utgör i dag en så stor del av de 
samlade ledamöterna att de på egen hand uppnår både enkel och absolut majoritet. 
Den partigrupp som i och med denna uppdelning kan utgöra tungan på vågen är 
ALDE, som ideologiskt befinner sig mest på mitten av grupperna på högersidan. 
Skulle ALDE:s ledamöter besluta sig för att rösta med vänstergrupperna i stället 
skiftar majoritetsförhållandet i EP (Ibid). 

De ovan beskrivna partigruppskoalitionerna är dock inte huggna i sten. Det 
verkar finnas somliga politikområden där dessa generella mönster inte är 
applicerbara. I till exempel miljö- och rättsfrågor tenderar just ALDE-gruppen att 
byta sida och bilda allians med vänstergrupperna. Vidare hävdar Hix att regeln 
med absolut majoritet inte tvingar de två största partigrupperna, EPP och S&D, att 
rösta tillsammans, utan att det räcker med att de ”vanliga” koalitionerna röstar 
tillsammans för att detta ska uppnås. Om tanken var att regeln med absolut 
majoritet skulle skapa bredare koalitioner i EP, så har den således inte varit 
lyckad. Men breda koalitioner mellan de två största grupperna existerar i EP. 
Detta äger främst rum i lagstiftning som handlar om europeisk integration. 



 

 20 

Traditionellt sätt är både den kristdemokratiska och socialdemokratiska gruppen 
väldigt vänligt sinnad till mer europeisk integration (Hix 2001: 684-685).  

Sammantaget kan man säga att det är den politiska övertygelsen som är den 
avgörande faktorn när det kommer till hur parlamentsledamöterna röstar. Ur 
denna aspekt skiljer sig EP endast marginellt från ett nationellt parlament. Det 
finns inte heller en tradition med stora koalitioner som inkluderar i stort sett alla 
partigrupper, vilket tyder på att den ideologiska övertygelsen är starkare än viljan 
att visa en enad front gentemot de andra institutionerna. 

När det kommer till att fastslå EP:s uppfattning i sakpolitiska frågor är 
analysen inte alltid lätt att göra. Låt oss titta på ett par konkreta exempel. 

3.2.1 Återvändandedirektivet 

Återvändandedirektivet handlar om frågan om hur medlemsstaterna ska behandla 
personer från tredje land som befinner sig i unionen utan tillstånd. Direktivet 
syftar till att genomföra en harmonisering av de nationella lagstiftningarna på 
detta område. Ämnet får anses vara mycket politiskt känsligt där åsikterna mellan 
de olika medlemsstaterna går isär (Sveriges regerings webbsida - 
återvändandedirektivet).  

När det slutgiltiga beslutet om återvändandedirektivet togs i december 2008 
var många migrationsliberaler besvikna. Och deras frustration är till viss del 
förståelig. Beslutet hade fattats med medbeslutandeförfarande där EP och Rådet 
varit jämbördiga parter. Under 2000-talet, i synnerhet efter 11 september- 
attackerna 2001, hade EP och dess LIBE-utskott profilerat sig som starka 
försvarare av liberala idéer och en motvikt till allt hårdare lagstiftning rörande 
invandring och övervakning (Maurer & Parkes 2005: 19-22). Detta hade också 
synts i konkreta förhandlingar mellan Rådet och EP i just frågan om 
återvändandedirektivet. De olika åsikterna, både mellan olika medlemsländer och 
mellan EP och Rådet, i frågan gjorde att förslaget både fick dras tillbaka helt och 
omarbetas ett flertal gånger under 2000-talets början. Under hela processen och i 
förhandlingarna, både de formella och de informella var EP en av de starkaste 
rösterna för mer liberal inriktning på direktivet. I början agerade EP enbart som ett 
rådgivande organ, då inte medbeslutandeförfarandet var fullt infört, för att de sista 
åren under processen bli en på pappret jämbördig lagstiftare vid sidan om Rådet. 
När förslaget till slut röstades igenom i EP:s plenum var det tack vare en majoritet 
bestående av EPP, ALDE och EFD. Det innehöll då fler delar som EP, inklusive 
delar av den nu positiva majoriteten, tidigare varit starkt emot (Ripoll Servent 
2011: 4, 15-18).  

Man kan ur ett rational choice-perspektiv förklara denna omsvängning i 
uppfattning med att det innan EP fick medbeslutanderätt fanns starka motiv för EP 
att visa att man stod för någonting annat. Genom att kritisera Rådet gav man 
medbeslutandet existensberättigande. Varför skulle annars EP få vara med och 
bestämma, om deras åsikter ändå vore de samma som Rådets? Att EP på detta sätt 
aktivt försöker flytta fram sina förhandlingspositioner är en teori som i viss mån 
får stöd av Oscar Wåglund Söderström (Wåglund Söderström 2011). Samma typ 
av resonemang går att hitta i EP-forskningen (ex Hix 2002: 279). 
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3.2.2 Miljöpolitik 

Ett annat av EP:s profilområden är miljöpolitik. I takt med att EP makt har ökat 
och att mer och mer av miljöpolitikområdet flyttats upp på EU-nivå har 
parlamentet profilerat sig som en grön röst. Särskilt gäller detta EP:s miljöutskott 
som ofta lägger fram ändringsförslag som går betydligt längre än de ursprungliga 
förslagen. Det har till och med visat sig att utskottet ibland kan få problem med att 
få igenom sina förslag i plenum (Burns & Carter 2010: 124-125). 

