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Abstract 

After having received criticism during previous inter-governmental conferences the European union 

decided to arrange a convention on the future of europe during 2002 in order to draft a European 

constitution. This was done to foremost to improve the transparency, participation and decision-

making in the preparatory phase of inter-governmental conferences. At first, it received little 

attention, but as the convention proceeded more and more were heard about the success at the 

convention. The narrative was changed once again, when the proposed was rejected in referendums 

in France and the Netherlands and less and less was heard of the convention. This even though large 

parts of the proposed constitution were still adapted in the Lisbon treaty in 2009.  

 This essay is investigating the Convention on the Future of Europe from a stancepoint of 

democratic legitimacy and how this was achieved at the convention. This is used by applying a 

theory normally used for studying democracy within political parties. The results from this essay 

could become even more relevant in a near future as the European union once again is in turmoil 

with the departure of the United Kingdom and political leaders once again talking about treaty 

revisions. 

Nyckelord: Framtidskonventet, demokratisk legitimitet, Europeiska unionen, Lissabonfördraget 

Antal ord: 19 987 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1. Inledning 

I filmen The Special Relationship säger Tony Blair, spelad av Michael Sheen, följande: ”On a 

theory, you can take any word in the English language that excites you, like 'sex' or 'food' or 'music' 

or 'money,' and completely remove any pleasure it arouses simply by adding the prefix ’Euro-.’” 

Europafrågor är nämligen sällan någonting som den befolkningen har någon större kunskap om 

eller något större intresse för. (Euopean Commission, 2015, s. 100-128) Vad kan det då finnas för 

mening med en uppsats om ett nästan bortglömt, femton år gammalt EU-konvent?  

 För det första påverkar konstitutionsförslaget från Framtidskonventet oss i högsa grad än 

idag. För det andra är det en fascinerande, volatil historia. Inledningsvis var Framtidskonventet 

präglat av stor skepsis. I förhandlingar strax före Framtidskonventet fokuserade både förhandlare 

och media på vilket land EU:s livsmedelsmyndighet skulle placeras i, snarare än vilket land som 

skulle få sin kandidat utsedd till ordförande vid Framtidskonventet. (DN, 2001) Med tiden ändrades 

emellertid narrativet och ju längre arbetet med Framtidskonventet nådde desto oftare blev det 

omnämnt som en framgångssaga. Detsamma gällde för själva konventsformen och få trodde nog det 

fortfarande år 2017 inte skulle ha planerats för ett nytt konvent.  

 Vad som återigen ändrade narrativet var nämligen att konstitutionsförslaget som 

Framtidskonventet hade en stor del i, röstades ner i folkomröstningar i Nederländerna och 

Frankrike. Så slutade drömmen om konventsformen som en framtida EU-standard. Det är lätt att tro 

att detsamma gällde för konstitutionsförslaget. Det är emellertid inte riktigt sant. 

Konstitutionsförslaget gjordes istället om till ett fördrag. Vissa ändringar gjordes men det ser till 

stor del ut på samma sätt som konstitutionsförslaget. Fördraget kom att kallas för 

Lissabonfördraget. Inte heller Lissabonfördraget klarade sig utan att bli nedrörstat i en 

folkomröstning på Irland. Ytterligare ändringar gjordes och till slut gick fördraget igenom. 

Lissabonfördraget reformerade EU när det trädde i kraft i december 2009 och flera av reformerna 

som antogs torgfördes för första gången under Framtidskonventet. (DN, 2009) 

 Framtidskonventet skulle vara ett svar på det tröstlösa köpslåendet som präglat de tidigare 

regeringskonferenserna. Istället jämfördes konventet med skapandet av den amerikanska 

konstitutionen i Philadelphia år 1787. Gång efter annan betonades att Framtidskonventet var ett sätt 

att skapa något liknande i Europa. (CONV 7072) Framtidskonventet skulle alltså vara en 

inkluderande process präglad av transparens, brett deltagande och en lyhördhet för allmänheten. Det 

fanns därför förväntningar på att det skulle bli en demokratiskt legitim process. I uppsatsen kommer 
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det undersökas hur Framtidskonventet säkerställde att så också skedde - att processen verkligen var 

demokratiskt legitim. 

1.1 Syfte och Frågeställning 

Idag är Framtidskonventet mer eller mindre bortglömt men faktum är att diskussionerna som fördes 

under konventet är grunden till det Lissabonfördraget som formar Europeiska unionen idag. Därför 

är det intressant och viktigt att veta i vilken grad diskussionerna i Framtidskonventet säkerställde 

den demokratiska legitimiteten. Därav frågeställningen: 

Hur säkerställdes den demokratiska legitimiteten under Framtidskonventet? 

Genom att undersöka hur den demokratiska legitimiteten i Framtidskonventet säkerställdes, läggs 

tonvikten vid de institutionella åtgärder som genomfördes i Framtidskonventets form. Dessa 

åtgärder genomfördes för att även Framtidskonventet skulle omfattas av den legitimitet som ett 

demokratiskt system skänker. Detta var särskilt viktigt i Framtidskonventet på grund av de 

förväntningar som låg till grund till dess instiftande samt på grund av att inga folkomröstningar 

hölls med direkt avseende på Framtidskonventet. I takt med att det undersöks hur den demokratiska 

legitimiteten säkerställdes kommer det givetvis också att beröras hur den inte säkerställdes. Med 

avseende på vilka faktorer lyckades man inte skapa en demokratisk legitimitet och hur kunde detta 

gjorts istället? 

 Frågeställningen har sålunda ingen ambition att bedöma huruvida beslutsprocesserna i 

Framtidskonventet demokratiska eller om Framtidskonventet i stort var demokratiskt. 

 Framtidskonventet blir intressant i så måtto att konventsformen inte är använd sedan dess. 

Sannolikt på grund av att konstitutionsförslaget så småningom blev nedröstat vilket ledde till en 

skepsis mot dylika konvent. Det blir sålunda principiellt intressant att genomföra en undersökning 

som tar avstamp i Framtidskonventet eftersom det också kommer innebära att fördelarna och 

problemen med konventsformen belyses. Oundvikligen leder det till funderingar kring huruvida 

konventsformen skulle kunna vara fortsatt relevant i en politisk kontext. I ett sådant framtida 

konvent är det naturligtvis elementärt att studera de åtgärder som gjordes för att säkerställa den 
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demokratiska legitimiteten under Framtidskonventet, för att utvärdera om någon ytterligare åtgärd 

behöver adderas eller om någon av de befintliga behöver tas bort. 

 Särskilt relevant kan detta vara med tanke på Europeiska unionens turbulenta framtid med 

Storbritanniens utträde. Både Frankrikes nytillträdde president Emmanuel Macron och Tysklands 

Förbundskansler Angela Merkel har talat om att reformera EU och den i ett toppmöte den 15:e Maj 

2017 sa båda två att de inte såg fördragsförändringar som ”tabubelagda”. (The Telegraph, 2017) Om 

den typen av förändringar ska genomföras kommer det sannolikt även att hållas en 

regeringskonferens. Då är ett konvent för att bereda regeringskonferensen potentiellt inte särskilt 

långt borta. 

 Förutom att Framtidskonventet därmed under de senaste åren åter blivit relevant passar det 

också väl för att diskutera den Europeiska unionen och dess demokrati. Dels involverade 

Framtidskonventet de stora EU-institutionerna, Europaparlamenter, Europeiska rådet och EU-

kommissionen, vilket därmed visar vilket komplex politisk design Europeiska unionen har. 

(Peterson & Shackleton, 2006, s. 1) I undersökningen kommer man också gång efter annan i 

kontakt med de olika fördragen som EU bygger på. Det sägs ofta att EU är en förhandlad ordning 

(en. negotiated order) i meningen att det inte finns någon konstitution utan att hela samarbetet 

bygger på en rad av fördrag som är resultatet av förhandlingar mellan nationer ända sedan kol- och 

stålunionen på femtiotalet. (Manners, 2006, s. 67) Denna idén om en förhandlad ordning i motsats 

till en konstitution är något som verkligen är en central del i uppsatsen. På en mer detaljerad nivå 

belyser uppsatsen till exempel en del av förhandlingsproblematiken, som gör att EU-förhandlingar 

ofta karakteriseras av kohandel och bristfällig transparens.  Den problematiken är allmängiltig i EU 

och fanns inte bara i Framtidskonventet. (Johansson, 2003, s. 38) 

1.2 Disposition 

Uppsatsen inleds med att de fem teoretiska utgångspunkter, utifrån vilken uppsatsen är strukturerad, 

presenteras i en generell kontext. Därefter presenteras den tidigare forskningen på området och vad 

denna uppsats kunnat ha för nytta av den. På de efterföljande sidorna diskuteras de metodologiska 

överväganden som behövts göras innan- och under analysen. För att man som läsare verkligen ska 

kunna tillgodogöra sig informationen i uppsatsen krävs en förståelse för kontexten i vilken 

Framtidskonventet utspelade sig. Däreför består nästa avsnitt av en presentation om den Europeiska 
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unionen vid denna tid och mer precist vägen från Amsterdramfördraget till Lissabonfördraget, som 

trädde i kraft i December 2009. Nästa kapitel är själva analysen. Analysen är även den uppdelad på 

samma fem teoretiska utgångspunkter som teoridelen - men här appliceras utgångspunkterna istället 

på just Framtidskonventet och diskuteras mer uttömmande. Till sist kommer slutsatserna diskuteras 

och i denna slutdiskussion kommer även frågeställningen ’Hur säkerställdes den demokratiska 

legitimiteten vid Framtidskonventet?’ besvaras. 

!7



2. Teoretiska utgångspunkter 

För att kunna svara på frågan hur Framtidskonventet arbetat för att säkerställa den demokratiska 

legitimiteten måste man också förklara vilka faktorer som skapar en demokratisk legitimitet. Fem 

faktorer som samtliga kan sägas bidra till demokratisk legitimitet är: politiskt deltagande, 

representation, lyhördhet, konkurrens och transparens. Om åtgärder har vidtagits för att tillgodose 

dessa fem faktorer så är det sannolikt att demokratisk legitimitet uppnåtts.  

 Hur har dessa fem faktorer identifierats och de teoretiska utgångspunkterna valts? 

Framtidskonventet är en av två konvent som hållts inom Europeiska unionen. Därför är det svårt att 

finna teorier skapade specifikt för den typen av konvent. EU består dessutom själv av ett 

komplicerat institutionellt ramverk och är en organisation likt ingen annan vilket ytterligare 

försvårade arbetet. (Peterson - Shackleton, 2012, s. 1) Utmaningen var därmed att hitta någonting 

att jämföra och likställa Framtidskonventet med. För att kunna applicera de teorierna på det aktuella 

fallet. Typen av teorier som undersöktes handlade om intra-demokrati. Vilket med andra ord är hur 

den invärtes demokratin i en institution eller organisation fungerar. Även om Framtidskonventet vid 

en första anblick inte ter sig som varken en organisation eller institution har många forskare ändå 

framhållit att det är ett fall av institutionsbildning som bildar en politisk organisation. (Johansson, 

2003, s. 11) 

 Det finns många teorier rörande beslutsprocesser, deltagande och inflytande - kort sagt 

faktorer som påverkar en invärtes demokrati - i näringslivet och företagsvärlden. Problemet med att 

använda en av dessa teorier är att det inte finns någon förvänting på att ett företag ska säkerställa att 

det som sker är demokratiskt legitimt. Det finns heller inte krav på transparens eller öppenhet. 

Tvärtom är detta något som istället regleras inom många bolag. 

 Det mest lockande alternativet var istället att jämföra Framtidskonventet med ett politiskt 

part. På många sätt minner organisationerna om varandra. Först och främst verkar de båda inom 

samma skrå. Därtill har medlemmarna eller representanterna fått sin status för att de aktivt vill vara 

med och påverka organisationen. Dessutom finns det i båda ett visst mått av hieraki där vissa 

personer är mer inflytelserika än andra. Besluten som behöver tas är också närbesläktade med 

varandra. Den minsta gemensamma nämnaren var emellertid att det fanns en förväntan att själva 

processen ska vara demokratiskt legitim. Europeiska unionens egna ’kommission för lagdtadgad 

demokrati’ har explicit sagt att ett av deras mål är att främja en invärtes demokrati inom politiska 

partier. Det torde åtminstone innebära att Europeiska unionen anser att politiska partier bör vara 
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demokratiskt legitima. (CDL(2013)045, s. 13-14) På samma sätt skapades Framtidskonventet som 

en reaktion efter kritik att tidigare regeringskonferenser varit för odemokratiska i det att 

transparensen och det breda deltagandet saknats.  

 Ett sätt att bedöma den invärtes demokratin hos politiska partier utvecklades av två 

israeliska forskare, Rahat och Shapira, i en forskningsavhandling från 2016 som heter ’An Intra-

Party Democracy Index: Theory, Design and A Demonstration’. Som namnet skvallrar om har Rahat 

och Shapira använt det för en kvantitativ analys och detta genom en enkätundersökning. Faktum är 

att det fungerar lika väl med en kvalitativ analys. Där får man lämna enkätundersökningen därhän 

och istället göra en textanalys. Det är nämligen de bakomliggande teoretiska utgångspunkterna 

snarare än forskningsdesignen som är användbar. (Rahat & Shapira, 2017) 

 Varför är då detta teoretiska ramverk särskilt bra? För det första har författarna ett explicit 

mål att det ska vara allmängiltigt. Det ska inte endast passa in i deras israeliska kontext, utan även i 

andra kontexter. Det är också relativt heltäckande. Med de fem faktorerna som undersöks går det att 

göra en uttömmande analys. Många av andra undersökningar om invärtes demokrati är betydligt 

smalare i sin angreppspunkt. De passar också särskilt bra ihop med frågeställningen då varken den 

eller Rahat och Shapiras undersökning har någon ambition att undersöka det som sker bakom 

kulisserna. Istället undersöks ett fenomen som det föreskrivs att det ska vara. 

 Teorin är ingen Rahat och Shapira från grunden har utvecklat själva. Istället har de använt 

flera andra forskares teorier för att kunna skapa denna mer heltäckande bild. Dessa författare är i 

många fall välkända och det refereras explicit till dem. Därför har det också blivit nödvändigt för 

denna uppsatsen att undersöka även dessa forskare och sätta sig in i deras teorier. Därför kommer 

det i teoridelen inte endast refereras till Rahat och Shapiras undersökning utan också till forskarna 

vars teorier ingår i den. 

 Detta till trots har det blivit nödvändigt att addera vissa delar till Shapiras och Rahats teori. 

Europeiska unionen är en institution som i karaktären är unik vilket gör att det finns EU-specifika 

aspekter som det måste has hänsyn till. (Peterson & Shackleton, 2006, p. 1) Exempel på detta är de 

olika förhandlingsstrategierna som ofta präglar EU, bargaining och problem-solving. Här har teorier 

hämtats från andra håll men fortfarande inom ramarna för Shapira och Rahats övergripande teori. 

Den här typen av externa teorier har i regel inhämtats från väldigt välkända forkare som nämns och 

hänvisas till inom en statsvetenskaplig utbildning. 

!9



2.1 Inkluderande utnämningsprocesser skapar demokratisk legitimitet 

Det vanligaste sättet på vilket allmänheten deltar i politik är genom att rösta i de allmänna valen. I 

de allmänna valen bestäms vilka som ska bli allmänhetens företrädare. För att ett allmänt val ska 

räknas som demokratiskt legitimt fordras egentligen maximalt inkluderande - det vill säga att hela 

den vuxna befolkningen har rösträtt. (Hazan & Rahat, 2010, s. 89) Varför så är fallet blir naturligt 

eftersom det annars per definition inte är en demokrati. Det finns även forskning som säger att ju 

mer demokratisk en organisation är, desto mer benägna är människor att engagera sig i den och 

desto mer tilltro finns till den. (Scarrow, 1999, s. 358) Detta innebär politiskt deltagande skapar 

demokratisk legitimitet även utanför den direkta demokratilänken. 