Bilden av EP som en förkämpe har dock naggats i kanten under den senaste 
tioårsperioden. Amsterdamfördraget gjorde att fler miljöpolitiska frågor 
behandlades med medbeslutandeförfarande. I samband med detta kan man se en 
generell förändring i EP:s ändringsförslag. De tycks ha blivit mildare till sin 
karaktär och inte lika långtgående. Det verkar alltså som att överföringen av 
lagstiftningsmakt till EP haft inverkan på parlamentets åsikter. Men det kan finnas 
alternativa förklaringar. Efter Europaparlamentsvalet 1999 skiftade 
maktförhållandet inom EP och de politiska grupperna åt höger, vilket skulle kunna 
förklara omsvängningen (Burns & Carter 2010: passim). Den rationella 
spelteoretiska förklaringen är att sedan EP fick lagstiftningsmakt på området så 
har inriktningen varit att vinna förhandlingarna gentemot Rådet. Det finns flera 
exempel på när EP ansträngt sig för att hitta gemensamma kompromisser, mindre 
långtgående än förslag som av allt att döma hade fått stöd av majoriteten av EP, 
som alla politiska grupper kan ställa sig bakom. Resultatet blir att EP-förslagen 
tappar i innehåll, men har större chans att få gehör hos Rådet tack vare den starka 
förhandlingsposition som en gemensam uppfattning innebär (Serup Christensen 
2007: passim; Kreppel 1999: 533). 

3.3 EP mellan skål och vägg 

För att ytterligare förstå vad det är för en institution som man givit mer makt 
behöver man se till ett par andra omständigheter, som inte nödvändigtvis går att 
hitta i fördrag eller interna arbetsregler. 

Vi kan börja med att se på vilket mandat EP:s ledamöter sitter. De är som 
bekant direkt valda i val som äger rum ungefär samtidigt i hela Europa. Men man 
ska här komma ihåg att valdeltagandet i dessa val är allt annat än högt. I Sverige 
var valdeltagandet 2009 endast 45,53 %, och siffran är i de flesta europeiska 
länder utan röstplikt i samma härad (val.se – Europaparlamentsvalet 2009, Öhrvall 
2005: 24-25). Jag vill inte ge mig in på en demokratifilosofisk debatt kring 
huruvida det låga valdeltagandet innebär att EP:s mandat minskar eller inte, men 
jag tror man kan dra andra slutsatser av detta. Det finns forskning som menar att 
en orsak till de låga röstsiffrorna är att intresset och uppmärksamheten kring EP 
och EU generellt sett är lågt (Bennulf et al 2000: 62-63). Ett annat tecken på det 
svala intresset för institutionen är mediebevakningen eller snarare avsaknaden av 
den samma. Att mediebevakningen av EP är långt mycket mindre än vad som 
skulle vara befogat med tanke på institutionens makt ger flera nyckelpersoner i 
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sammanhanget uttryck för. Effekten av medias och mediekonsumenternas 
ointresse blir att EP inte blir lika hårt granskat som det annars skulle bli (Schlyter 
2011; Hix 2001: 685; Trenz 2008: 295-297). 

En annan egenskap hos EP som många känner till är det massiva trycket från 
Bryssellobbyn. Mängder av företag, intresseorganisationer, NGO:s och 
fackförbund betalar personer som har i uppgift att övertyga 
parlamentsledamöterna att ta vad som i deras ögon kan anses vara rätt beslut. 
Exakt hur stor lobbyverksamheten i Bryssel och Strasbourg är går inte att svara på 
eftersom det inte finns fullständiga register att tillgå. Det är inte heller ett helt lätt 
begrepp att definiera. Att bedöma vilken inverkan denna gigantiska industri har på 
lagstiftningen beror delvis på vem du frågar. Kritikerna menar att lobbyismen 
inom somliga politikområden har ett mycket stort inflytande på lagstiftningen, 
medan andra menar att lobbyismen bidrar med värdefullt underlag när besluten 
ska fattas, men att det alltid är upp till lagstiftaren att fatta beslutet. Sanningen 
ligger förmodligen någonstans mittemellan. Men med tanke på att det faktiskt är 
så många aktörer som anser att det är värt investeringen att ha betalda lobbyister 
ligger det nära till hands att tro att de trots allt har viss inverkan (Tinggaard 
Svendsen 2011: 133-140; Schlyter 2011). 

3.4 EP vs Rådet 

Nåväl, på vilka sätt skiljer sig då EP från Rådet i de ovan nämnda avseendena? 
Enligt min forskningsmodell skulle ju dessa skillnader vara faktorer som skulle 
kunna påverka hur besluten förändras efter Lissabonfördraget. 

Låt oss först konstatera att det tycks finnas i det närmaste konsensus kring att 
EP generellt har en mer integrationsvänlig inställning än vad Rådet har. 
Medlemmarna i Rådet verkar i många sammanhang väga sina respektive 
nationella intressen betydligt tyngre än vad EP:s dito gör. Detta syns också i 
respektive institutions syn på finansiella frågor, som ju fortfarande i första hand är 
en nationell angelägenhet. Representanterna för de nationella regeringarna i Rådet 
måste i större utsträckning än EP-ledamöterna ta hänsyn till nationella budgetar 
och det inhemska finansiella läget (Hix 2001: passim; Schlyter 2011; Wåglund 
Söderström 2011).  