 Eftersom det vanligaste och mest påtagliga sättet en vanlig människa kan påverka politiken 

är via de allmänna valen är det viktigt att besluten som sedan tas, tas av representanter som är 

folkvalda eller åtminstone nära folkvalda. I politiska organisationer måste givetvis människor utses 

till olika poster utan att det är möjligt att hålla allmänna val om det. Däremot orsakar det en 

minskad demokratisk legitimiteten i en i avtagande skala. Skalan kan delas upp i fem stycken 

arketyper av utnämningsprocesser som ser ut på följande sätt: 

i) Det mest inkluderande och därmed demokratiskt legitima är att alla som har rätt att rösta i 

allmänna val också har rätt att rösta i utnämningsprocesser 

ii) Nästa steg är att endast medlemmar i en viss organisation har rätt att rösta. 

iii) I mitten finns att endast delegater har rösträtt - alltså endast personer som redan valts av 

organisationsmedlemmarna. 

iv) Om bara eliten, det vill säga små kommittéer eller grupper, får delta i utnämningsprocessen 

räknas det som exkluderande. 

v) Det mest exkluderande är om utnämningarna sker av en enskild ledare eller chef. 

(Hazan & Rahat, 2010, s. 36) 

När man ska undersöka om det politiska deltagandet var demokratiskt legitimt är det därmed två 

saker man måste ta i beaktande. Vilken typ av ovanstående utnämningsprocesser var det samt hur 

många steg var det mellan ett allmänt val och utnämningen - och vad skedde under de stegen? 

!10



2.2 Demografiska likheter genererar ofta åsiktsmässiga likheter 

I bredare definitioner av demokratisk legitimitet nämns ofta att representanter måste företräda 

allmänheten. Förutom att ha liknande åsikter som allmänheten inbegriper det ofta att 

representanterna demografiskt sett ska likna allmänheten. Forskning har visat att det är ett relativt 

säkert sätt att kontrollera att det verkligen är allmänhetens åsikter som når ut via representanterna. 

(Diaz, 2005, s. 14 - 15)  

 Detta skapar en skiljelinje mellan den så kallade deskriptiva representationen, att 

representanterna är demografiskt lika allmänheten, och den substantiella representationen som 

innebär att representanterna har liknande åsikter som allmänheten. Anledningen till att deskriptiv 

representation är relevant är att det i hög grad bidrar till att säkerställa även den substantiella 

representationen. Det fordrar implikationen att demografiskt olika människor även generellt sett har 

olika åsikter, vilket är någonting som forskningen stödjer. (Lovenduski & Norris, 2003, s. 98) Det 

medges att olika frågor är olika känsliga för demografiska skillnader vilket gör att en del politiska 

åsikter kommer vara konstanta oavsett demografin på representanterna. Andra frågor såsom de som 

påverkar kvinnors självbestämmande kommer få en mer framträdande roll ju fler kvinnor som är 

representerade. (Lovenduski & Norris, 2003, s. 98) Icke att förringa är också den rent symboliska 

effekten som gör att unga flickor kan se att det är möjligt att bli en framträdande politiker även som 

kvinna. De tydligaste deskriptiva variablerna är kön, ålder och nationalitet varför det är de som 

fokuseras på i uppsatsen. Andra deskriptiva variabler skulle kunna vara socioekonomisk status, 

sexuell läggning och etnicitet. 

 Därmed är det tydligt att deskriptiv representation blir viktigt för den demokratiska 

legitimiteten. Substantiell representation är än mer intuitivt viktig eftersom det handlar om att 

allmänheten verkligen ska ha samma åsikter som representanterna utan att ta mellansteget där 

åsikter operationaliseras till deskriptiva variabler. Att mäta åsikter är svårt men ett sätt att 

operationalisera det är att gå via partipolitisk tillhörighet då det får antas att representanterna valt att 

involvera sig i ett parti med liknande åsikter som dem själva. Problemet är givetvis att 

nyansskillnader försvinner när ett stort antal representanter packas in i ett mindre antal åsiktsfack. 

Att representation över huvud taget är viktigt är eftersom att demokratin anses vara av en högre 

kvalitet och därmed mer legitim om det som bestäms även har stöd av allmänheten. (Powell, 2004, 

p. 92) 
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2.3 Att informera och involvera allmänheten 

Transparens kan definieras som ’benägenhet att tillgängliggöra policyrelevant information’ (Hollyer 

et. al., 2011, s. 1193) Det är viktigt att notera verbet ’tillgängliggöra’ vilket innebär att det inte är 

tillräckligt att offentliggöra information. Allmänheten måste också kunna förstå och tillgodogöra sig 

den. (Rahat & Shapira, 2017, s. 93) Det är trots det en relativt smal definition och för stater 

inkluderar den oftast begrepp som press- och yttrandefrihet. I denna uppsats räcker det att det på 

eget bevåg tillhandahålls och tillgodogörs korrekt information. (Bellver & Kaufman, 2005, s. 4) 

Transparens är viktigt eftersom allmänheten inte kan utkräva något ansvar, vilket är en annan 

grundbult i den demokratiska legitimiteten, om allmänheten inte vet vad som pågått. (Hollyer et. al., 

2012, s. 1193) Ett sådant ansvarsutkrävande leder oftast till att allmänheten via valsedeln kan 

bedöma huruvida representanterna gjort ett bra jobb eller ej. Ökad transparens anses även minska 

risker för korruption - som är ett hot mot demokratin (Transparency International, 2017) -  då en 

ökad transparens gör det svårare att dölja ifall man gjort något oegentligt. (Hollyer et. al. 2012, s. 

1197) 

 Det finns två sätt att främja transparensen, nämligen att antingen informera eller involvera 

allmänheten eller andra aktörer. Genom att välja att involvera snarare än endast informera skapas 

ökade förutsättningar att informationen inte endast delges utan även verkligen förstås. Att involvera 

kan vara att antingen låta allmänheten delta i beslutsprocesser eller endast etablera en dialog där 

erfarenheter kan utbytas. (Rahat & Shapira, 2017, s. 93) Man kan säga att det handlar om att minska 

distansen till representanterna och till det representanterna gör. Att informera är i stort sett att endast 

ensidigt distribuera information till allmänheten. Det måste däremot säkerställas att informationen 

är skriven på ett sådant sätt och finns på sådana platser att allmänheten kan få tag på den. Till 

exempel kan det handla om att den måste finnas tillgänglig på vissa särskilda språk och på internet 

snarare än att den måste aktivt begäras ut. 

 Man kan också notera att transparens inte bara flödar mellan beslutsfattarna och 

allmänheten. Även för andra civilsamhälleliga organisationer, näringsliv och massmedia är det 

viktigt att beslutsfattarna är transparenta. Det kan till och med gälla för politiker som hamnat 

utanför beslutsprocesser och därmed saknar insyn. 
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2.4 Allmänhetens kontrollmekanismer påverkar legitimiteten 

Den demokratiska kvaliteten och legitimiteten anses vara högre när det som bestäms faktiskt är det 

befolkningen vill, trots att befolkningen inte deltar direkt i överläggningarna. (Powell, 2004, p. 92) 

Vad det egentligen innebär är att den demokratiska lyhördheten är bättre och att det över huvud 

taget finns en sådan är ett rekvisit för att någonting ska vara demokratiskt legitimt. (Dahl, 1998, s. 

95) I politik är allmänhetens representanter oftast valda på ett tidsbestämt mandat. Trots detta kan 

det hävdas att representanterna ingalunda är fria att bestämma vad de vill under deras mandat. Om 

representanten ser sig själv som en allmänhetens delegat är representanten också skyldig att 

kontinuerligt vara lyhörd för allmänhetens önskningar. Om representanten å andra sidan ser sig som 

en förtroendevald är det upp till representanten att maximera allmännyttan såsom representanten 

själv finner passande. (Hazan & Rahat, 2010, s. 145) Vilken sorts representant man är avgörs av 

kontexten i vilken man verkar. 

 För att säkerställa att representanterna gör vad de är utvalda att göra behövs 

kontrollmekanismer. En sådan är att allmänheten har möjlighet att retroaktivt utkräva ansvar, det så 

kallade vertikala ansvarsutkrävandet. (Powell, 2004, s. 94) Det vertikala ansvarsutkrävandet innebär 

att om befolkningen inte står bakom representanternas beslut finns det en möjlighet att rösta bort 

dem på valdagen. 

 Därtill finns det två fenomen som kallas för intresseformulering (en. interest articulation) 

och intresseaggregering (en. interest aggregation) som kan användas av politiska organisationer för 

att säkerställa att de ligger nära allmänhetens åsikter. Intresseformulering samlar upp olika åsikter i 

ofta civilsamhälleliga organisationer och skapar därmed ett verktyg för allmänheten att inom 

organisationen harmonisera och prioritera deras åsikter för att så småningom kunna påverka 

beslutsfattarna. För en politisk organisation blir det sålunda möjligt att istället för att undersöka vad 

miljontals människor tycker, istället fokusera på ett mindre antal organisationer som samlat ihop 

människornas åsikter. (Almond et. al., 2004, s. 66) Den här typen av intresseformulering leder ofta 

till intresseaggregering som handlar om att omforma de politiska åsikterna hos flera grupper och 

personer till verkliga politiska program. Här kan politiska organisationer själv skapa grupper av 

olika företrädare för civilsamhället som tillsammans får aggregera deras åsikter och av dem skapa 

verkliga politiska förslag. (Almond et. al., 2004, s. 85) 
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2.5 Problem-solving främjar konkurrensen 

Konkurrens innebär att ett flertal alternativ presenteras för beslutsfattare som därefter är fria att 

välja vilket de föredrar. Motsatsen är en situation där de endast har ett alternativ att ta ställning till - 

och ställningen de kan ta är antingen ’ja’ eller ’nej’ snarare än nyanserad. För den demokratiska 

legitimiteten är det viktigt att beslutsfattarna får en uppsjö av alternativ som de kan välja mellan. 

Det behöver inte ens vara klara alternativ utan det kan vara en form av blanka papper där de själva 

får skapa egna alternativ. (Rahat & Shapira, 2017, s. 90-91) 

 En förbättrad konkurrens uppnås även om beslut tas på relevanta grunder. Om det hålls en 

diskussion med logiska argument och representanter resonerar sig fram till att ett av alternativen är 

att föredra framför de andra. Motsatsen, som leder till en försämrad konkurrens, är om beslut tas på 

personliga grunder. Exempel på sådana kan vara rent personliga anledningar som att man passa 

bättre ihop med någon på ett personligt plan. Sådana abstrakta faktorer ska vara icke-

beslutsrelevanta för att uppnå ett stort mått av konkurrens. Förhandlingar kan generellt 

karakteriseras av antingen problem-solving eller bargaining. Bargaining innebär att försöka 

maximera sin egen nytta snarare än att - som genom problem-solving - hitta paretooptimala 

lösningar. Bargaining innebär att skapa relativa fördelar medan man genom problem-solving skapar 

absoluta fördelar. (Elgström & Jönsson, 2000, s. 685) Utifrån ett konkurrensperspektiv är ett 

problem-solving fokus att föredra då det säkerställer att flera blir tagna hänsyn till snarare än att 

fokuset blir för egoistiskt och det skapas då en partiskhet som gör en mindre benägen att stötta det 

alternativ som är gemensamt optimalt och istället stötta det som är optimalt för en själv. Problem-

solving motverkar också att en del frågor blir prestigefyllda som ofta är fallet i förhandlingar på 

EU-nivå. (Jonsson & Helgeland, 2003, s. 31) När samtliga arbetar för allas bästa blir det enklare att 

byta position i en fråga och när så sker ofta skapas en prestigelös stämning.  

 I en europeisk kontext har däremot bargaining oftast varit den dominerande strategin, inte 

minst i regeringsförhandlingar. Detta eftersom det är regeringarna - det vill säga medlemsstaterna - 

som direkt förhandlar med varandra istället för ombud som försöker hitta lösningar passande för 

alla samt eftersom resultaten måste vara mer eller mindre enhälliga. (Scharpf, 1988, s. 254) Det går 

emellertid att problematisera tanken på att ha ett ombud eller någon form av förhandlingsordförande 

ur ett konkurrensperspektiv. Undersökningar som gjorts på förhandlingar där ordföranden varit 

regeringschefen från EU:s roterande ordförandeskap. De visar först och främst att förhandlingarna 

blir effektivare. Resultaten blir också rättvisare när får något snarare än att vissa länder tar allt. 
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(Tallberg, 2010, s. 250) Så långt är allt väl och en rättvisare fördelning tyder på en ökad konkurrens. 

Problem kan däremot skapas om ordförandeposten inte stannar vid att effektivisera förhandlingarna 

utan även får sätta agendan för förhandlingarna, kliva in och mäkla kompromisser samt lösa 

kollektiva representationsproblem. I EU finns exempel på ordförande som med hjälp av fördelarna 

som följer med ordförandeposten lyckats skifta fokus i förhandlingarna på ett sätt som gynnar 

ordförandens egenintresse genom att exempelvis kontrollera agendan och utnyttja de fördelar såsom 

respekt och tillgänglighet som ordförandeposten ger. (Tallberg, 2010, s. 251) En ordförande kan 

alltså vara smidigt sätt att effektivisera och förbättra förhandlingarna. Då gynnar det konkurrensen 

Problem skapas däremot om en sådan har en personlig agenda eller får för stor makt då 

konkurrensen av motsvarande anledningar missgynnas. 

 Eftersom problem-solving innebär en strävan mot gemensamma mål, värderingar och 

normer anses bargaining som något negativt och har benämnts som ’the joint decision 

trap’ (Scharpf, 1988, s. 261) För att istället uppnå problem-solving betonas att upprepning är viktigt. 

Om förhandlingsparterna möts igen och igen är de mer benägna att samarbeta och finna lösningar 

som gynnar båda parter. Bidragande till problem-solving är det också om förhandlingsparterna 

arbetar i mindre grupper så de skapar personliga band till varandra. (Elgström & Jönsson, 2000, s. 

688) 

2.6 Tidigare forskning 

Det har forskats relativt lite på Framtidskonventet, i synnerhet under de senaste åren sedan 

Lissabonfördraget trädde i kraft och det var möjligt att trots allt se effekterna av det som åstadkoms 

under konventet. Sannolikt beror detta på att konventet i hög grad glömts bort efter att 

konstitutionsförslaget röstades ner i folkomröstningarna i Franrike och Nederländerna. Den teorin 

stärks också av att den mesta av forskningen som trots allt är gjort på Framtidskonventet kommer 

från åren då Framtidskonventet pågick eller strax därefter. Med andra ord, under de år då 

Framtidskonventet fortfarande benämndes som en framgång. 

 Åtminstone tre stycken svenskspråkiga forskningsprojekt har presenterats. Dessa är gjorda 

inom ramen för Sieps, som är det svenska institutet för europapolitiska studier. Förberedelser inför 

regeringskonferenser - Framtidskonventet i sitt sammanhang av Karl Magnus Johansson, EU:s 

framtidskonvent - en översikt och EU:s framtidskonvent - resultatet av Josefin Almer samt 
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Konventet bakom kulisserna - om arbetsmetoden och förhandlingsspelet i Europeiska konventet av 

Håkan Jonsson och Hans Hegeland. Dessa är emellertid alla utgivna under 2003, när 

Framtidskonventet ännu inte ens var helt avslutat. Det gör att dessa rapporter saknar att kunna 

blicka tillbaka på konventet med facit i hand som det finns möjlighet att göra i denna uppsats. Ingen 

av dessa försöker heller undersöka Framtidskonventet med tonvikten på huruvida det var 

demokratiskt legitimt. Istället berättar de om orsakerna till varför det blev ett konvent eller och om 

innehållet i konstitutionsförslaget och vad som verkligen pågick i förhandlingsspelet i 

Framtidskonventet. De har en redogörande snarare än analyserande ansats. Samtliga av ovanstående 

rapporter har trots det varit till stor hjälp för att skapa en fullödig kontext till Framtidskonventet och 

fånga stämningen som förelåg under den tiden samt även med mer konkret informationsinhämtning. 
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3. Metod 

Uppsatsen är vad som brukar kallas för en enstaka fallstudie. En enstaka fallstudie innebär att det är 

ett fenomen som kommer undersökas. Fenomenet finner man om man vandrar uppåt på 

abstraktionsstegen. (Teorell & Svensson, 2007, s. 18) Från den demokratiska legitimitetens 

säkerställande under Framtidskonventet givet de fem teoretiska utgångspunkterna blir det abstrakta 

fenomenet hur demokratisk legitimitet kan säkerställas. Om även kontexten abstraheras blir det en 

uppsats som går från att handla om Framtidskonventet till att mer generellt diskutera den 

Europeiska unionen. 

 Uppsatsen kommer att vara kvalitativ snarare än kvantitativ. En kvalitativ forskningsdesign 

är nämligen att föredra när man vill förstå ett fenomen, i det här fallet säkerställande av demokratisk 

legitimitet, genom att tolka information om det. (Teorell & Svensson, 2007, s. 82-83) Vad som görs 

under uppsatsen är att ett särskilt händelseförlopp, nämligen Framtidskonventet följs. I det 

händelseförloppet identifieras åtgärder som hjälpte till att säkerställa den demokratiska legitimiteten 

utifrån de teoretiska utgångspunkter som presenteras i teoriavsnittet. Dessa åtgärder går att kalla för 

operationella indikatorer. Operationella indikatorer är en del av operationaliseringen. Eftersom det 

ibland kan vara svårt att undersöka exakt vad som skedde, exempelvis exakt hur den demokratiska 

legitimiteten säkerställdes, går det att istället identifiera indikatorer som tyder på så skedde. Om ett 

antal av de operationella indikatorerna är uppfyllda kan man dra slutsatsen att den demokratiska 

legitimiteten säkerställdes. (Esaiasson et. al., 2012, s. 211) Det är också värt att notera att 

frågeställningen skvallrar om att det som undersöks är ’Hur den demokratiska legitimiteten 

säkerställdes’ vilket innebär vilka åtgärder som genomfördes - och även inte genomfördes - 

syftandes till att uppnå demokratisk legitimitet. Det primära målet är alltså inte att undersöka ifall 

Framtidskonventet i praktiken verkligen var demokratiskt legitimt. Med andra ord kan man säga att 

det som undersöks är det som sker framför kulisserna och inte bakom. En sådan undersökning 

skulle fordra ett helt annat material med protokoll ord-för-ord från möten och långa intervjuer med 

ledande personer vid Framtidskonventet.  

 Anledningen till att undersökningen - kontexten undantagen - stannar vid Framtidskonventet 

och inte undersöker hela kedjan av händelser från Amsterdamfördraget 1997 till Lissabonfördraget 

2009 är att man därmed har möjlighet att nå en djupare nivå av analys. För att ens nå i närheten av 

en lika djup analys skulle sidbegränsningen behövts överskridats. Framtidskonventet är också unikt 

på ett sätt som gör att det skulle behövts ett helt annat teoretiskt ramverk för att kunna analysera 
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hela processen som ledde till Lissabonfördraget. Framtidskonventets unikhet är också anledningen 

till att en enstaka fallstudie passar bäst. Framtidskonventet är ett av endast två konvent som 

genomförts i en EU-kontext och det enda som behandlat frågor såhär kontroversiella. Det går att 

tänka sig att Framtidskonventet kunde jämförts med förberedelserna för exemeplvis Nicefördraget 

2001. Problemen blir då återigen sidbegränsningen då Framtidskonventet skulle behövts avhandlats 

på halva detta utrymme. En annan anledningar är dels att det finns en stor risk att resultatet blir 

ganska självklart då Framtidskonventet skapades som ett svar - en motsats - till tidigare 

regeringskonferenser. Ytterligare en anledning är att redan i denna undersökning kommer 

Framtidskonventet i viss grad att jämföras med andra regeringskonferenser. Dels för kontextens 

skull. För att man ska förstå varför vissa åtgärder genomfördes men också för att det behövs för att 

ibland kunna säga att även om åtgärder vidtagits och att det blivit bättre sen senaste 

regeringskonferens så kunde ännu mer gjorts. 

 Tillvägagångssättet som dessa åtgärder kommer identifieras på är genom en textanalys. En 

textanalys innebär att textens innehåll - i det här fallet främst mötesprotokoll samt skildringar från 

Framtidskonventet - analyseras genom en eller flera närgågna läsningar så man därmed kan 

tillgodogöra sig meningen av vad som skriva och också hur det ska tolkas. (Bergström & Boréus, 

2012, s. 43) Det är också varför det är viktigt att kunna sätta sig in i den tidsanda som präglade 

konventet så att man kan förstå kontexten kring vad som sägs och skrivs. 

 Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att istället genomfört en intervjubaserad studie 

med representanter från Framtidskonventet. Då hade det varit möjligt att få ytterligare information 

om icke-konkreta variabler såsom stämning och tonläge. Problemet med en sådan studie är att av 

105 representanter hade man behövt intervjua en rimligt stor del, för att säkra att intervjusvaren 

stämmer överens med verkligheten. Såsom frågeställningen är ställd i denna uppsats blir det heller 

inte nödvändigt att ta reda på hur den demokratiska legitimiteten var i praktiken. Det viktiga blir 

istället att identifiera de officiella åtgärder som genomfördes för att säkerställa den. 

 Det empiriska materialet som används är mestadels officiella dokument från 

Framtidskonventet. Sådana dokument kan vara exempelvis mötesprotokoll eller 

diskussionsunderlag från arbetsgrupper. Detta finns tillgängligt på Framtidskonventets egen 

hemsida och samlingen där är heltäckande. Fördelen den typen av officiellt material är att att det är 

officiella redogörelser och inte därmed inte är färgade av någon annan. Nackdelen med officiella 

redogörelser är det är enkelt att få en bild av vad som skett - svårare att förstå varför. För att 
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tillskanska sig den kontexten har det varit nödvändigt att även använda en del sekundärkällor. Dessa 

källor är därmed en persons redogörelser av vad som skett under Framtidskonventet. 
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4. Framtidskonvetets kontext 

Regeringskonferenser är tillfällen där företrädare för de nationella regeringarna hos 

medlemsländerna träffas. Målet med en regeringskonferens är att förändra det senaste fördraget i 

Europeiska unionen. En regeringskonferens inklusive förberedelser kan pågå i flera år och är i allt 

väsentligt en stor förhandling. Regeringskonferenser avslutas emellertid med ett möte för det 

Europeiska rådet, det vill säga regeringscheferna i medlemsländerna. Det är i detta mötet 

förhandlingarna når sin kulmen och frågor som inte företrädarna lyckats enas om tidigare 

diskuteras. Europeiska rådet möten sker bakom lyckta dörrar vilket gör att det är svårt att få en 

inblick i hur förhandlingarna går till i praktiken. Det vittnas dock om att det stundtals är långa, 

hårda förhandlingar som inte sällan utmynnar i ett slags kohandel. (Johansson, 2003, s. 38) 

Enhällighet är nödvändigt för att en förändring ska gå igenom vilket gör att det ibland kan vara 

svårt att nå ett beslut. Ofta skjuts frågorna då vidare till den nästkommande regeringskonferensen 

istället. Så var fallet då Europeiska rådet varken i Amsterdam- eller Nicefördraget lyckades lösa 

många av de frågorna som var mer institutionella i sin natur. (Christiansen, 2002, s. 28) 

 Sådana misslyckanden som viktiga frågor som sköts på framtiden i kombination med den 

bristen på transparens och på det smala deltagandet gjorde att både processen fram till Amsterdam- 

och Nicefördraget fick motta mängder med kritik. Detta ledde till att en ledamot i 

Framtidskommittén i Europaparlamentet beslutade sig för att föreslå att ett konvent skulle få tolv 

månader på sig att skapa ett förslag för en europeisk konsititution. Det här skedde redan innan 

Nicefördraget hade skrivits på - istället kom förslaget in mitt under den kritiserade processen. 

Samtidigt som Nicefördraget antogs av Europaparlamentet, antogs även en resolution som förordar 

att ett konvent om EU:s framtid ska inledas under början av nästa år. (Johansson, 2003, s. 42) Detta 

koordinerades med EU-kommissionen som även den förordade att nästa regeringskonferens borde 

förberedas i en konventsform. (COM (2001)178) 

 Hur kom det sig att det just var ett konvent som föreslogs som svar på 

regeringskonferensernas problem? Faktum är att Europeiska rådet, de som fick kritik för 

regeringskonferenserna, redan 1999 tillsatte det så kallade Stadgekonventet som skulle ta fram en 

EU-stadga för mänskliga rättigheter. Stadgekonventet fungerade i mångt och mycket som en mindre 

version av dess efterföljare, Framtidskonventet. Mandatet var smalare, tiden kortare och 

representanterna färre. Trots detta beskrevs Stadgekonventet som en stor framgång. I synnerhet i 

Europaparlamentet, vilket inte är underligt med tanke på att det beskrivs att 
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europaparlamentarikerna lyckades tillskansa sig ett stort inflytande under Stadgekonventet. I 

jämförelse till deras väldigt marginaliserade plats under regeringskonferenser var detta såklart ett 

steg framåt för dem. Det blir därför föga förvånande att det ofta är Europaparlamentet som 

krediteras för skapandet av Framtidskonventet. (Johansson, 2003, s. 41) 

 Efter att både Europaparlamentet och EU-kommissionen var ombord på konventståget 

återstod för regeringarna att även dem stiga ombord. Under hösten 2001 diskuterades ett eventuellt 

konvent både bland utrikesministrarna i ministerrådet och i Europeiska rådet. Frågorna som 

diskuterades rörde vilket mandat som skulle tilldelas konventet och hur konventet skulle se ut. 

Andra frågor som hur tidsplanen skulle läggas och huruvida  konventet skulle komma med ett 

besluts- eller diskussionsunderlag diskuterades även dem. Bland regeringarna var det den belgiska 

som var ivrigast vilket sammanföll med deras ordförandeperiod som gav dem ytterligare 

möjligheter att styra agendan. Precis innan Belgien skulle ta över ordförandeskapet lade också 

Belgien fram ett förslag tillsammans med Nederländerna och Luxemburg på hur ett konvent skulle 

kunna se ut. Under sitt ordförandeskap tillsatte den belgiske premiärministern en arbetsgrupp för att 

fortsätta arbeta fram de riklinjer som ett konvent skulle kunna dras upp efter. (Johansson, 2003, s. 

45) I den arbetsgruppen deltog Dehaene och Amato som så småningom skulle utses till presidits 

vice ordföranden vid Framtidskonventet.  

 Vid ett toppmöte i belgiska Laeken under hösten 2002 beslutas det att ett konvent om 

Europas framtid ska hållas. Formen för konventet som man enades vid i Laeken är väldigt lik den 

som lades fram av de belgiska- nederlänska och luxemburgsiska regeringarna några månader 

dessförinnan. 

 I Laeken beslutades inte bara om själva konventet utan även vilket mandat som gavs till 

Framtidskonventet. I det beskrivs att slutdokumentet antingen ska bestå av olika alternativ, med 

hänvisningar till det stöd de olika alternativen fått - eller en rekommendation i den mån enighet 

förelåg. (SN 300/1/01 REV 1) Vad det i praktiken innebär är att Framtidskonventet dels förenkla de 

redan befintliga fördragen, såsom det berörda Amsterdam- och Nicefördragen. Dels ska det 

dessutom besvara de uppmaningar till konventet som ställs i slutdokumentet från Laeken. Det är på 

de uppmaningarna som Framtidskonventet kan rekommendera olika handlingsalternativ. Det utsågs 

också en ordförande i den förre franske presidenten Giscard d’Estaing och de två vice ordförandena 

Amato och Dehaene som känns igen från arbetgruppen som tog hjälpte den belgiska regeringen att 

ta fram ett förslag till ett ramverk för Framtidskonventet. Ett par månader senare inleddes 

Framtidskonventet. (Johansson, 2003, s. 48) 
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Efter att Framtidskonventet vidarebefordrat konstitutionsförslaget till den efterkommande 

regeringskonferensen. I ett möte för det Europeiska rådet under 2003 i antogs konstitutionsförslaget 

som en utgångspunkt för regeringskonferensen som planerades inledas senare samma år under det 

italienskt ordförandeskap. Anledningen till det skyndsamma agerandet var att man ville ha en färdig 

konstitution innan Juni 2004 då det var dags för Europaparlamentsval. I arbetet med 

Framtidskonventet deltog förutom medlemsländerna även tretton kandidatländer. 2004 hade detta 

förändrats då tio av de tretton kandidatländerna fått en status som framtida medlemsländer. Detta 

gjorde att de framtida medlemsländerna fick delta i regeringskonferensen på samma sätt som de 

befintliga medlemsländerna. Turkiet, Rumänien och Bulgarien, som alla deltagit i 

Framtidskonventet, fick även dem delta i regeringskonferensen men endast som observatörer. 

(EURACITV, 2004) 

 Regeringskonferensen sammanträdde i December 2003 med målet att färdigställa 

förhandlingarna kring konstitutionen. Trots att man lyckades komma överens om flera punkter var 

man oförmögna att enas kring reglerna kring kvalificerad majoritetsröstning. Detta omintetgjorde 

planerna att ha en färdigställd konstitution innan Europaparlamentsvalet. Trots enades Europeiska 

rådet under våren 2004 att förhandlingarna kring konstitutionen skulle fortsätta och att man hade för 

avsikt att kunna enas. I ett nytt regeringskonferensmöte under sommaren lyckades 

regeringscheferna komma överens och enas kring en europeisk konstitution. Formellt signerades 

dokumentet i Rom i oktober 2004. (EURACITV, 2004) 

 Innan ett EU-fördrag kan träda i kraft måste det även godkännas av medlemsländerna och av 

Europaparlamentet. Detta brukar kallas för ratificeringsprocessen. Viktigt här är att dra sig till 

minnes att enhällighet måste föreligga bland de europeiska länderna i frågor som dessa. Det räcker 

med att ett enda land ej godtar fördraget för att det ska stoppas. Konstitutionsförslaget gick 

planenligt genom Europaparlamentet med en stor majoritet. Vad gäller medlemsländerna räcker det 

oftast med att en omröstning hålls i de nationella parlamenten. Vissa länder insisterar även på att ha 

ett allmänt val kring förändringsförslagen. Eftersom konstitutionen var en - relativt tidigare EU-

fördrag - djuplodande förändring var det fler länder än i vanliga fall som beslöt sig för att hålla 

allmänna val. (The Guardian, 2003) Detta inleddes i Spanien i februari 2005 där ja-sidan vann med 

hela 77 %. Fortlöpande under våren gick förslaget även igenom i de nationella parlamenten i flera 

europeiska länder. Utan undantag var det med stor majoritet. Nästa länder som folkomröstade var 

Frankrike och Nederländerna inom loppet av tre dagar i slutet av Maj 2005. Detta slutade i två 
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nederlag för ja-sidan som endast fick 45 % respektive 38 % av rösterna. Därmed var det inte längre 

relevant hur det gick i de följande planerade folkomröstningarna i andra länder. Eftersom 

enhällighet krävdes var konstitutionsförslaget därmed inte aktuellt längre. (BBC, 2007) 

 Nederlaget ledde till slutet för den europeiska konstitutionen - men inte för vad som stod i 

den. Istället tillsattes en grupp ’visa män’ för att bestämma hur Europeiska unionen skulle agera 

härnäst. Gruppen leddes av Framtidskonventets vice ordförande Amato, varför den kom att kallas 

Amatogruppen. Av de sexton medlemmarna deltog även Framtidskonventets andre vice ordförande 

Dehaene. Förutom de två ovan nämnda deltog ytterligare tre medlemmar av Framtidskonventets 

presidie. (EUobserver, 2006) I juni 2007 presenterade Amatogruppen sin rapport. I den föreslogs en 

ny regeringskonferens som skulle skriva om Maastrichtfördraget från 1992 vilket tillsammans med 

justeringar av Romfördraget från 1957 skulle göra att förslagen från konstitutionen ändå 

implementerades i EU. Det var dock noga att det inte längre kallades för en konstitution. Istället 

användes Reformfördraget. (Action Committe for European Democracy,  2007) En ny 

regeringskonferens inleddes och efter förhandlingar under hösten signerades vad som kom att kallas 

för Lissabonfördraget i december år 2007. 