För det andra verkar EP vara mer ideologiskt styrt än Rådet. I Rådet finns det 
oftast en kompromissvilja mellan medlemmarna där man söker efter den minsta 
gemensamma nämnaren och ett land röstar inte emot ett förslag om det inte är 
absolut nödvändigt (Wåglund Söderström 2011). Normaltillståndet i EP däremot 
är att det finns en tydlig skiljelinje mellan höger och vänster och att den sida som 
för tillfället besitter flest platser vinner omröstningarna (Hix 2001: 684).  

En av de legalistiska skillnaderna mellan institutionerna i 
lagstiftningsprocesserna är att det på grund av röstregler är lättare att få igenom ett 
förslag i EP än i Rådet, allt annat lika. Denna omständighet förstärks ytterligare av 
den ovan beskrivna kulturen av samförstånd i Rådet (European Commission’s 
website – Codecision). 
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4 Slutsats 

I den första delen av denna uppsats fastslår jag att Lissabonfördraget innebär att 
EP har större möjligheter att påverka lagstiftningen. Utvidgandet av 
medbeslutandeförfarandet och införandet av det ordinarie beslutsförfarandet 
innebär att EP och Rådet nu är mer jämbördiga förhandlingsparter. Detta verkar 
också vara en av tankarna med att låta EP vara med i lagstiftningsprocessen på 
fler politikområden. Det finns till och med faktorer som tyder på att EP i vissa 
situationer får än starkare ställning än Rådet. Inte minst märks detta genom 
utvecklingen av mer informella förhandlingskanaler mellan institutionerna. Det 
visar sig att denna förhandlingsform i stor utsträckning gynnar EP i fråga om 
möjlighet att påverka slutresultatet, inte minst tack vare att Kommissionens 
formella makt kringgås. Eftersom antalet politikområden med medbeslutande nu 
ökar finns det anledning att förutsätta att antalet informella förhandlingar mellan 
EP och Rådet också kommer att öka. På så vis kommer EP:s relativa makt att ha 
stärkts än mer än vad som går att läsa sig till i fördragstexterna. Inte heller den 
mer svårkontrollerade dagordningsmakten kan längre sägas ligga hos Rådet. En 
annan effekt av Lissabonfördraget och det mer intensiva förhandlingsspelet är att 
informationsflödet mellan institutionerna ökar, detta torde förbättra möjligheterna 
att hitta kompromisser. 

Det är lätt att tro att genom att flytta makt till EP flyttar man också makten 
närmare folket. I viss mån kan detta vara sant eftersom EP är den enda direktvalda 
EU-institutionen. Följaktligen kan man tänka sig att EP:s uppfattning kan komma 
att förändras i och med att befolkningen röstar fram nya representanter i de 
allmänna valen. Det finns dock en risk att ointresset för EP från befolkningen och 
media gör att denna önskan inte fullt ut uppfylls. Att lagstiftningsbesluten som tas 
efter Lissabonfördraget skulle vara mer folkligt förankrade är därför inte 
självklart. Det finns däremot anledning att tro att besluten kommer vara mer 
partiideologiskt styrda. EP är i många aspekter som ett nationellt parlament där 
man söker partikoalitioner för att skapa majoriteten som krävs för att beslut ska 
kunna tas. Hänsyn tas i första hand till ideologisk övertygelse och endast i andra 
hand till nationella intressen. På denna punkt skiljer sig EP från Rådet markant, 
vilket torde synas i lagstiftningen. En annan skillnad är kulturen kring sökandet 
efter enighet i de respektive institutionerna. I Rådet ser man det som en 
självklarhet att försöka hitta en gemensam ståndpunkt som alla medlemsländer 
kan ställa sig bakom. Därför kommer den förändrade definitionen av kvalificerad 
majoritet i Rådet inte få speciellt stor effekt. I EP däremot är normen att politisk 
höger står mot vänster. 

Jag har funnit starka skäl att tro att lagstiftningen kommer bli mer vänligt 
sinnad till europeisk integration. Det finns, och har funnits länge, ett starkt stöd i 
EP för mer integration. I frågor som dessa står EP och Kommissionen ofta på 
samma sida vilket talar för att just denna ståndpunkt kan få extra mycket 
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genomslag i lagstiftningen. I mer konkreta lagstiftningsärenden är det svårare att 
sia. Även om EP ofta är högljutt i debatten och inte tvekar inför att kritisera Rådet 
i diverse olika lagstiftningsärenden så finns det anledning att i viss mån ifrågasätta 
dess verkliga engagemang. Det finns fall där EP innan man fick lagstiftningsmakt 
på området var mycket kritiskt till Rådets ståndpunkter, men när EP sedan fick 
möjlighet att påverka hade EP:s tidigare starka kritiska röster betydligt mildare 
tonläge. Rational choice-förklaringen till denna omsvängning är antingen att det 
är makten i sig EP vill åt och att de därför, när de hålls utanför, ofta är kritiska till 
vilka beslut som fattas. Väl sittandes på makten är man inte lika angelägen att 
förändra den faktiska politiken. Eller så är det en konsekvens av de spelteoretiska 
förhandlingarna mellan EP och Rådet, i vilka EP får en starkare ställning om man 
visar upp en enad front. Oftast på bekostnad av de mest ”extrema” åsikterna. 
Medias och allmänhetens ointresse gör dessa politiska åsiktssvängningar möjliga. 
En alternativ tolkning vore att se det som ett stöd för den intergovernmentalistiska 
skolan, att det i slutändan är de nationella regeringarna som sitter på den verkliga 
makten och att reformer av denna sort endast har en normativ betydelse. 