 Liksom under konstitutionsförslaget behövde Europaparlamentet och de olika 

medlemsländerna ratificera fördraget. Den har gången var det endast Irland som valde att göra det 

genom en folkomröstning. För resten av länderna räckte det med att Lissabonfördraget röstades 

igenom i de nationella parlamenten. I de nationella parlamenten gick det relativt smidigt och 

samtliga röstade igenom fördraget. Gällande folkomröstningen i Irland som gick av stapeln i juni 

2008 röstades dock Lissabonfördraget ner med 53 %. Detta ledde till ytterligare förhandlingar där 

Irland fick garantier om abort- skatt och militär neutralitet. Dessutom bestämdes att det även 

fortsättningsvis - trots utvidgningen - skulle vara en kommissionär i EU per land. I Oktober 2009 

var det dags för en ny folkomröstning på Irland som slutade i en storseger för ja-sidan med 67 %. 

Därefter trädde Lissabonfördraget i kraft i December 2009. Lissabonfördraget är fortfarande 2017 

det senaste EU-fördraget vilket gör att vad som bestämdes i det fördraget är vad som fortfarande 

styr hur Europeiska unionen fungerar. (BBC, 2011) 
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5. Så säkerställdes den demokratiska legitimiteten 

5.1 Allmänhetens möjligheter att påverka vilka som deltog 

En fundamental del i en demokratisk process är det allmänhetens politiska deltagande. Utan att den 

vuxna befolkningen har rätten att välja vem som ska representera dem, går det inte att kalla en stat 

för demokratisk. Demokrati på en nationell nivå kräver därför maximal inklusion. (Hazan & Rahat, 

2010, s. 89) 

 I takt med att medlemsantalet för politiska partier minskat under de senaste decennierna har 

det också skapat krav på att demokratisera även partiet som sådant. Detta skulle därmed göra 

befolkningen mer benägen att engagera sig politiskt och skapa en större tilltro till partiet. (Scarrow, 

1999, s. 358) Det tyder på att ju större möjlighet för människor att påverka desto större förtroende 

och ett större engagemang genererar det. Detta var ingångsvärdet för Framtidskonventet som uttalat 

hade ett mål att komma nära den europeiska befolkningen. (CONV 7072) 

5.1.1 Utnämningarna i Laeken 

Framtidskonventet går att jämföras med ett politiskt parti i den mening att representanter ska utses i 

en politiskt organisation och det finns en inneboende förväntan att det ska ske på ett sätt som är 

demokratiskt legitimt. (CDL(2013)045) Den kanske mest slående likheten är emellertid att det i 

båda fallen redan finns nyckelpersoner som också kan ha som uppgift att utse representanter 

 På samma sätt som när ett politiskt parti består av representanter som företräder dess 

väljarbas bestod Framtidskonventet av representanter som skulle företräda medborgarna i 

medlemsländerna samt kandidatstaterna. Det blir därför relevant att undersöka hur de utsågs. 

Framtidskonventet bestod av 105 representanter och därtill en ordförande och två vice ordförande. 

Representanterna valdes på flera olika sätt men utgångspunkt är att börja vid valet av ordförande 

samt vice ordförande. Till de respektive posterna valdes Giscard d’Estaing samt Amato och 

Dehaene. Varför det blir naturligt att inleda undersökningen här är eftersom dessa valdes redan vid 

Laekentoppmötet. Det var här Framtidskonventet utformades. (Johansson, 2003, s. 50) 
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 I Laeken bestämdes förutom ordförande och vice-ordförande även att Framtidskonventet 

skulle bestå av följande: 

i) 15 företrädare för medlemsländernas regeringschefer 

ii) 30 företrädare för medlemsländernas parlament 

iii) 16 företrädare för Europaparlamentet 

iv) 2 företrädare för EU-kommissionen 

v) 13 företrädare för kandidatländernas regeringschefer 

vi) 26 företrädare för kandidatländernas parlament 

Laekentoppmötet var ett möte för det Europeiska rådet, som består av regeringscheferna för de, vid 

den tiden, sexton medlemsländerna samt EU-kommissionens ordförande som emellertid inte har 

någon rösträtt. EU-kommissionens ordförande var italienaren Romano Prodi. Ordförande för 

toppmötet och Europeiska rådet var den belgiska premiärministern Guy Verhofstadt. (Johansson, 

2003, s. 46) 

5.1.2 Laekentoppmötet 

Förhandlingar i det Europeiska rådet förs bakom lyckta dörrar, varför det är svårt att finna 

information kring hur förhandlingarna verkligen går till. I synnerhet när det gäller specifika 

förhandlingar. I teorin har samtliga representanter lika mycket makt och besluten i Europeiska rådet 

fattas genom konsensus där alla länder sålunda har har vetorätt. (Christiansen, 2002, s. 45). Detta är 

emellertid en sanning med modifikation, då det identifierats dimensioner som gör att vissa 

företrädare i praktiken har mer makt än andra.  

 Tre sådana är ’Staters källa till makt’, ’Institutionell källa till makt’ och ’Individuell källa till 

makt’. (Tallberg, 2008, s. 687) ’Staters källa till makt’ kommer till stor del från en stats aggregerade 

resurser, såsom befolkningsmängd, ekonomisk styrka och militär. Luxemburgs dåvarande 

premiärminister, Jean-Claude Juncker, som var med vid Laeken säger - om Europeiska rådet 

generellt, inte just om mötet i Laeken - ”Greater member states have a greater say. We never admit 

it, of course, but one has to acknowledge that geography and demography are playing a role”. 

(Tallberg, 2008, s. 689) Giscard d’Estaing berättar själv om en fransk- och tysk dominans av det 
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Europeiska rådet när han själv deltog i mötena på åttiotalet av just dessa anledningar. (Tallberg, 

2008, s. 689) De stater som under denna tid sägs dominera förhandlingarna är förutom nämnda 

Frankrike och Tyskland även Storbritannien.  

 En ’institutionell källa till makt’ är ordförandeposten, det vill säga den roll som 

regeringschefen i landet som för tillfället var unionens ordförandeland enligt ett rotationsschema. 

(Tallberg. 2008, s. 697) I Laeken var det Belgien och dess premiärminister Guy Verhofstadt som 

åtnjöt detta privilegie. Innebörden av ordförandeskapet är att landet har möjlighet att ta fram en 

agenda för mötet och det betonas ofta vilken fördel det är att ha ordförandeskapet, i synnerhet under 

förberedelsefasen för mötena. Den sista maktkällan är den individuella, den som beror på 

regeringschefen som person. Det kan ha att göra med rent personliga egenskaper, huruvida personen 

i fråga är en god förhandlare eller senioritet och erfarenhet av dylika möten. I intervjuer med 

deltagare under mötena nämns Frankrikes Jaques Chirac och Luxemburgs Jean-Claude Juncker som 

de mest framstående vid den här tiden medan Italiens Silvio Berlusconi var deras antites. (Tallberg, 

2008, s. 700) 

 När man undersöker möten i Europeiska rådet är även viktigt att notera att det ofta rör sig 

om ett köpslående. Enligt vittnesmål gällde detta även mötet i Laeken. Framtidskonventet var 

nämligen inte det enda som diskuterades, bland flera andra frågor som stod på agendan diskuterades 

det även var Europeiska unionen skulle placera ut ett antal myndigheter. Det gick såklart inte att 

förutse vilken betydelse Framtidskonventet skulle ha, vilket gjorde att det spekulerades det i att 

placeringen av dessa myndigheter användes i en byteshandel för att länder skulle få gehör för just 

deras kandidat till ordförandeplatsen. (DN, 2001) 

5.1.3 ’Lilla presidiet’ utnämns av Europeiska rådet 

Till slut valdes alltså fransmannen Giscard d’Estaing samt italienaren Amato och belgaren Dehaene. 

Eftersom Europeiska rådets toppmöten är stängda går det inte att få reda på exakt hur förfarandet 

såg ut, men att sammansättningen av ordförandeskapet såg ut på detta sätt var knappast en 

överraskning givet det inflytande som Frankrike har i Europeiska rådets möten. (Tallberg, 2008, s. 

689) Vad gäller de vice ordförandena utgjorde Amato och Dehaene hälften av en delegation som 

mötets ordförande Guy Verhofstadt utsett att förbereda den delen av Laekentoppmötet som skulle 

behandla Framtidskonventet. (Johansson, 2003, s. 45) 
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I enighet med klassificeringsschemat går det att placera utnämningen av ordförande och hans vice-

ordförande under den näst mest exklusiva kategorin, att endast en liten privilegierad skara har 

rösträtt. I det här fallet bestod skaran av regeringscheferna hos medlemsländerna. Där är emellertid 

värt att notera att samtliga regeringschefer - eller åtminstone deras företrädare - vid något tillfälle 

ställt upp i ett val där de fått så pass många röster att det har rättfärdigat ett mandat att ta beslut för 

landet i fråga. Likväl går det också att notera att dessa röster lades i nationella val som 

huvudsakligen inte handlar om EU-frågor. Alternativet hade varit att låta Europaparlamentet utse 

ordförande till Framtidskonventet. Det hade dels fört upp utnämningsprocessen ett steg på 

inkluderingsstegen. Det hade också gjort att det inledande valet, där de som fattar beslut om 

utnämningarna väljs, hade kunnat handla om EU-frågor istället för att hamna i skuggan av 

nationella frågor. 

 Giscard d’Estaing, Amato och Dehaene kom att kallas det ’lilla presidiet’. Dessa 

ackompanjerades av ytterligare nio ledamöter för att tillsammans bilda det ’’stora presidiet’ som 

hämtades från de olika kategorierna av ordinarie ledamöter. (Johansson, 2003, s. 50) 

 En av kategorierna bestod av representanter för regeringen i länderna som deltog i 

konventet. Tre av dessa kom från de länder som skulle inneha unionens roterande ordförandepost 

under tiden som Framtidskonventet pågick, nämligen Spanien, Danmark och Grekland. Detta gjorde 

att de tre också fick en plats i presidiet. Representanterna för regeringarna utsågs följaktligen av 

regeringscheferna i de respektive länderna. (Almer, 2003, s. 10) Till skillnad från i Europeiska 

Rådet där sexton personer trots allt var tvungna att enas kring ordförandeposterna och då 

utnämningsprocessen föranleddes av en diskussion och förhandling var utnämningen till denna 

kategori en enskild persons ansvar vilket gör att utnämningsprocessen är så exkluderande den kan 

bli. 

5.1.4 Nationella parlamenten inkluderas 

En annan kategori bestod av representanter för de olika nationella parlamenten. Dessa utsågs av 

parlamenten vilket ledde till att dessa valen var förhållandevis inklusiva. Alla som satt i parlamentet 

kunde påverka vilket gör att det hamnar i kategori nummer tre i arketypsschemat. Vad som 

emellertid kan te sig problematiskt var att man först behövde bli nominerad av sin partigrupp till 
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posten. Detta gör att utnämningarna i praktiken tar ett steg nedåt i arketypsschemat då en elit i 

partigruppen först måste vara överens om att en viss person skulle bli nominerad. I allmänhet var 

det här som själva utnämningen skedde. Vad som därefter hände under röstningen befäste ett 

resultat som gick att räkna ut genom att se på sammansättningen av parlamentsledamöter. 

(EUobserver, 2002) Denna utnämning var mer inklusiv än vem som utnämndes att företräda 

regeringen och i teorin var den så pass inklusiv som man kan önska, i och med att hela parlamentet 

kunde rösta. I praktiken var det förstås svårare då alla partigrupper först inbördes nominerade sitt 

förslag för att förhindra att deras röster fördelades på flera förslag och ledde till att inget av 

förslagen i slutändan blev utsedd.  

 Två av dessa skulle så småningom också väljas ut för att bli en del av presidiet. Detta skulle 

ske i en omröstning bland de trettio företrädarna för de nationella parlamenten. Noterbart, utan 

närvaro från kandidatländerna, vilket renderade i kritik mot det spanska ordförandeskapet som var 

värdar för mötet. Detta gör också att utnämningsprocessen blir mindre inklusiv och rör sig ett steg 

nedåt i arketypsskalan, från att alla delegater från de nationella parlamenten skulle haft rösträtt till 

att det bara kom att gälla de som kom från medlemsstaterna. Därtill blev det till slut ingen 

omröstning eftersom de två dominerande partigrupperna, ’Europeiska folkpartiets grupp’ och 

’Europeiska Socialdemokratiska partiets grupp’ kom överens om att rösta på varandras kandidater 

och därmed i praktiken utesluta kandidater med andra partitillhörigheter. (EU Observer, 2002) 

5.1.5 Både Europaparlamentet och EU-kommissionen bjöds in 

Europaparlamentet representerades av sexton delegater. De sexton platserna allokerades på ett sätt 

som skulle representera antalet platser för de respektive partigrupperingarna i Europaparlamentet. 

Dessa valdes av ledarna för deras respektive partigrupp vilket gör att de hamnar i den näst mest 

exklusiva kategorin. Den andra sidan av myntet är dock att dessa är de enda som valts direkt av 

befolkningen i EU-val tack vare deras engagemang i EU-frågor. Därefter var det naturligtvis ingen 

överraskning att de två stora partigrupperna, med elva av sexton delegater, utnämnde två av sina 

egna delegater till presidiet. (EU Observer, 2002) 
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EU-kommissionen bidrog med två delegater som utsågs av dess ordförande Romano Prodi. Dessa 

kom återigen från varsin av de stora partigrupperna. Denna utnämning är också högst exkluderande 

i och med att det endast var hos en person beslutet låg. EU-kommissionens ordförande är utsedd av 

Europeiska rådet med vetorätt för Europaparlamentet. Prodi kunde därefter välja mellan de 16 

medlemmarna i EU-kommissionen. Samtliga utsedda av respektive lands regering och även här har 

Europaparlamentet vetorätt så tillvida att den kan avsätta hela EU-kommissionen. De båda 

medlemmarna från EU-kommissionen blev automatiskt också medlemmar i presidiet. (EUobserver, 

2002) 

 Sent omsider kompletterades även presidiet med en trettonde medlem. En medlem från 

kandidatländerna bjöds in och valdes av- och bland delegaterna från kandidatländernas parlament. 

Liksom resterande representanter från kandidatländerna saknade även han rösträtt. (Johansson, 

2003, s. 51) 

5.2 Demografiska och åsiktsmässiga (o)likheter med allmänheten 

Alla de som utsågs att delta i Framtidskonventet hade en sak gemensamt, tillsammans skulle de 

representera befolkningen i medlems- och kandidatländerna. I mer breda definitioner av demokrati 

nämns ofta begreppet representation vilket innebär att de som väljs ut verkligen ska representera de 

som valt dem. Även om representanterna vid Framtidskonventet valts på olika sätt, är det ändå den 

europeiska befolkningen som i grunden gett dem deras mandat. Om man härleder samtliga 

utnämningsprocesser kommer man alltid vid ändpunkten komma fram till att någon valdes vid ett 

allmänt och demokratiskt val, då samtliga länder som deltog vid Framtidskonventet var 

demokratier. Det går alltså att säga att representanterna är utvalda att företräda Europeiska unionens 

medborgare. I bredare definitioner av demokratisk legitimitet är det viktigt att de representanterna 

demorgafiskt liknar befolkningen de företräder. Forskning har nämligen visat att det är ett säkert 

sätt för att kontrollera att befolkningens åsikter faktiskt är desamma som representanternas. (Diaz, 

2005, s. 14-15) 

5.2.1 De mindre länderna var överrepresenterade 
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Representation kan därefter delas upp i två underkategorier, Substantiell- och Deskriptiv 

representation. Deskriptiv representation syftar till att representanterna ska vara demografiskt lika 

befolkningen de ska representera, det vill säga unionens- och kandidatländernas medborgare. 

(Lovenduski & Norris, 2003, s. 98) I undersökningen som presenteras nedan är denna kategori 

uppdelad på nationalitet, ålder och kön. 

 Vad gäller nationalitet fanns det vissa spärrar som kvoterade in representanter beroende på 

nationalitet. För det första var samtliga berättigade till tre representanter, två som utsågs av det 

nationella parlamentet och en som utsågs av regeringschefen. När alla fått sina kvoterade platser 

fanns det 21 stycken kvar att dela ut, och de skulle delas ut bland de femton medlemsländerna. 