Låt mig avsluta med en återkoppling till min forskningsmodell (figur 1). Det 
jag har kommit fram till i denna uppsats tyder på att pilen som illustrerar faktor Y 
existerar och att den i större utsträckning än vad Lissabonfördraget faktiskt anger 
pekar i EP:s riktning, en förutsättning för att kunna besvara min forskningsfråga. 
Vilken effekt har då EP på lagstiftningsbesluten i EU post-Lissabon? Jag har 
kommit fram till att de största förmodade förändringarna mellan X1 och X2 är: 

• X2 är mindre anpassat till nationella särintressen. 
• X2 är mer välvilligt inställt till närmare europeisk integration. 
• I konkreta lagstiftningsärenden kommer EP:s tidigare starka åsikter 

inte att avspeglas i X2 i den utsträckning man kunnat vänta sig. 
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6 Appendix 

6.1 Ordinarie lagstiftningsförfarande – steg för steg 

Första rundan: 
1. Kommissionen lägger fram ett lagförslag till EP och Rådet. 
2. EP genomför sin första läsning av förslaget och föreslår eventuellt 

ändringsförslag till kommissionsförslaget. Dessa skall godkännas med 
enkel majoritet. 

3. Kommissionen lägger sedan fram ett modifierat förslag som inkluderar de 
ändringsförslag från EP som Kommissionen accepterar för beslut av 
Rådet. 

4. Rådet kan ta tre olika beslut. 4.1) Om inte EP lagt till något 
ändringsförslag acceptera Kommissionens ursprungliga förslag. Förslaget 
är då antaget. 4.2) Acceptera Kommissionens modifierade förslag med de 
av Kommissionen accepterade EP-ändringsförslagen. Förslaget är då 
antaget. 4.3) Rådet antar en gemensam ståndpunkt i frågan. Förslaget går 
då vidare till andra rundan. 
För att Rådet ska ta ett beslut i enlighet med Kommissionen skall 
kvalificerad majoritet uppnås. I alla andra fall krävs enhällighet. Detta 
innebär bland annat att för att Rådet ska acceptera ett av Kommissionen 
förkastat ändringsförslag från EP måste alla medlemsländer stå bakom det. 
 

Andra rundan: 
5. EP genomför sin andra läsning på basis av Rådets gemensamma 

ståndpunkt. EP föreslår eventuellt ändringsförslag till ståndpunkten. Dessa 
skall godkännas med absolut majoritet. Om inga ändringsförslag antas 
eller om ståndpunkten inte kommer upp till behandling av EP:s plenum 
inom den utsatta tiden (3 månader) är akten antagen. 

6. Kommissionen uttalar sig om EP:s ändrade förslag. 
7. Kommissionsuttalandet påverkar vilken typ av beslut som behövs för att 

Rådet ska kunna anta akten. Är Kommissionen negativ till minst ett av 
EP:s ändringsförslag krävs enhällighet i Rådet för att akten ska antas. 
Annars krävs endast kvalificerad majoritet. Om inte alla EP:s 
ändringsförslag antas av Rådet går förslaget vidare till tredje rundan. 
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Tredje rundan: 
8. En förlikningskommitté inrättas inom sex veckor bestående av lika många 

representanter från EP respektive Rådet. Kommissionen deltar också i 
förhandlingarna, men har bara en medlande roll. 

9. Kommittén har sex veckor på sig att nå ett gemensamt förslag. Skulle 
ingen sådan kompromiss nås anses förslaget som förkastat. För att 
kompromissförslaget ska antas måste det godkännas av EP, med enkel 
majoritet, och av Rådet, med kvalificerad majoritet, inom sex veckor. Inga 
ändringsförslag får läggas vid denna tredje läsning.  
 

Källor: (European Commission’s website – Codecision) och (Serup Christiansen 
2007: 14-15) 
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6.2 Telefonintervju med Carl Schlyter, den 24 
november 2011 