Frankrike lyckades tillskansa sig fyra av dessa, varav två i presidiet. Totalt ledde det till att 

Frankrike var företräddes av sju representanter, bland dem två i presidiet varav en var ordföranden. 

Var femte öppen plats vid konventet tilldelades sålunda Frankrike. Bakom Frankrike fanns 

Tyskland, Storbritannien och Italien med vars sex platser där samtliga länder även hade varsin plats 

i presidiet. Denna kvartett var år 2000 också de fyra, relativt överlägset, befolkningsmässigt största 

länderna i Europeiska Unionen. (UN, 2000) Istället för att anse det odemokratiskt att de största 

länderna lägger beslag på flest platser måste detta undersökas närmare. Om man tar Frankrike som 

exempel, hur många platser borde de ha fått, om man delat ut platserna enkom efter 

befolkningsmängd? Om vi först godtar kvoteringen mellan medlemsländer och kandidatländer men 

därefter delar ut antalet representanter baserat på folkmängd skulle Frankrike fått 10,4 platser. Om 

vi därtill adderar kvoteringen där samtliga länder får tre platser. Hur många av de övriga 21 skulle 

Frankrike då fått? Svaret är 3,3 och i praktiken blev det istället fyra platser. Den deskriptiva 

representationen för Frankrike verkar sålunda varit relativt korrekt - eller demokratisk om man så 

vill. Så istället för att ropa ut de stora länderna som vinnarna baserat på att de tog lejonparten av de 

21 icke-kvoterade platserna är det de mindre länderna som blev vinnarna och fick fler platser än vad 

de befolkningsmässigt borde haft rätt till. Alla länder mindre än de fem stora, Tyskland, Frankrike, 

Storbritannien, Italien och Spanien, fick fler platser än vad de borde haft rätt till.  

5.2.2 Medianålder på 53 år 

Åldersmässigt fyllde deltagarna år 2002 mellan 30 och 76 år. Faktum är att sjuttiosexåringen var 

ordföranden Giscard d’Estaing. Både medelåldern och medianåldern sammanföll och låg på 53 år. 

!30



Bland de sjutton kvinnorna var medelåldern 49 år. 2001. När de första representanterna till 

Framtidskonventet utnämndes var medianåldern i det som numera kallas EU-28 (det vill säga 

samtliga länder som deltog vid Framtidskonventet exklusive Turkiet, men istället inklusive 

Kroatien) 38 år. Vid en första anblick ser det inte särskilt representativt ut då det skiljer hela femton 

år mellan medianåldern i EU och medianåldern på Framtidskonventet.  

 Vad man däremot måste ta i beaktande är att att personer under, säg, tjugofem år näppeligen 

var aktuella för Framtidskonventet då de först måste ha blivit invald i antingen det nationella 

parlamentet eller Europaparlamentet. Senaste Europaparlamentsval gick dessutom av stapeln hela 

tre år tidigare, 1999. En ung politiker hade därmed behövts blivit invald redan 1999. Hela systemet 

blir sålunda förskjutet med ett par år. En annan faktor är även att människor för unga för att väljas in 

är klart fler än de som - av naturliga orsaker - är för gamla för att väljas in. Medianåldern på de som 

har en faktisk chans att väljas in som representanter är därför klart högre än 38 år.  

 Ytterligare en faktor att ta med i beräkningen är att i representativa demokratier som 

länderna i Europeiska unionen är, väljer befolkningen representanter att ta beslut åt dem i allmänna 

val. Det är inte nödvändigtvis ett självändamål att det ska vara en exakt spegling av befolkningen. 

Istället ska representanterna vara lämpade att delta och därmed ha en hög kompetens inom områden 

som de ska ta beslut kring. En sådan kompetens tillskansar man sig ofta genom erfarenhet. Detta är 

varför det är naturligt att åldersfördelningen är skev på ett sätt som gör att medianåldern i 

Framtidskonventet är högre än den bland befolkningen. En medianålder på 53 år är därmed inte så 

uppseendeväckande som det kan te sig vid första anblicken och även om den deskriptiva 

legitimiteten inte blir helt tillgodosedd går det heller inte att förkasta den. 

 Detta till trots måste det såklart adresseras att de under 30 år saknade representant vid 

Framtidskonventet. I synnerhet då ett målen för vad Framtidskonventet skulle uppnå, som antogs i 

Laeken, var att involvera även ungdomar i diskussionen kring Europeiska unionens framtid. (SN 

300/1/01 REV 1) I kölvattnet av detta skapades genomfördes det ett Ungdomskonvent, vilket var en 

önskan som ordföranden Giscard d’Estaing torgförde redan när han höll sitt första tal. Ungdomarna 

som sammankallades var 168 stycken till antalet och mellan 18 och 25 år och från samma länder 

som deltagarna i Framtidskonventet. Konventet hölls i Bryssel under tre dagar under sommaren 

2002 och dagen efter presenterades deras slutrapport vid ett möte i Framtidskonventet. (CONV 

4/02) För att försöka säkerställa att representanterna därefter inte skulle tappa kontakten med 

ungdomen bjöd vice ordförande Dehaene presidiet från ungdomskonventet att närvara vid mötena 

även för Framtidskonventet. Han betonade också för institutionerna att behålla en dialog deras 
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respektive deltagare i ungdomskonventet. (CONV 167/02) Det skapades dessutom en hemsida för 

ungdomskonventet som fick vara kvar även efter att konventet avslutats. 

5.2.3 Inte ens 20 % kvinnor 

Representanterna vid Framtidskonventet var kvinnor och män. En representativ indelning de båda 

könen emellan torde rendera i hälften män och hälften kvinnor vilket skulle leda till att 

Framtidskonventet var demokratiskt legitimt med avseende på deskriptiv representation. Detta var 

emellertid inte fallet. Av 105 representanter var endast sjutton kvinnor vilket innebär en andel på 

dryga sexton procent. I presidiet, som skulle leda Framtidskonventet, är det än mindre jämlikt. Här 

deltog endast en kvinna, vilket innebar att 92 % av presidiet var män. Faktum är att andelen kvinnor 

faktiskt var som högst bland kandidatländerna, där det uppgick i 18 %. Ett annat segment som var 

förhållandevis jämlikt var representanterna som kom från Europaparlamentet, av vilka fem av 

sexton var kvinnor vilket är nästan en tredjedel. Fördelade även på nationalitet går det att utläsa den 

enda nationen som bidrog med fler än en kvinna var Storbritannien, där två av sex var kvinnor. 

Frankrike, med sju representanter skickade sju män.  

 Detta är naturligtvis inte representativt och således blir också den demokratiska legitimiteten 

lidande. I hänseende till den deskriptiva representationen går det inte att påstå att Framtidskonventet 

var demokratiskt legitimt. När det gällde nationalitet hade det bestämts att dessa skulle kvoteras 

mellan länderna, så gjordes inte gällande kön. Istället skulle det i teorin varit möjligt att ha ett 

Framtidskonvent bestående av endast män. 

5.2.4 Dominerat av kristdemokrater, konservativa och socialdemokrater 

Förutom den ovan beskrivna Deskriptiva representationen finns ytterligare en kategori, substantiell 

representation. Den substantiella representationen handlar om åsikter snarare än ytliga attribut 

såsom ålder, nationalitet och kön. (Lovenduski & Norris, 2003, s. 98) Då det är vanskligt att 

undersöka en persons åsikter, dessutom i en oräknelig mängd frågor kommer den substantiella 

representationen i undersökningen nedan utgå ifrån vilken partigrupp i Europaparlamentet personen 

i fråga, eller dennes parti, representerar. För kandidatländerna, som vid Framtidskonventet inte var 
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med i Europaparlamentet, gäller istället vilken partigrupp de själva eller deras parti skulle komma 

att representera. För ett land som Turkiet som ännu inte blivit medlemmar av den Europeiska 

unionen har det istället undersökts vilket sammanslutning av europeiska partier det tillhör och 

därefter har de placerats i den partigrupp i Europaparlamentet som deras EU-gren tillhör. 

 Vid framtidskonventet var det närmast föregående Europaparlamentsvalet 1999. Eftersom 

Europaparlamentsval endast hölls i medlemsländerna kan därmed inte representanter från 

kandidatländerna inkluderas i jämförelser som inbegriper Europaparlamentet. Efter valet 1999 detta 

bestod Europaparlamentet av nio olika grupperingar. Den största gick under akronymen EPP-ED, 

men kallas numera endast för EPP, European People’s Party. Företrädesvis är medlemmarna 

konservativa och kristdemokrater. Näst störst var Socialdemokraterna, PES som numera har namnet 

S&D, Progressive Alliance of Socialists and Democrats. Dessa partier fick överlägset flest röster i 

Europaparlamentsvalet. EPP fick 37 % och S&D 29 %. Det var även till dessa två partigrupper de 

flesta representanter hörde. 38 % av medlemsländernas representanter tillhörde antingen själva 

S&D, eller tillhörde ett parti som var med i S&D. Dessa utgjorde även fyra tolftedelar av presidiet. 

Vid de sex tillfällen när personer skulle väljas in i presidiet, representanterna för de nationella 

parlamenten, för Europaparlamenten och för Kommissionen, delade EPP och S&D på dessa och 

fick därmed tre platser var. Vice ordföranden Amato var vid tillfället för Framtidskonventet 

oberoende men har både förr och senare varit medlem i partier som tillhör S&D. EPP var tre 

delegater fler än S&D vilket innebar 40 stycken. De var även två fler i presidiet, däribland 

ordföranden. (Élections européennes, 1999) 

 53 av 66 representanter från medlemsländerna kom alltså från något av de två största 

partierna. Det är en något större andel än de fick i parlamentsvalet. Bland de övriga tolv deltagarna 

som var affillierade med någon partigrupp tillhörde sex av dem ELDR, nuvarande Alliance of 

Liberals and Democrats for Europe Group (ALDE), som bestod av EU-vänliga liberaler från den 

politiska centern. Med 9 % av representanterna i konventet hade de nästan exakt så många mandat 

som antalet röster i Europaparlamentsvalet skulle rättfärdigat, nämligen 8 %. Strax bakom hade De 

gröna, Greens-EFA, kommit med 7,7 % men dessa fick endast två av platserna vid 

Framtidskonventet. Både De gröna och ALDE lyckades endast omvandla sina mandat i 

Europaparlamentet till varsin representant. Diskrepansen uppstod istället då ALDE fick två mandat 

genom de nationella parlamenten och tre mandat genom regeringscheferna. 6,7 % av rösterna vid 

Europavalet fick GUE-NGL, European United Left - Nordic Green Party, som ligger till vänster om 

Socialdemokraterna och motsatte sig Europeiska Unionen i dess dåvarande form. Deras 6,7 % 
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utmynnade i en plats vid Framtidskonventet. Nästan 5 % fick UEN, som är en numera upplöst 

grupp av nationalkonservativa mestadels euroskeptiker. Detta ledde också till en representant från 

Europaparlamentet men även en plats då regeringspartiet i Italien, Lega Nord, tillhörde denna 

grupp. Därtill fanns det två stycken oberoende. Vice ordförande Amato, som tidigare nämnts och 

den österrikiska regeringens representant som tillhörde österrikiska Frihetspartiet som vid denna tid 

var officiellt oberoende men som numera tillhör extremhögerns EU-skeptiska Nationernas och 

Friheternas Europa, ENF. Som synes är den substantiella representation relativt tillgodosedd när 

man jämför representanterna med senaste Europaparlamentsvalet. Det är inte särskilt 

uppseendeväckande med tanke på att en stor del av platserna delades ut viktade efter just det. Vad 

som man skulle kunna anmärka på är faktumet att då två representanter skulle väljas, till exempel 

till presidiet, så delade de två största partierna på dessa. Detta ledde till nio av elva platser i 

presidiet. Tolv om man räknar vice ordförande Amato dit, som vid Framtidskonventet var 

oberoende men hade starka band till S&D. Med två så dominerande partigrupper skulle det inte 

skadat den demokratiska legitimiteten om det varit tre representanter från de respektive 

institutionerna som fått delta i presidiet istället för två. 

5.3 Kritiken från tidigare Regeringskonferenser bemöts 

Transparens definieras som ’benägenhet att tillgängliggöra policyrelevant information’. (Hollyer et. 

al., 2012, s. 1193) Det är en smal definition. För stater är den oftast bredare och kan inbegripa press- 

och yttrandefrihet, till exempel. Eftersom Framtidskonventet inte är en stat är dess möjlighet att 

lagstifta och påverka dylika fenomen väldigt begränsad. Därför begränsas även definitionen av 

transparens i relation till Framtidskonventet till ’benägenhet att tillgängliggöra policyrelevant 

information’. För Framtidskonventet gäller sålunda att det räknas som transparent om det själva 

tillhandahåller  och tillgängliggör korrekt information om sig självt. (Bellver & Kaufman, 2002, s. 

5) 

 Att offentliggöra sådan information är elementärt eftersom att allmänheten utan 

informationen inte kan utkräva något ansvar av beslutsfattarna. (Hollyer et. al., 2012, s. 1193) 

Oftast yttrar sig ansvarsutkrävandet i att allmänhetens representanter kan röstas bort vid nästa val. 

Detta är också applicerbart på Framtidskonventet, med undantaget att det inte hölls några val som 

uteslutande handlade om Framtidskonventet. Istället fick ansvaret utkrävas vid nästkommande 
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nationella val eller Europaparlamentsval. Därtill hade befolkningen i vissa länder även val om vad 

som framgent blev utkastet till den Europeiska konstitutionen. (BBC, 2007)  

5.3.1 Hård kritik mot transparensen under arbetet med Amsterdamfördraget 

Vid tiden för Framtidskonventet hade den Europeiska unionen under flera år genomlidit hård kritik 

för att dess transparens varit otillräcklig. Regeringskonferensen och dess förberedelser under 

1996-1997 fick mycket kritik även i generella termer då det ansågs att för lite blev bestämt, istället 

sköts många av de mest kontroversiella frågorna fram eftersom företrädarna inte lyckades ta några 

beslut. (Christiansen et. al., 2002, s. 28) Mer konkret blev Regeringskonferensen 1996-1997 ofta 

kritiserad eftersom ledorden för hela konferensen utsetts att vara ’Transparens, Demokrati och 

Effektivitet’. När transparensen uteblev från Regeringskonferensen hårdnade även kritiken. (Curtin, 

1999, s. 447) Den historiska kontexten och hur krav på transparens hanterats på tidigare 

Regeringskonferenser är viktig när det gäller Framtidskonventet då det var första fasen på vägen 

mot en ny Regeringskonferens som skulle inledas i oktober 2003 och handla om just utkastet till en 

europeisk konstitution. 

 De konkreta anledningarna till varför transparensen kritiserades var sättet officiella 

dokument distribuerades till allmänheten, att de nationella parlamenten fick för lite information om 

vad som pågick, att företrädare för Europaparlamentet inte fick delta på regelbunden basis samt att 

företrädare för näringsliv, fackföreningar och NGO:s inte fick delta. (Dehousse, 1998, s. 28-32) 

Detsamma gällde för den nästkommande regeringskonferensen som avslutades med Nicefördragets 

undertecknande 2001 där kritiken återigen riktades mot den bristfälliga öppenheten och det smala 

deltagandet. (Christiansen et. al., 2002, s. 28) Samtliga är exempel på hur representanterna stängde 

in sig och därmed begränsade insynen och sålunda även transparensen.  

 Transparens innebär att tillgängliggöra information. Det räcker inte nödvändigtvis med att 

informationen offentliggörs på en hemsida. Det måste också ses till att människor verkligen kan 

tillgodogöra sig informationen. Detta till exempel genom att få allmänheten involverad och därmed 

ökas transparensen eftersom det skapar en dialog mellan allmänheten och, i det här fallet, 

Framtidskonventet. (Rahat & Shapira, 2017, s. 93) Ett exempel är att Framtidskonventets 

ordförande Giscard d’Estaing sa i sitt första tal att under tidigare regeringskonferenser hade 

beslutsprocessen blivit alltmer komplex och att den numera var oförståelig för allmänheten. (CONV 
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4/02). Detta är ett typexempel på att någonting inte är transparent om informationen som 

offentliggörs för allmänheten är så svårförstådd att vanliga människor inte kan tyda eller förstå den. 