AP=Arvid Palmkvist 
CS=Carl Schlyter 
 
AP: Det här är alltså till min magisteruppsats i statsvetenskap. Det handlar då om hur 
europaparlamentets makt, kan man säga, eller möjlighet att få igenom lagförslag, hur 
den ser ut och hur den har förändrats i och med Lissabonfördraget. 
CS: Ja, just det. Det som är den självklara förändring är de områden där vi har fått makt 
där vi inte förut hade någon makt. 
AP: Alltså, de politikområden menar du då? 
CS: Ja.  
AP: Ja, precis. Hur ser du generellt på Europaparlaments makt relation i förhållande till 
Rådet till exempel? 
CS: Alltså normalt sett har vi ganska goda möjligheter att påverka. Men det som händer 
är ju att när det ska fattas krisartade beslut så gör Rådet alltid det själva och det är helt 
utan insyn, de avskaffar demokratin och förbjuder länder att ha folkomröstning och 
allting. När det är riktigt stora beslut, som verkligen förändrar någonting i grunden då 
avskaffas ju alltid demokratin. 
AP: Ok, så du menar att demokratin, den står Europaparlamentet för i… 
CS: Nej, alltså jag menar…när det är krisbeslut och sådant då får ju inte de nationella 
parlamenten vara med heller. Utan då bestäms allt på toppmöten och sedan tvingar man 
nationella parlament att genomföra det och går de inte med på det så avsätter man 
regeringen till man har någon som lyder liksom. 
AP: Ok, då förstår jag. 
CS: Men i det vardagliga arbetet, då har vi ändå stort inflytande i de flesta frågorna. 
AP: Men du menar att det faktiskt fungerar så i praktiken. Jag vet ju vad som står i 
fördragen och hur det är meningen att det ska fungera. Men det funkar alltså verkligen 
så? 
CS: Ja, jag tror nog ändå det. För att de är på något sätt tvingade att få med oss. I många 
frågor. 
AP: Tycker du att….det är ju en sak att ni har fått fler politikområden att tycka till om, 
men tycker du också att det har förbättrat era möjligheter att få igenom era förslag, nu 
med Lissabonfördraget? 
CS: Nej, vet du, ärligt talat, det som mest påverkar hur mycket inflytande man har i ett 
enskilt ärende, dels om Rådet är splittrat så att de har kommit till en känslig 
kompromiss då är det himla svårt att få de att ändra på det.  
AP: Ja. 
CS: Det är det ena. Men det andra är att det beror väldigt mycket på vilka personer som 
är med och förhandlar har jag märkt. 
AP: Från parlamentets sida? 
CS: Ja. Minst lika stort inflytande på hur mycket beslutsmakt vi har eller inte det är 
också vilka som företräder oss i varje enskild förhandling. Så att man kan säga att den 
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slumpartade effekten faktiskt är förvånansvärt stor. Just att ett resultat till stor del 
påverkas av vilka som är inblandade i förhandlingen faktiskt. Folk som är intresserade 
och engagerade och slagkraftiga då får man igenom ganska mycket. Men är det en 
rapportör som inte riktigt är insatt och inte förstår och inte orkar sätta sig in i det då får 
vi mycket mindre makt. Så att den typen av faktorer har förvånansvärt stor påverkan 
faktiskt. 
AP: Hur utses de förhandlarna från parlamentet? 
SC: För det första är det då rapportören och skuggrapportören. Och det utses ju…man 
fördelar detta mellan grupperna med poängsystem. Man köper rapporten med poäng. 
Och sedan internt så fördelar gruppen så som de önskar sedan. Det enda som 
parlamentet lägger sig i är vilken grupp som ska få vilken rapport, men sedan lägger de 
sig inte i hur den gruppen internt fördelar rapporten. 
AP: Jag tänkte också på det här att när man förhandlar fram ett förslag inom 
parlamentet, tar man då hänsyn till vad som är realistiskt att få igenom i Rådet också så 
att säga? 
CS: Ja, det gör man. 
AP: Så det finns alltså en kompromissanda redan från början.  Det är inte så att man har 
en så stark politisk övertygelse att man säger att ”jag ska stå upp för det jag tror är rätt 
oavsett om det går igenom Rådet eller inte”? 
CS: Nej, det är ovanligt att man gör så. För den allmänna synen är att man vill alltid 
komma fram till ett resultat. Men jag försöker ibland påpeka att det faktiskt inte är 
nödvändigt att stifta den här lagen i alla fall. 
AP: Hehe, nej jag förstår det. Sedan tänkte jag på det här också med första och andra 
läsningen av ett förslag. De ändringsförslag som läggs av parlamentet. På vilket sätt 
skiljer de sig från varandra skulle du säga? 
CS: Men det skiljer sig jättemycket. För i andra läsningen får man i princip bara lägga 
fram förslag som blev godkända i första läsningen. Men sedan så finns det ju lite 
manöverutrymme, men principen är ju sådan. Så det skiljer sig jättemycket. För i första 
läsningen så är det ju….alltså då kan ju vem som…det blir ju väldigt mycket förslag. 
När man väl kommer till andra läsningen så är det ju mycket av de åsikter som är 
orealistiska som försvinner. Det är inte alltid som man lägger fram förslag i andra 
läsningen, som vann i första läsningen, för man vet att det är helt uteslutet att Rådet 
skulle gå med på det, då är det ingen idé att lägga tid på det. Men ibland gör man det 
ändå för att markera en politisk ståndpunkt, eller för att ha en förhandlingsbricka med 
Rådet. Så ibland gör man det ändå. 
AP: Ja, ok. Jag tycker just det här är väldigt intressant, att man är medveten om vad 
Rådet kan gå med på eller inte. Eller i alla fall att man har en föreställning om det när 
man lägger ett förslag. 
CS: Ja, fast det är inte när man lägger förslaget från början utan det är mer när man 
väljer vad man ska ta upp för förhandling och vad man ska slåss för. Det är då man 
anpassar lite grand efter det. För när man lägger fram sitt förslag för första gången så 
vet man ju inte vad Rådet tycker. Ibland kan det ju i för sig vara känt på förhand, men 
det är ju inte alltid man vet. 
AP: Jag har ju tittat på lite forskning på det här området. Och det har ju gjorts en del 
kvantitativa studier på hur framgångsrikt parlamentet är att få igenom sina förslag. Och 
de har tydligen kommit fram till att det är svårare att få igenom förslag som kommer 
från miljöutskottet, där du är vice ordförande, eller hur? 
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CS: Mmm. 
AP: Att det är svårare att få igenom förslag som kommer från miljöutskottet än vad det 
är att få igenom förslag från till exempel JURI-utskottet. Har du några tankar kring vad 
det kan bero på? 
CS: Ja, men det beror väl på att i miljöutskottet sitter de miljövänligaste 
parlamentarikerna från respektive grupp. Och….sedan beror det mycket mer på att i de 
ärenden vi har hand om är det mycket tung företagslobbying inblandad. Och de lyckas 
påverka rådet och även parlamentets plenum till att säga nej till en massa bra förslag för 
lobbyismen berättar att då blir alla arbetslösa och så vidare. Så jag tror mer det beror på 
det alltså. 
AP: Jag tänkte själv att till exempel ett förslag som värnar miljön kostar mer pengar än 
ett förslag som värnar mänskliga rättigheter och det kanske också är mindre 
kontroversiellt i respektive land… 
CS: Nej jag tror mer det handlar om att det finns nästan inga företag som slåss för att 
bryta mot mänskliga rättigheter, men de slåss för att slippa miljölagstiftning. Där finns 
det en tydlig motpart och de satsar väldigt mycket mer pengar i miljöfrågor. Mina 
kompisar i JURI-utskottet eller budgetkontrollutskottet, de träffar nästan aldrig några 
lobbyister. 
CS: Men sen också en stor förändring som skett de sista åren, jag är inte säker på att det 
är kopplat till Lissabonfördraget, jag skulle inte dra den slutsatsen, men vad som blivit 
vanligare och vanligare är förstaläsningsuppgörelser. Det vill säga att man röstar i 
utskottet och sedan gör man upp innan ens plenum har fått rösta. Det har blivit mycket, 
mycket, mycket vanligare. 
AP: Att man gör upp med Rådet innan plenum har röstat alltså? 
CS: Ja. Förstaläsningsuppgörelser kallas det för och det har blivit oerhört mycket 
vanligare de sista åren. 
AP: Vad kallade du det? 
CS: Förstaläsningsuppgörelser. Då låter man utskottet rösta. Och så förhandlar man med 
Rådet och så lägger man ett färdigförhandlat förslag till plenum. Eller ett alternativ som 
man ibland gör, men det är mer ovanligt man röstar i utskott och man röstar i plenum, 
men man avstår från slutvoteringen och förhandlar alltså på det.  
AP: Är kommissionen inblandad i de förhandlingarna då? 
CS: Kommissionen är alltid med i alla förhandlingar för att hitta lösningar. Om 
Kommissionen är emot någonting så måste Rådet vara enhälligt för det för att det ska gå 
igenom.  
AP: Jaha, jag tänkte att det lät lite som något som gick runt de vanliga procedurerna, 
men då följer man alltså de reglerna ändå. 
CS: Men problemet är ju att det finns ingen transparens. Dokumenten är ju inte hemliga, 
men de är heller inte offentliga, de finns helt enkelt inte.  
AP: Ja, det är ju fascinerande det där. 
CS: Så det är ju odemokratiskt, det finns ju ingen insyn. Dokumenten finns bara på 
engelska, ibland på franska. Och det är alltid helt utan insyn, det finns ju inga 
dagordningar ingenting som….. 
AP: Ok. Det här du sa tidigare att man, i viss mån när man lägger fram ändringsförslag 
tog hänsyn till vad man tror Rådet kan komma att godkänna. Tar man samma hänsyn till 
vad Kommissionen kan komma att godkänna. 
CS: Nej. 
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AP: Det gör man inte? 
CS: Nej, de har så stora möjligheter att påverka ändå.  
AP: Ok. De här förlikningskommittéerna som dyker upp i ett visst skede i 
förhandlingarna…jag vet i för sig inte hur vanligt det är…men om det är extra kärvt så 
bildas ju en sådan. Där tappar ju Kommissionen sin makt, eller i alla fall enligt 
fördragen, sin makt att påverka där. De deltar ju i förhandlingarna och de kommer med 
utlåtanden, men… 
CS: Jag har bara varit med i en enda förlikning på sju år. Normalt så gör man upp i 
förstaläsningsuppgörelser eller andraläsningsuppgörelser eller att man gör upp ändå. 
Det är det vanligaste numera. Det har blivit ovanligare med förlikningar eftersom man 
gör upp i förstaläsningsuppgörelser.  
AP: Ja, det verkar ju logiskt. Jag vet ju att du är emot Lissabonfördraget generellt. 
CS: Mm. 
AP: Men är det av mer ideologiska skäl? 
CS: Ja…ja det är det väl delvis mer av ideologiska skäl; vilken riktning man tycker EU 
ska ta och så. Lissabonfördraget innebär ju att det är massor av nya kompetenser som 
överförs till EU-nivån, inte bara internt mellan EU-institutionerna. För det andra.. vad 
jag motsätter mig kraftigast är militariseringen av EU som sker i Lissabonfördraget. 
AP: Men om vi isolerar just europaparlamentets maktrelation. Tycker du att den 
förändringen är positiv och i så fall varför? 
CS: Ja, men inte till priset av att hela EU:s makt ökar. 
AP: Nej, jag förstår din grundsyn, men alltså… 
CS: Jo, men det är bra för det tvingar…det [Europaparlamentet] är en arena där folk har 
direkt kontakt med de som är där och de kan utkräva ansvar. Det är den enda delen av 
EU där folk kan utkräva ansvar…i den mån media och så granskar överhuvudtaget vad 
vi håller på med förstås.  
AP: Lite krasst kan man säga då att om man isolerar och bara tar den här aspekten, så 
kan man säga att EU blir mer demokratiskt med Lissabonfördraget? 
CS: Nej. 
AP: Nähä. 
CS: Nej, det är ju ett meningslöst påstående eftersom man måste sätta det i sitt 
sammanhang. Du kan inte bryta ut det i sitt sammanhang eftersom priset för att få den 
förändringen var för högt. Så då kan man inte bryta ut den så. 
AP: Nej jag förstår. Om man skulle ha ett fördrag som bara hade den förändringen, 
skulle du vara positivt inställd till det? 
CS: Ja, det är klart. 
AP: Ok. Bra, då tror jag att jag har det mesta som jag behöver. Jag ska också fråga så att 
det är ok att publicera ditt namn i uppsatsen? 
CS: Jadå. 
AP: Jättefint. 
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6.3 Telefonintervju med Oscar Wåglund Söderström, 
den 6 december 2011 