 Att initiativtagarna bakom Framtidskonventet var medvetna om kritiken som riktats mot 

tidigare regeringskonferenser blir tydligt när det i Laekenförklaringen explicit poängteras att de 

önskar ett ”brett och öppet” konvent. (SN 300/1/01 REV 1) Vid Framtidskonventets öppningsmöte 

betonade Europeiska rådet ordförande José Maria Aznar dessutom att transparens var ett kriterium 

för Framtidskonventet. (CONV 4/02) Vidare förklarar Europaparlamentets ordförande vid samma 

möte att Framtidskonventet är ett tydligt ställningstagande för öppenhet och transparens. 

5.3.2 Inklusion av nationella parlament och Europaparlamentet  

Sålunda tycks det råda konsensus om att ökad transparens inom EU-frågor är nödvändigt - frågan 

blir då hur det tillgodosågs under Framtidskonventet? För att öka transparensen och öppenheten 

gentemot de nationella parlamenten, som är framröstade av folket i respektive land, bestämdes det 

redan Laeken vid utformningen av Framtidskonventet att varje lands parlament skulle vara 

representerat av två personer. (SN 300/1/01 REV 1) På så sätt byggdes denna potentiella kritiken 

bort redan innan Framtidskonventet inletts. Att det i Framtidskonventet fanns representanter för de 

nationella parlamenten blir extra viktigt när man betänker att Framtidskonventet var en del i en 

förberedelse för en regeringskonferens. Regeringskonferenser tenderar att - som namnet skvallrar 

om - mestadels handla om regeringar. Formellt sätt handlar det uteslutande om regeringar (Treaty of 

the European Union, 2012), men så är inte alltid fallet i verkligheten. (Johansson, 2003, s. 23) 

Därmed marginaliseras en stor del av befolkningen, den del som röstat på oppositionen vid senaste 

valet. Genom att de nationella parlamenten involverades i processen så ökade insynen de nationella 

oppositionerna fick i arbetet under Framtidskonventet och därmed också transparensen. 

 Liknande tankegångar rörde involverandet och informerandet av Europaparlamentet. Även 

Europaparlamentet består av representanter från ett brett spektra av partier och även här föreligger 

svårigheter i transparensen för parlamentariker vars partier inte deltar. Europaparlamentet har också 

haft en tendens att ha betydligt mindre makt än framförallt Europeiska rådet, men även EU-

kommissionen. Även om det rent formellt stipulerades att makten skulle vara jämnare fördelad 
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tenderade Europaparlamentet att ha mindre makt än de var berättigade till mellan 

Amsterdamfördraget 1999 och Nicefördraget 2009. (Costello & Thomson, 2013, s. 1036 - 1037) 

Återigen finns det en institution som riskerar att bli marginaliserad om de inte får delta i 

förberedelsefasen för regeringskonferensen, som i det här fallet var Framtidskonventet. 

Medlemmarna av Europaparlamentet är dessutom direkt framröstade av befolkningen i 

medlemsstaterna och ska vara de som företräder befolkningen i frågor som rör Europeiska unionen. 

(Treaty of the European Union, 2012) När Europaparlamentarikerna får möjlighet att mangrant 

delta i Framtidskonventet stärks länken mellan allmänheten och Framtidskonventet genom att 

Europaparlamentarikerna. Vilket ger ytterligare förutsättningar för en ökad transparens. 

 Slutligen var det samma mekanismer som ledde till att länken stärktes till de representanter 

för näringslivet, fackföreningar och NGO:s, för vilkas utestängande Europeiska unionen tidigare 

blivit kritiserad. (Dehousse, 1998, s. 28 - 32) Även här försökte Framtidskonventet öka 

transparensen och även här gjordes det genom att representanter från dylika organisationer 

uppmanades att involvera sig i processen och inte bara informera sig. Just att de involverades och 

inte bara fortlöpande informerades stärker transparensen ytterligare då dels insynen ökar men även 

då det säkerställs att organisationerna även förstår informationen. (Rahat & Shapira, 2017, s. 93) 

Involveringen skedde genom att kontaktgrupper skapades för att utbyta tankar om den europeiska 

unionens framtid. (CONV 79/02) Det skapades ett forum för organisationer där de kontinuerligt 

kunde registrera sig och bidra med förslag. (CONV 112/02) En del organisationsrepresentanter fick 

till och med tala i Plenum om frågor de tyckte var viktiga. (CONV 167/02) Allt detta var 

naturligtvis åtgärder för att - bland annat - öka transparensen och öppenheten mellan Europeiska 

unionen via Framtidskonventet till organisationer från civilsamhället, näringslivet och liknande. 

Dessa inkluderades däremot inte på samma vis som de nationella parlamentarikerna och 

Europaparlamentarikerna. Eftersom enkom politiker deltog blev representanter för dessa 

organisationer hänvisade till andra kontaktytor, såsom kontaktgrupperna och Forumet. Det tyder på 

att även om mycket gjordes för att öka transparensen med avseende främst på organisationer så 

kunde ännu mer gjorts om organisatörerna bakom Framtidskonventet funnit det önskvärt. 

5.3.3 Även allmänheten fick åtnjuta ökad transparens 
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Den del av transparensbegreppet som är viktigast för den demokratiska legitimiteten är hur den 

flödar från de styrande, i detta fallet Framtidskonventet, till allmänheten. Allmänheten informeras 

därmed och kan tillgodogöra sig policyrelevant information. Det är främst detta flödet av 

transparens som forskare anser göra demokrati till det föredragna styrelseskicket. (Diamond, 1999, 

s. 6) Som påvisat med parlamentarikerna och organisationerna ovan är transparens däremellan 

också viktigt, men om inte liknande insatser görs även för allmänheten blir det svårt att kalla 

Framtidskonventet för demokratiskt legitimt. (Dahl, 1998, s. 95) 

 För att även allmänheten skulle åtnjuta denna transparens genomfördes en rad åtgärder. 

Dessa syftade både till att informera och involvera allmänheten. Åtgärderna genomfördes primärt 

via internet. Bland annat uppmanades allmänheten att bli medlemmar på en hemsida som gick 

under namnet Futurum, där de sinsemellan kunde diskutera den Europeiska unionens framtid. 

(CONV 43/02) Det går naturligtvis att tycka att det känns som ett tandlöst försök att involvera 

allmänheten - och det är mycket möjligt. Däremot måste man komma ihåg att Framtidskonventet 

genomfördes under 2002 och 2003 och det digitala landskapet såg väldigt annorlunda ut jämfört 

med hur det ser ut 2017. (Foot & Schneider, s. 2 - 4, 2008) Vilket både stärker och sänker åsikten att 

Futurum var en tillräcklig åtgärd. Internettillgängligheten var naturligtvis inte lika god 2002 som 

den är 2017 och det är ett tecken på att ytterligare åtgärder kanske skulle behövts. Å andra sidan 

fanns inte tillgången till videostreamingstjänster och sociala medier på samma sätt 2002 så på det 

sättet var en hemsida förmodligen det bästa man kunde förvänta sig. 

 Det mer traditionella sättet att arbeta med transparens, nämligen att informera allmänheten 

om policyrelevant information togs även det om hand med en hemsida som gjordes tillgänglig på de 

vid tiden för Framtidskonventet officiella språken i Europeiska unionen - samt i mindre 

utsträckning även på språken för kandidatländerna. Via hemsidan gick det att fortlöpande följa 

Framtidskonventets arbete och det gick att undersöka vilka deltagarna vid Framtidskonventet var. 

Plenarsessionerna går att följa på ett tillfredsställande sätt. Det finns tyvärr inga protokoll ord-för-

ord, men det finns heltäckande sammanfattningar och det går att få tag på de dokument som nämns i 

konventet. En hel del av talen går även att få transkriberade. Samma gäller för arbetsgrupperna där 

det går att finna kompletta dagordningar och summeringar från möten samt eventuella ytterligare 

dokument. (European Convention, 2003) Relativt lätt kan man få en sammanfattad bild av hur det 

gick till under ett visst möte. Svårare blir det om man vill veta exakt vad som hände.  
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5.3.4 Än fler åtgärder kunde gjorts 

Svårigheten i att ta reda på exakt hur besluten togs under Framtidskonventet kan till viss del kan 

detta skyllas på konventsformen som stipulerar att konsensus ska råda. Däremot förklaras inte exakt 

vad konsensus egentligen är, eftersom det inte innebär att samtliga måste vara överens. (Deloche-

Gaudez, 2001, s. 26 - 27) Detta innebär också att alla inte nödvändigtvis har lika mycket att säga till 

om och framförallt finns inget sätt att kontrollera och kvantifiera det eftersom det inte går att mäta 

antalet röster för olika förslag. Enda sättet att kontrollera för detta vore att inte bara lägga ut 

sammanfattningar utan även kompletta protokoll över vad som sades. Detta vore emellertid 

knappast hanterbart med tanke på att saker kan sägas även utanför mötesrummen och med tanke på 

hur många möten som hölls. Vad som därmed står bortom allt tvivel är att tydligare regler kring 

exempelvis konsensusmodeller och röstningar hade gynnat transparensen. Det går att argumentera 

för att Framtidskonventet visserligen tillhandahöll fullödig och relevant policyinformation till 

allmänheten när de informerades via konventets hemsida - men att informationen dessvärre inte 

tillgodogjordes. (Bellver & Kaufman, 2002, s. 5)  Den var fortfarande för svårtillgänglig. 

Involverandet av allmänheten lämnar också en del i övrigt att önska. Nationella parlamentariker och 

Europaparlamentariker fick delta i konventet, företrädare för organisationer hade en möjlighet att 

delta i konventets kontaktgrupper. En vanlig privatperson involverades endast genom att hen 

hänvisades till hemsidan Futurum och dess diskussionsforum. (CONV 43/02) 

 Det genomfördes sålunda flera åtgärder för att se till att transparensen blev tillfredsställande, 

både genom att involvera och informera olika aktörer och allmänheten. Flera såsom involverandet 

av direkt folkvalda politiker från de nationella parlamenten och Europaparlamentet slog väl ut och 

stärkte utan tvivel transparensen jämfört med tidigare förberedelser för Regeringskonferenser 

(Johansson, 2003, s. 75 - 76). När det gäller olika näringslivet, fackföreningar och NGO:s vidtogs 

också åtgärder med kontaktgrupper och forum för att involvera dem även om de inte tilläts delta i 

konventet. (CONV 79/02)(CONV 102/02) Detta ökade också transparensen och att inte låta dem 

delta - som gjordes med parlamentarikerna - är också ett rimligt beslut givet att dessa organisationer 

inte på demokratisk väg blivit valda direkt av Europas befolkning. Vad gäller allmänheten 

fullgjordes uppdraget inte helt. Det är svårt att säga att informationen helt tillgodogjordes dem även 

om Framtidskonventet hjälpte allmänheten en bra bit på vägen.  
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5.4 Folkets åsikter ska harmoniseras med representanternas 

Att representanter vid Framtidskonventet ska vara lyhörda för befolkningens önskningar beror på 

uppfattningar om att de ska fungera som allmänhetens delegat. Vissa forskare menar visserligen att 

så inte nödvändigtvis behöver vara fallet då representanten väljs av allmänheten för att agera för 

allmännyttan på så sätt som representanten själv finner passande - det är vad som kallas en 

förtroendevald. (Hazan & Rahat, 2010, s. 145) Vid Framtidskonventet var det emellertid svårt att 

hävda något annat än att de var delegater, åtminstone gentemot allmänheten, i och med att 

representanterna valdes indirekt. Då Framtidskonventet utformades så pass kvickt - från 

Laekentoppmötet i november till att samtliga delegater var utnämnda i mars var det endast fem 

månader. var allmänheten vid tidpunkten för de senaste allmänna valen inte informerade om att ett 

konventet skulle inrättas. Därför kunde de heller inte rösta på fram särskilda personer de ville skulle 

delta. 

 Representanterna benämns dessutom stundtals själva som delegater vilket gör det naturligt 

att anta att Framtidskonventet självt såg representanterna som ansvariga för att kontinuerligt agera 

enligt allmänhetens vilja. (jmf CONV 144/02) Ännu tydligare blir det när en av idéerna bakom att 

anordna ett konvent är att bredda den offentliga debatten, som det uttrycktes i Laekendeklarationen 

(SN 300/1/01 REV 1) och det kanske allra tydligaste beviset är att ledarna flera gånger explicit 

betonat vikten av att lyssna på allmänheten, såsom ordförande Giscard d’Estaing i sitt öppningstal. 

(CONV 4/02) Detta var anledningarna till att lyhördheten var särskilt viktig. Både för 

Framtidskonventet som sådant - men även för den demokratiska legitimiteten i Framtidskonventet. 

5.4.1 Befolkningens ansvarsutkrävande 

Att ha ett högt mått av lyhördhet innebär att befolkningens preferenser är väldigt lika den politik 

som förs, vilket i Framtidskonventets fall är vad som kommer stå i utkastet till en konstitution för 

europeiska unionen. (Powell, 2004, s. 91) Hur kan man agera för att tillgodose behovet av en hög 

lyhördhet och därmed också öka den demokratiska legitimiteten? Ett sätt hade varit att göra det 

möjligt att rösta bort enstaka representanter. Det skulle leda till att om allmänheten upptäckte att 

någon representant förde en politik som de inte föredrog kunde de rösta bort honom. På så sätt 

skulle en ny representant förhoppningsvis haft mer lika preferenser med allmänheten vilket i 
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förlängningen gjort konstitutionsförslaget mer likt. Därmed hade befolkningen utnyttjat den 

retroaktiva ’vertikala’ ansvarsutkrävandet och straffat de som inte kunnat uppfylla vad som 

förväntats. (Powell, 2004, s. 94) I ett konvent som varar i knappa 18 månader är det praktiskt 

omöjligt för allmänheten att först informera sig tillräckligt för att veta huruvida representanten gjort 

ett godkänt arbete, och därefter eventuellt hinna med att rösta bort personen i fråga. I synnerhet då 

det inte ens direkt var allmänheten som röstade in personen. De som valde, eller röstade, in 

representanter till Framtidsparlamentet hade emellertid möjlighet att också ersätta dem. Detta var en 

möjlighet som nyttjades av Tyskland, Frankrike och Grekland som efterhand utsåg sina respektive 

utrikesministrar som regeringschefernas representanter. (Johansson, 2003, s. 53) 

 Den mest uppenbara kontrollmekanismen är att konstitutionsförslaget förkastas i ett senare 

skede om allmänheten inte är nöjda med den. (Powell, 2004, p. 94) Framtidskonventet efterföljs av 

en folkomröstning där  det röstas om ifall utkastet ska godtas eller ej. Det blir som ett substitut till 

den typen av vertikalt ansvarsutkrävande där man i allmänna val kan rösta bort de styrande om man 

inte är tillfreds. Skillnaden är att här röstar man bort deras gärning snarare än dem personligen. I 

fallet med Framtidskonventet var det i första hand medlemsstaternas regeringar som i en 

regeringskonferens skulle ta ställning till förslaget från Framtidskonventet. (CONV 851/03) 

Regeringskonferensen inledde ett ytterligare arbete och efter diskussioner och förhandlingar 

signerades ett modifierat förslag av statsöverhuvudena och utrikesministrarna hos medlemsländerna 

samt röstades igenom med stor majoritet av Europeiska parlamentet. (A6-0070/2005) Innan ett 

fördrag kan antas måste det också ratificeras av samtliga av medlemsstaterna. Detta görs i många 

fall genom en folkomröstning, särskilt när det gäller större förändringar. Här inträdde alltså den 

stora allmänna kontrollmekanismen, under folkomröstningar 2005 fick befolkningen - i vissa 

länder, och efter att förslaget blivit modifierat av andra instanser - chansen att visa huruvida de var 

nöjda med Framtidskonventets arbete. 