AP=Arvid Palmkvist 
OWS=Oscar Wåglund-Söderström 
 
AP: Uppsatsen handlar alltså om hur Lissabonfördragets ikraftträdande påverkat 
maktbalansen mellan EU:s institutioner och hur det påverkat EP:s möjligheter att få 
igenom lagstiftning. Och jag jobbar mest med att gå igenom forskning som gjorts före 
Lissabonfördraget och sedan applicera deras slutsatser på de nya omständigheter som 
fördraget för med sig. Men jag vill också ha lite mer koppling till de mer informella 
förhållanden som finns, som ju inte alltid får så stort utrymme i den etablerade 
forskningen. Så då tänkte jag genomföra ett par intervjuer med personer från de olika 
sidorna, så att säga, och hur de ser på relationen mellan institutionerna och hur det går 
till….lite från insida alltså. Så jag har intervjuat Carl Schlyter från EP och så tänkte jag 
att du skulle representera rådssidan. Vi kan väl börja med att du förklarar lite vad du 
jobbar med och vad du gjort tidigare? 
OWS: Ja, jag jobbar alltså som statssekreterare hos den svenska EU-ministern Birgitta 
Ohlsson. Det vi har hand om vad gäller EU är ju mest de horisontella frågorna och 
fördragsfrågor och liknande, så vi har ju inte så mycket att göra med enskilda lagförslag 
och sådant. Men vi har ju också hand om konsumentfrågor så på det området är det ju 
lite mer konkret lagstiftning. Tidigare har jag arbetat som politisk sakkunnig åt Cecilia 
Malmström när hon var EU-minister och innan dess var jag hennes assistent under tiden 
hon satt i EP. 
AP: Vad är skillnaden mellan att arbeta som statssekreterare och som politisk 
sakkunnig? 
OWS: Ja, alltså man kan säga att politisk sakkunnig är ju som en politisk rådgivare helt 
enkelt. Och som statssekreterare är man chef för kansliet…lite som en VD för 
departementet kan man säga. Eller i mitt fall, eftersom vi sitter på statsrådsberedningen, 
så blir det att som en VD för SB:s EU-kansli. 
AP: Ok, jag förstår. Om man tittar på förändringarna som kom med Lissabonfördraget, 
märker man någon skillnad i hur maktfördelningen ser ut mellan institutionerna? 
OWS: Nja….det är lite svårt att säga. Det är klart att EP får ju medbeslutande i fler 
frågor och sådant… 
AP: Men hur ser du på EP:s maktposition mer generellt? 
OWS: Ja, alltså de har ju ganska mycket makt i de vanliga lagstiftningsfrågorna. Sedan 
kan man ju säga att generellt så är EP väldigt integrationsvänligt. Mycket mer än Rådet. 
EP är ju Kommissionens bästa vänner vad det gäller integrationstakten. Men EP har ju 
flyttat fram positionerna, bröstat upp sig lite, i i stort sett alla sammanhang. Det är ju i 
för sig en utveckling som pågått under en längre tid, men det känns lite som om att nu 
när EP fått mer makt efter Lissabon så har de fått ytterligare en ego-boost. Ett tydligt 
exempel på det är ju hur de agerar nu i den ekonomiska krisen, i sex-pack 
förhandlingarna och sånt. De är betydligt hårdare förhandlare nu. 
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AP: Mmm. Jag har tänkt på det också. När man förhandlar internt i Rådet, tar man då 
hänsyn till vad man tror EP kan komma att godkänna? Alltså så att man inte kommer 
med ett förslag som är helt omöjligt att kunna röstas igenom i EP? 
OWS: Nej, det tror jag inte man gör i någon större utsträckning. Det är en kritik jag 
brukar rikta mot regeringskansliet att det just är allt för rådsinriktat. Och det är absolut 
inte bara i Sverige det är så. Ofta fokuserar man allt för mycket på vad de andra 
länderna tycker och jobbar med strategier för att komma till kompromisser med dem. 
Men man följer inte så noga hur EP agerar i frågorna. Eller det finns väl alltid någon 
som har koll på det, men det är inget man lägger ner så mycket tid på… 
AP: Ok. 
OWS: …och det tycker jag är synd. Inte minst för att om man hade haft bättre koll och 
kanske mer kontakter med EP, mer informella kontakter, så hade man kunnat spara 
mycket tid i förhandlingarna så att man skulle kunna få saker och ting gjorda snabbare. 
AP: Hur är det i förhandlingarna med EP? Finns det politikområden där det är svårare 
att komma överens än andra?  
OWS: Ja, alltså jag har ju inte detaljkunskap i förhandlingarna i alla politiska sakfrågor, 
men generellt kan man säga att EP är mer vänligt sinnad till invandring och 
Schengensamarbetet och liknande frågor. Och i dessa frågor är det ju ofta väldigt hårda 
förhandlingar i Rådet. Det finns ju ganska stor skillnad i uppfattningar mellan länderna i 
Rådet i dessa frågor. Så där kan man se en tydlig skillnad i uppfattning mellan EP och 
Rådet. 
AP: Ja. En sak jag har tänkt på är att EP-ledamöterna kanske inte behöver ta 
konsekvenserna av de lagar de stiftar på samma sätt som respektive lands regeringar 
måste göra. Alltså till exempel om man stiftar en lag som kräver att ett land förändrar 
sitt flyktingmottagande så behöver ju inte EP på samma sätt tänka på vad det skulle 
kosta. EP behöver ju inte ta hänsyn till nedskärningar i välfärden och sådant i respektive 
land…. 
OWS: Ja, den skillnaden kan man ju tydligt se. EP har ju inte hand om skattepengar på 
samma sätt. Det är ganska uppenbart i deras agerande att EP inte har något finansiellt 
ansvar. Men sedan är det ju också viktigt att komma ihåg att det är långt ifrån all 
lagstiftning som kostar pengar. Det är ju ganska stor del som handlar om harmonisering 
av lagstiftningar och det behöver ju inte kosta pengar. 
AP: Men det borde väl kosta pengar för till exempel Malta att bygga upp ett 
flyktingmottagande som är på samma nivå som Sveriges? 
OWS: Jo, men då finns det ju EU-pengar som de får för det. Så det behöver inte komma 
från den nationella budgeten. 
AP: Jaha, ok. Då förstår jag. Och för Rådets arbete, vad tycker du den största skillnaden 
är efter Lissabonfördraget? 
OWS: Ja, jag vet inte om det är så mycket skillnad egentligen. Den mest påtagliga är väl 
att ordförandeskapet fått en mindre viktig roll med Herman van Rompuy och Ashton på 
plats. Sedan har ju Rådet blivit mer öppet, med offentliga möten och så vidare.  
AP: Men är det inte bara när beslut fattas som det är offentligt, själva diskussionerna 
som föregår besluten är väl fortfarande hemliga? 
OWS: Jo, det är bara när lagstiftningsbeslut fattas som det är offentligt. Så det är ju lite 
av en halvmesyr.  
AP: Ok. Jag tänkte lite på de här nya reglerna för kvalificerad majoritet och det. 
Påverkar inte det arbetet? 
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OWS: Nej, det tycker jag inte i någon större utsträckning. Det är marginell skillnad. Det 
är ju långt ifrån alltid man röstar i Rådet. Man strävar alltid efter enighet. 
AP: Så det är inte så att man kan hota ett land som sätter sig på tvären med att man 
röstar och då kör över det landet? 
OWS: Nej, så gör man väldigt sällan. Alltså hela idén med samarbetet är ju att alla 
länder som är medlemmar ska vara med på de regler man beslutar om. Och så resonerar 
ju respektive land också. Det är ju väldigt sällan som ett land blockerar ett beslut. Den 
diskussionen tar ju vi på RK [regeringskansliet] inför varje beslut som vi kanske inte 
gillar så mycket. Är detta värt att fightas för? Man vill ju inte få stämpeln att man är ett 
land som alltid blockerar besluten. Det gynnar ju ingen. Så oftast sparar man det där 
nejet till ett tillfälle då det verkligen är nödvändigt. Då blir ju det nejet betydligt tyngre 
också.  
AP: Så att det där med omröstning med kvalificerad majoritet kan man snarare se som 
en absolut sista utväg, när förhandlingarna inte kommer längre? 
OWS: Ja, så kan man säga. 
AP: Jag tänkte….du har ju jobbat med de här frågorna ganska länge. Vet du om man 
hade som syfte med Lissabonfördraget att parlamentet skulle få mer makt? Alltså att 
man sa ”vi vill att parlamentet ska ha mer makt, så att vi får ett mer demokratiskt EU”, 
eller något sådant? 
OWS: Nja, alltså jag var ju inte riktigt med i de förhandlingarna, men det var ju i arbetet 
med den europeiska konstitutionen som man kom fram till det där. Så det var ju på det 
där konventet som det förmodligen uppstod. Och på det konventet så var det ju många 
företrädare för både Europaparlamentet och de nationella parlamenten, så det är kanske 
inte så konstigt att de fått mer makt i det här fördraget. De nationella parlamenten har ju 
också blivit mäktigare. Det är min teori i alla fall. 
AP: Mmm. Tycker man från Rådet att det är lite besvärligt att EP har så mycket makt 
nu? 
OWS: Besvärligt, ja! Men det är ju klart. De hade ju också tyckt det var betydligt 
mindre besvärligt om de hade fått bestämma allting själva. Så det är ju inte så konstigt. 
Men samtidigt kan ju jag som svensk tycka det är bra. EP har ju enligt mig en betydligt 
bättre inställning i till exempel rättspolitiska frågor. Så det kan ju vara bra att det 
kommer in en aktör som driver på i rätt riktning. 
AP: Ja, jag förstår. En sak till bara: påverkar Rådets enighet EP:s möjlighet att påverka 
lagstiftningen? Alltså om till exempel Rådet är oenigt och internt har nått en känslig 
kompromiss, är det då extra svårt för EP att få igenom något av sina ändringsförslag? 
Jag menar att man kanske är rädd att tappa något av länderna i uppgörelsen då om man 
gör ändringar i förslaget. 
OWS: Jo det kan vara så. Men jag tror att Rådets förhandlingsposition är klart starkare 
om man har ett enigt råd som står bakom en stark uppgörelse.  
AP: Ok, då har jag nog allt jag behöver. 