 Att den stora kontrollmekanismen träder i kraft nästan fyra år efter att Framtidskonventet 

inleddes är knappast ett starkt argument för att det ska kunna vara säkerställt att Framtidskonventet 

verkligen företrädde allmänhetens åsikter. I synnerhet då allmänheten röstade ner förslaget i 

Frankrike och Nederländerna, vilket ledde till att det aldrig implementerades. (BBC, 2007) Frågan 

är emellertid om det varit praktiskt möjligt att ha några andra omröstningar längs vägen? Därmed 

blev det än viktigare att Framtidskonventet var lyhört mot den europeiska befolkningen under 

arbetets gång. 
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5.4.2 Även ungdomarna skulle få delta 

Försök att åstadkomma en kontinuerlig lyhördhet gjordes. Redan i Laeken hade det fastslagits att 

det skulle inrättas ett forum för civilsamhället (SN 300/1/01 REV 1) och i sitt första tal vid 

Framtidskonventet betonade Giscard d’Estaing ungdomarna och berättade att även ett 

ungdomskonvent skulle inrättas. (CONV 4/02) Detta var två konkreta åtgärder som skapades för att 

tillgodose att lyhördheten upprätthölls och säkerställdes under tiden som Framtidskonventet pågick. 

 Ungdomskonventet gick av stapeln 9-11:e juli i Bryssel 2002 varpå deltagarna enades om ett 

slutdokument i vilket de presenterade sina åsikter och slutsatser. (CONV 205/02) 

Ungdomskonventet presenterade detta som en enhet vilket innebar att slutdokumentet inte innehöll 

olika åsikter. Istället var den snarast som en motsvarighet till den text som Europeiska unionen 

själva hoppades få ut av Framtidskonventet. Ungdomskonventet diskuterades vid det sjunde 

plenarsessionen där även ordföranden och vice ordföranden samt ytterligare ett par deltagare från 

Ungdomskonventet fick tala. Dokumentet Ungdomskonventet skrivit distribuerades till 

Framtidskonventet. I dokumentet fanns en uppmaning till Framtidskonventet att rapportera tillbaka 

till Ungdomskonventets presidie specifikt hur deras krav integreras i Framtidskonventets arbete 

framgent. De uppmanade också Framtidskonventet att inrätta en andra session av 

Ungdomskonventet som skulle hållas efter att Framtidskonventet presenterat ett första utkast. 

(CONV 205/02) Detta skedde emellertid inte. I slutändan av plenarsessionen bestämdes det istället 

att ordföranden och vice ordföranden från Ungdomskonventet fick vara med vid framtida 

plenarsessioner och därefter fick de i uppdrag att rapportera tillbaka till Ungdomskonventet. Det 

uppmanades även att respektive organisation skulle fortsätta hålla kontakt med de deltagare som de 

arbetat med under Ungdomskonventet. (CONV 167/02) Ungdomskonventet var därmed ett försök 

av Framtidskonventets att skapa en intresseaggregering. Förhoppningen var att aggregera 

europeiska ungdomars åsikter och formulera dem till ett konkret politiskt program. (Almond, 2004, 

s. 85) Det är oklart hur stor hänsyn som verkligen togs till Ungdomskonventets dokument. Stora 

delar ansågs för federalistiska för att de skulle få gehör även i Framtidskonventet. Trots allt var det 

ändå ett försök av Framtidskonventet att öka den demokratiska legitimiteten genom en lyhördhet 

mot ungdomarna. Särskilt viktigt var det att ge ungdomarna en möjlighet att delta eftersom den 

ingen under trettio var representerad vid Framtidskonventet. 
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Gällande Ungdomskonventet blev det sålunda dubbla budskap från Framtidskonventet. Å ena sidan 

uttryckte de sig gillande angående arbetet de lagt ner och bjöd in dess presidie att fortsätta närvara 

även vid framtida plenarsessioner. Lägg där till att det överhuvudtaget arrangerades ett 

Ungdomsmötet och att de fick tala vid en av Plenarsessionerna. Dock, att de sista önskningarna i 

Ungdomskonventet - den andra sessionen och den fortsatta rapporteringen till Ungdomskonventets 

presidie - ignoreras, tyder på att det inte lades ner alltför stora resurser på att fortsätta säkerställa att 

relationen till Europas ungdomar förblev god. 

5.4.3 Forum för att förbättra kontakten med civilsamhället 

Forumet för civilsamhället som det beslutats om redan i Laeken var i formen av en hemsida dit 

olika organisationer skulle kunna lämna bidrag som Framtidskonventet kunde ta hänsyn till under 

sina överläggningar. Att ett sådant forum skulle inrättas bestämdes redan innan Framtidskonventet 

inletts, visar att företrädarna för EU-länderna tyckte det var viktigt att Framtidskonventet också 

konsulterade allmänheten i deras arbete och inte enkom diskuterade sinsemellan. (SN 300/1/01 

REV 1) Forumets deltagare delades in i fyra stycken underkategorier: ”högskolor och 

tankesmedjor”, ”politik och offentliga myndigheter”, ”ekonomi och samhälle” samt en sista 

kategori som bestod av ”övriga, det civila samhället, icke-statliga organisationer, rörelser”. Den 

sistnämnda bestod av 261 deltagarorganisationer, de andra mellan 50 och 70. (CONV 112/02) 

Privatpersoner var emellertid inte tillåtna att delta vid Forumet. Istället var deras chans att påverka 

via ytterligare en hemsida vid namn Futurum som EU:s befintliga institutioner skapat. (CONV 

43/02) 

 Forumet var en god tanke för att säkerställa att Framtidskonventet förblev lyhörda. Den 

stora nackdelen var såklart att privatpersoner inte var välkomna att delta. Istället reserverades det 

för strax över 400 organisationer, vilket inte är överväldigande när folkmängden är mer än 400 

miljoner. Deltagandet var heller inte särskilt brett, utan det berättas om att vissa länder åtminstone 

inledningsvis var helt utan representant. (CONV 112/02) Det är sålunda tveksamt om denna åtgärd 

kan klassas som tillräcklig för att garantera lyhördheten.  

 Lyhördheten och anknytningen till civilsamhället skulle ha sin stora dag under den sjätte 

plenarsessionen. Som en förberedelse för detta hade det också skapats åtta kontaktgrupper bland 
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organisationerna från civilsamhället som alla träffats under varsin dag därtill hade representanterna 

blivit uppmanade att tillsammans med sina landsmän organisera eller summera en nationell debatt 

rörande den Europeiska unionens framtid. (CONV 79/02)  

5.4.4 Civilsamhället i plenum 

Innan civilsamhällets dag i plenum hade det även delats ut ett dokument som sammanställt bidragen 

som lämnats in dittills. Detta vid en tid då - grovt räknat - en tredjedel av av 

deltagarorganisationerna i Forumet var registrerade. Dokumentet var en summering av vad som i 

stora drag inkommit i Forumet uppdelat på de fyra kategorierna av organisationer. Det nämns 

emellertid att dokumentet inte gör sig några pretentioner om att vara fullödigt. Istället ska det 

identifiera huvudfrågorna för att hjälpa representanterna i Framtidskonventet att få ett grepp om 

vilka som är de största frågorna för forumdeltagarna. För de representanter som inte nöjde sig med 

det sammanställda dokumentet utan vill ha en komplett bild av hur Forumet fungerar, hänvisas till 

hemsidan. (CONV 112/02) Vid plenarsessionen om Civilsamhället 25-26:e juni, beskrev också vice 

ordförande Dehaene att det förutom det civilsamhälleliga forumet även fanns andra sätt att lyssna på 

Civilsamhället. Dessa var genom debatter på nationell nivå, de åtta kontaktgrupper som träffats 

samt att plenarsessionen var ett sätt för Framtidskonventet att tillsammans höra civilsamhällets 

åsikter. (CONV 167/02). För att stärka lyhördheten mot europas befolkning skapade 

Framtidskonventet med Forumet ett incitament för intresseartikulering. (Almond, 2004, s. 66) 

Efterom allmänheten i egenskap av privarpersoner var relativt alienerade från Framtidskonventet 

var därmed valet att gå med i- eller skapa en organisation som kunde delta i Forumet. På så sätt blev 

det möjligt för representanterna att få förslag från en begränsad mängd organisationer snarare än 

från miljontals människor. Nackdelen blir att nyansskillnader i åsikter försvinner eftersom 

allmänhetens åsikter harmoniseras inom organisationen. Fördelen å andra sidan är att det blir mer 

lätthanterligt och genomförbart att faktiskt få en överblick över opinionen. 

 Debatterna på nationell nivå redovisades genom ett dokument på en handfull sidor. Hur 

debatterna genomfördes var olika beroende på land. Vissa summerade tidigare 

opinionsundersökningar och redovisade åtgärder för att inleda en  mer bildlig nationell debatt om 

Europeiska unionen, medan andra tagit uppdraget mer bokstavligt och anordnat faktiska debatter 

om Europeiska unionen med deltagare från bland annat de politiska partierna och civilsamhället. 
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(Jmf. CONV 138/02; CONV 151/02) Även detta är ett exempel på intresseartikulering. Det är 

omöjligt att undersöka vad, säg, tio miljoner österrikare tycker, däremot är det enklare att 

sammanfatta vad österrikare i gemen anser. (Almond 2004, s. 66) 

 Gällande de åtta kontaktgrupperna leddes dessa av varsin medlem av presidiet (CONV 

79/02) och de de olika grupperna möttes var för sig under varsin dag i juni 2002. Deltagare från 

Framtidskonventet var utöver detta även inbjudna för att lyssna på överläggningarna, vilket de 

också uppmanades att göra av vice ordförande Dehaene. Till skillnad från hur diskussionerna gick 

till under Ungdomskonventet fanns det i de åtta kontaktgrupperna inget strävande efter konsensus. 

Istället bestod mötena i att samla upp synpunkter  som sedermera sammanställdes i dokument som 

gick ut till Framtidskonventets deltagare strax före plenarsessionen om Civilsamhället. (CONV 

102/02) I plenarsessionen fick de olika kontaktgrupperna tid att disponera då de talade inför 

Framtidskonventets medlemmar. Det började med att ordföranden för respektive kontaktgrupp, och 

därmed också en av presidiets medlemmar, summerade mötet innan hen lämnade över ordet till ett 

antal representanter för de olika organisationerna som deltog vid kontaktgruppsmötet. Dessa var 

därefter fria att ytterligare ta upp ett par punkter av stor vikt för deras respektive organisation. Så 

småningom avslutades det med att de observatörer som deltagit vid Framtidskonventet, som alltså 

deltog kontinuerligt och inte bara vid detta möte, fick ordet. Dessa talade i samband med 

kontaktgruppen som var i samma skrå som de själva. För att illustrera så talade Flanderns 

ministerpresident - som deltog som observatör i just den egenskapen - i samband med att 

kontaktgruppen för regioner och lokala myndigheter hade ordet. (CONV 167/02) 

Kontaktgruppsmötena och den efterföljande plenarsessionen handlade om att omformulera de 

intressena som artikulerats inom organisationerna och med representanterna i Framtidskonventets 

hjälp omformulera den till faktiska politiska förslag under plenarsessionen. Detta är vad som kallar 

intresseaggregering och är ett effektivt sätt att åstadkomma demokratisk legitimitet. Lyhördheten 

riktas gentemot en allmänhet som redan organiserat sig och harmoniserat sina åsikter. (Almond, 

2004, s. 85) 

5.4.5 Mer än en illusion? 

Under den så kallade ’Lyssnarfasen’ genomfördes trots allt flera åtgärder för att länka samman 

Framtidskonventet med civilsamhället, med Ungdomskonventet och Forumet m.fl.. Det är 
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emellertid oklart hur stor vikt som faktiskt lades vid lyhördheten under just denna inledande fas. 

Hur mycket av diskussionen med civilsamhället var endast en illusion av ett lyhört konvent och hur 

mycket som glömdes bort så snart beslut skulle fattas? Det har höjts kritiska röster som menat att 

allting endast var en charad. (Weiler, 2002, s. 22) I vilket fall så fanns åtminstone möjligheten för 

civilsamhälleliga organisationer att göra sig hörda. Dessvärre var de klart mer begränsade för en 

privatperson som istället helt var hänvisad till en redan befintlig hemsida. Vad som till syvende och 

sist gör att det ändå kan anses vara gjorts tillräckliga åtgärder för lyhördheten var att allmänheten i 

EU fick rösta om förslaget. Antingen indirekt genom att rösta fram ett Europeiskt parlament eller 

inhemskt parlament som utlovade ett ’nej’ till att ratificera konstitutionen så som den presenterades 

framgent, eller genom att själva i en folkomröstning förkasta konstitutionsförslaget. Därmed fanns 

också möjligheten för allmänheten att utöva det vertikala ansvarsutkrävandet. 

5.5 Fokus på diskussion snarare än omröstningar 

Konkurrens implicerar en situation där ett flertal alternativ läggs fram till beslutsfattarna - i motsats 

till en situation där de endast har att ta ställning till ett enda alternativ. (Hazan & Rahat, 2010, s. 

124) Det blir viktigt att representanterna vid Framtidskonventet inte endast var marionetter som 

godkände förslag från presidiet. Istället är det nödvändigt för den demokratiska legitimiteten att 

flera alternativ lades fram och att det på så sätt förelåg en konkurrens bland dem. Det behöver 

emellertid inte nödvändigtvis vara så att två distinkt olika alternativ presenteras varpå en 

omröstning hålls. Poängen är att representanterna inte endast ska rösta ’ja’ eller ’nej’ till redan 

färdiga förslag. På samma sätt är det viktigt för konkurrensen att besluten tas på rätt grunder. Att 

någonting går igenom för att det logiskt resoneras fram som det föredragna alternativet. Beslut som 

tas av personliga anledning eller som ett tjänsteutbyte försämrar konkurrensen. Frågan blir sålunda 

hur Framtidskonventet försökte säkerställa att det rådde en konkurrens och hölls vettiga 

diskussioner kring alternativen? Först och främst blir det viktigt att påminna om vad 

Framtidskonventet faktiskt var utsett för att diskutera, nämligen breda frågor om Europeiska 

unionens institutionella ramverk. (SN 300/1/01 REV 1) Sakfrågor ej tillhörande det institutionella 

ramverket kom istället i andra hand. Även om dessa - då oftast utrikes- och säkerhetspolitiska frågor 

- stundtals också berördes. (Jonsson & Helgeland, 2003, s. 12)  
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5.5.1 Nationella identiteter luckras upp 

Konventsmetoden var i sig självt ett sätt att luckra upp nationella olikheter länderna emellan. Inför 

förberedelser till andra regeringskonferenser har skiljelinjerna ofta stått mellan olika nationer - 

eftersom det endast varit delegationer från de nationella regeringarna som deltagit i dem. (Scharpf, 

1988, s. 254) Vad som händer är då att delegationerna försöker maximera sin egen nytta istället för 

att fokusera på att skapa lösningar som leder till det mest föredragna utfallet för alla. (Elgström & 

Jönsson, 2000, s. 685) Då blir de olika förslagen och idéerna gärna prestigefyllda och det är svårt att 

ta avstånd från ett förslag som initialt stötts. (Jonsson & Helgeland, 2003, s. 31) Detta kan i sin tur 

innebär politiska problem på hemmaplan då förhandlarna kan behöva ge upp något för att en annan 

nation ska bli mer nöjda och det gemensamma bästa ska nås. Ur ett konkurrensperspektiv blir det 

problematiskt eftersom utfallet i bargaining inte leder till att förslagen jämförs mot varandra utan 

istället väljs av anledningar som inte borde vara beslutsrelevanta. De flesta som deltog i 

Framtidskonventet företrädde inte någon regering. Istället kunde representanter från samma nation 

komma från olika delar i det politiska spektrat. Dessutom var det olika institutioner som utsett 

represenanterna och inte enbart de nationella regeringarna vilket minskade den nationella prestigen. 

Under Framtidskonventet vittnas det om att det gick att byta åsikt under tiden som olika idéer 

diskuterades och vägdes mot varandra. (Jonsson & Helgeland, 2003, s. 31) Till stor del var detta 

tack vare att de nationella skiljelinjerna luckrades upp och därmed minskade risken att vissa frågor 

omgärdas av alltför mycket prestige för att kompromisser skulle kunna genomföras. Detta var en 

seger för konkurrensen och därmed också den politiska legitimiteten i Framtidskonventet då frågor 

kunde avgöras på relevanta grunder snarare än den kohandel och det köpslående som varit vanlig i 

förhandlingar runt tidigare regeringskonferenser. 

5.5.2 Godtyckligt beslutsfattande i plenarsessionerna 

För att förstå beslutsprocessen i Framtidskonventet är det viktigt förstå Framtidskonventets egna 

ramverk. Presidiet beslutade tidigt att istället för att enbart ha plenarsessioner, i vilka samtliga 105 

representanter hade yttranderätt, även tillsätta mindre grupper som kunde fokusera på olika frågor 

och koncentrera debatten kring dem. (CONV 52/02) Detta resulterade till slut i elva arbetsgrupper 

och tre diskussionscirklar där arbetsgrupperna skulle intensifiera en debatt kring ett visst politiskt 
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ämne medan diskussionscirklarna handlade mer om analys i tekniska frågor som redan beretts av 

arbetsgrupperna. (Jonsson & Helgeland, 2003, s. 17) 

 Plenarsessionerna förändrades efterhand som Framtidskonventet pågick. I inledningen 

bestod de mestadels av förhandsskrivna inlägg vilket gjorde att det var långt från en konstruktiv 

dialog. Detta försökte presidiet avhjälpa genom att skapa möjligheter för representanterna att 

replikera på tal  och komma med spontana tillägg. (Jonsson & Helgeland, 2003, s. 26) Denna 

möjlighet syftade därmed till att intensifiera debatten vilket därmed också i förlängningen skulle 

tydliggöra de olika alternativen och förbättra konkurrensen. Någon som däremot hade en tendens att 

göra det motsatta var ordförande Giscard d’Estaing som kontinuerligt under Framtidskonventet 

bedrev diskussioner med regeringschefer från de olika deltagarstaterna utanför Framtidskonventets 

ram.  (Jonsson & Helgeland, 2003, s. 30) Det kan tänkas att detta gjordes för att hålla 

Framtidskonventet och dess förslag på en realistisk nivå, att försäkra sig om att det skulle kunna 

passera  den följande Regeringskonferensen utan alltför stora modifikationer. Ordförandeposten var 

en läxa från tidigare regeringskonferenser då förhandlingarna skett utan ett oberoende ombud eller 

ordförande. (Scharpf, 1988, s. 254) Med en obereoende ordförande tenderar nämligen 

förhandlingarna att bli effektivare och rättvisare. (Tallberg, 2010, s. 250) Att Framtidskonventet 

tillsatte ett presidie och en ordförande var sannolikt ett sätt att avhjälpa de problemen och på så sätt 

skapa förutsättningar för förhandlingar mer inriktade på problem-solving. Den andra sidan av 

myntet är att ordföranden och presidiet får stor makt över förhandlingarna och det finns risker för 

ett visst missbruk. I synnerhet uppstår sådana problem när ordföranden inte är verkligt oberoende 

utan istället har investerat prestige i att leda konventet och därmed över huvud taget få till en 

överenskommelse. Naturligtvis urholkar konkurrensen när ledaren för ett konvent till exempel 

bedriver samtal med utomstående i syfta att styra själva konventet i en viss riktning för att 

konstitutionsförslaget skulle ha större chans att gå igenom en regeringskonferens snarare än att 

representanterna som var utvalda att arbeta med förslaget författade det förslag de tyckte var bäst. 

Detta kritiserades Giscard d’Estaing också för under konventets gång. (Jonsson & Hegeland, 2003, 

s. 30) 

 Det beslutades av presidiet att redan under dess inledande möte att ingen röstning skulle 

användas - vilket därmed i teorin också skulle likställa kandidatstaterna med medlemsstaterna. 

Dock lades det istället senare till att kandidatstaternas inte skulle kunna förhindra ett konsensus. 

(CONV 3/02) Istället enades presidiet om att beslut skulle tas enligt en konsensusmodell där målet 

var att uppnå ett förslag som alla kunde godta - med brasklappen att det också skulle räcka med en 
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substantiell majoritet. (Praesidium, 2002) Det beskrevs också att om Framtidskonventets 

diskussioner i slutändan skulle frambringa en rad olika alternativ så skulle de lämnas med en 

hänvisning till hur stort stöd de erhöll. (CONV 3/02) I ett konkurrensperspektiv kan den 

demokratiska legitimiteten bli lidande med denna typen av godtyckliga formuleringar om konsensus 

och en substanstiell majoritet. För att verkligen främja konkurrensen hade det istället varit att 

föredra en vanlig omröstning kring olika alternativ som utkristalliserat sig. Det blir naturligtvis 

extra problematiskt när de som ska ta beslut om huruvida det föreligger ett konsensus eller ej är var 

representanterna i presidiet. Ett presidium där de ledande personer investerat mycket tid och 

personlig prestige i att Framtidskonventet ska bli en framgång. (Jonsson & Hegeland, 2003, s. 

44-46) Det är därför rimligt att anta att de gärna ger sken av att det råder en större samstämmighet 

än vad som faktiskt är fallet. 

5.5.3 Arbetsgrupper för att skapa diskussionsunderlag och inte beslutsunderlag 

Förutom plenarsessionerna fanns det till en början fanns sex stycken arbetsgrupper, men efterhand 

expanderades antalet och till slut blev de elva stycken som fokuserade kring elva olika 

policyområden. Arbetsgruppernas mandat var reglerat av presidiet som pekade på vissa specifika 

delar inom området som de ville skulle diskuteras. (jmf. CONV 76/02) 

 Samtliga representanter vid Framtidskonventet deltog i arbetet med arbetsgrupperna - och 

ordförande i de respektive arbetsgrupperna var någon av medlemmarna i presidiet. Hur 

arbetsgrupperna såg ut bestämdes också av Presidiet. (Praesidium, 2002) Generellt sett bestod de 

emellertid av drygt trettio representanter som var tänkta att mötas i sex-sju dagar under loppet av 

några månader innan de skulle presentera en slutrapport, vissa mindre skillnader fanns dock från 

arbetsgrupp till arbetsgrupp. När dessa etablerats trädde Framtidskonventet i sin andra fas av tre, 

nämligen Reflektionsfasen. Efter att åsikter samlats in under den första lyssnarfasen skulle istället 

diskussionsunderlag börja beredas. Skapandet av arbetsgrupper torde också ha gynnat 

Framtidskonventets jakt på att gå ifrån bargaining. I mindre grupper som möts flera gånger, vilket 

var fallet för arbetsgrupperna, blir representanterna än mer benägna att samarbeta och finna 

lösningar som gynnar samtliga parter. (Elgström & Jönsson, 2000, s. 688) De personliga band som 

skapas i sådana grupper leder till en stämning mer benägen till problem-solving och därmed också 

en stämning som främjar konkurrensen.  
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När man skapar den här typen av arbetsgrupper finns det ofta risk för att det blir där diskussionen 

förs och efter att ett beslut är fattat tas det till resten av representanterna mest bara för att få beslutet 

bekräftat. Detta skapar naturligtvis problem för konkurrensen och därmed också den demokratiska 

legitimiteten då det innebär att lejonparten av representanterna endast får reagera på huruvida ett 

alternativ är godtagbart eller ej. Snarare än att få ett diskussionsunderlag där de själva kunde dra 

slutsatser och förorda egna förslag. Att fastna i den problematiken ville man gärna undvika på 

Framtidskonventet vilket var varför det ofta betonades att arbetsgrupperna och diskussionscirklarna 

endast skulle bereda just ett diskussionsunderlag och därmed inte heller ersätta plenarsessionerna 

utan göra dem fortsatt relevant och beslutsfattande. (Jonsson & Helgeland, 2003, s. 17) 

 De elva arbetsgrupperna lämnade så småningom in slutdokument på drygt tio sidor. (jmf 

CONV 305/02) Dessa bestod av kommentarer till de områden de blivit aombedda att bereda av 

presidiet. Svaren kunde emellertid variera i sin karaktär. En del kommentarer var tydliga svar på 

vad som skulle ske, andra snarare att något borde ske - utan att precisera vad - och en del 

kommentarer kunde till och med meddela att det inte rådde enighet inom arbetsgruppen. Sålunda 

var det tydligt att det rörde sig om diskussionsunderlag för en fortsatt debatt snarare än färdiga svar 

på policyfrågor. Ett diskussionsunderlag är att föredra med hänvisningar till konkurrensen. Här har 

representanterna inte bara möjlighet utan även uppmuntras att syna alternativen och diskutera 

förändringar, fördelar och nackdelar. Man uppmuntras även att komma med tillägg eller på andra 

sätt modifiera förslagen. (Jonsson & Hegeland, 2003, s. 17) Därmed går det nästan att säga att det är 

en mängd olika alternativ som man får ta ställning till. Hade det istället varit ett beslutsunderlag 

hade diskussionsmöjligheterna varit begränsade och uppgiften hade varit att antingen rösta igenom 

förslaget - eller rösta bort det.  

 Efter att slutdokumentet från arbetsgrupperna presenterats diskuterades det i plenum. Här 

var det upp till presidiet och ordförande Giscard d’Estaing att reda ut huruvida det rådde konsensus 

eller åtminstone ett substantiell majoritet som stödde arbetsgruppens skrivelse. I nio fall av elva så 

antogs arbetsgruppens slutdokument. Det är dock värt att påpeka att det inte rörde sig enbart om 

någon form av omröstning - istället diskuterades slutdokumentet i plenum innan det var upp till 

presidiet att uppge huruvida de ville godta den eller ej. I ett fall godtogs delar av slutrapporten 

medan en arbetsgrupp tvingades se hela deras rapport förkastad. För de andra ansågs att konsensus 

förelåg. (Almer, 2003, s. 43) När presidiet så småningom skulle presentera ett utkast till en 
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Europeiskakonstitution tog de i de fallen arbtesgruppernas diskussionsunderlag inte fick gehör 

hänsyn till invändningarna i plenarsessionen snarare än arbetsgruppens förslag. 

5.5.4 Från utkast till förslag 

Efter att slutrapporterna var presenterade inleddes den tredje fasen. Den inleddes med att tre stycken 

så kallade diskussionscirklar skapades. Dessa skulle undersöka arbetsgruppernas förslag närmare. 

De fick alltså inte agera på samma sätt som arbetsgrupperna utan snarare enbart - utifrån sin 

expertis i vissa frågor - reagera på arbetsgruppernas förslag. (Almer, 2003, s. 70) Samtidigt som 

diskussionscirklarna pågick presenterade Giscard d’Estaing ett första utkast till en europeisk 

konstitution. Den var dock mer som ett ritning för hur det skulle kunna se ut - då sakinnehåll 

saknades. Istället ingick endast ämnesrubriker. (CONV 369/02) Efter att utkastet godtagits var det 

upp till presidiet att fylla det med faktiskt innehåll. Det skulle de göra genom att beakta vad som 

sagts under plenarsessionerna och vad som framkommit under arbetsgrupperna och 

diskussionscirklarna. (CONV 528/03) Presidiet hade i uppgift att summera det som sagts tidigare 

under Framtidskonventet, välja ut delarna som fått ett stort stöd och formulera det på ett sätt som 

skulle kunna läggas in i ett färdigt konstitutionellt förslag. Presidiets förslag presenterades i tre 

omgångar i olika plenarsessioner. I första plenarsessionen förklarades förslaget och resonemangen 

som ligger bakom det. I mötet därefter har representanterna vid Framtidskonventet haft möjlighet 

att lämna in ändringsförslag som också presenterats på Framtidskonventets hemsida. Därtill 

diskuterades själva förslaget och ändringsförslagen vid den andre plenarsessionen. Efter 

diskussionen i plenum var det återigen upp till presidiet att ta hänsyn till de nya diskussioner och 

åsikter som uppkommit och återigen modifiera förslaget. Så fortsatte det till konsensus nåtts. 

(Almer, 2003, s. 73-74) Presidiets ställning var väldigt stark. De fick visserligen hjälp av 

arbetsgrupper och plenarsessioner att ta fram åsikterna från representanterna. Men det var trots allt 

Presidiet själv som bestämde när det rådde konsensus och även presidiet själv som formulerade 

konstitutionsförslaget som representanterna därefter fick diskutera. Otvivelaktigen har intryck tagits 

av tidigare regeringskonferenser där en stark obereoende förhandlingsordförande saknats vilket 

skadat förhandlingarna och den demokratiska legitimiteten genom att förslagen inte nödvändigtvis 

bedömts med opartiska ögon. Ur ett konkurrensperspektiv finns det emellertid en risk att för stor 
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makt lades i Presidiets händer under Framtidskonventet. Med det sagt så måste det betonas att 

plenarsessionerna hade sista ordet och om de inte var nöjda med förslaget så omarbetades det. 
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6. Slutdiskussion 

Hur den demokratiska legitimiteten säkerställdes under Framtidskonventet är en mångfacetterad 

fråga. Det har varit nödvändigt att undersöka flera aspekter av den demokratiska legitimiteten. Vissa 

aspekter har hanterats väl, för andra aspekter kunde mer gjorts och några har negligerats. Därför blir 

det nödvändigt att gå igenom de fem aspekterna var för sig för att besvara hur den demokratiska 

legitimiteten säkerställdes. 

 Tidigare förberedelser till regeringskonferenser hade präglats av för mycket bargaining och 

prestige för att verkligt konstruktiva beslut kunnat tas. Ur detta hade det identifierats åtgärder för att 

effektivisera förhandlingarna. De nationella perspektivet måste luckras upp. En oberoende 

ordförande måste tillsättas. Detta passade väl ihop med konventstanken och det breda deltagandet 

som under Framtidskonventet ledde till att de nationella parlamenten, Europaparlamentet och EU-

kommissionen inkluderades. Dessutom fick kandidatländerna delta. Förändringarna fick mestadels 

lyckad effekt. De nationella identiteterna spelade en mindre roll än tidigare och det berättas om 

konstruktiva diskussioner där representanterna sökte efter det bästa utfallet för samtliga länder 

snarare än att de deras nationella egennytta. Så långt inga problem med den demokratiska 

legitimiteten. Presidiet och dess ordförande var en mer ambivalent åtgärd. Tanken var god och en 

oberoende ordförande har potential att skapa rättvisare och mer effektiva förhandlingar. Däremot 

finns det oroande rapporter om att presidiet stundtals tagit sig för stora frihetet och hade för stort 

inflytande. Exempelvis är diskussionerna mellan ordförande Giscard d’Estaing och 

regeringsföreträdare utanför Framtidskonventets ram problematiska ur ett legitimitetsperspektiv. I 

och med den personliga prestige presidiet investerat i Framtidskonventet hade de dessutom skäl att 

vilja nå en överenskommelse snarare än att medge att det fanns meningsskiljaktigheter inom 

Framtidskonventet. En åtgärd som kunde genomförts för att begränsa presidiets makt hade varit om 

konsensusmodellen antingen definierats klarare eller ändrats till omröstningar.   

 Ett vettigt beslut som presidiet tog var att initiera det som till slut blev de elva 

arbetsgrupperna. I strävan mot problem-solving snarare än bargaining var arbetsgrupperna 

effektiva. Både det faktum att de bestod av en mindre mängd representanter och att de träffades 

upprepade gånger hade en positiv effekt på konkurrensen.  

 Även förutom att bedöma när det förelåg konsensus hade presidiet en stark ställning som var 

problematisk ur ett legitimitetsperpektiv. Det var de som formulerade konstitutionsförslagen baserat 
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på arbetsgrupperna och plenarsessionerna men eftersom det till sist ändå var representanterna som 

fick godta den så får det ändå räknas som demokratiskt legitimt. 

 Den demokratiska legitimiteten ur ett konkurrensperspektiv säkerställdes genom att fokus 

togs bort från de nationella identiteterna, genom att arbetsgrupper initierades. Dessutom försökte 

man ytterligare stärka den med ett inflytelserikt och oberoende presidie vilket i teorin skulle kunna 

vara en god idé - men i praktiken även ledde till oroande rapporter som inte gagnade konkurrensen. 

Det gjorde inte heller den godtyckliga konsensusmodellen. 

 Nästa aspekt som undersöktes var Framtidskonventets lyhördhet gentemot allmänheten och 

hur den säkerställdes. Det stora argumentet för att det går att klassificera lyhördheten som 

demokratiskt legitim var att allmänheten fick rösta om Framtidskonvents förslag. Visserligen ett par 

år efter att Framtidskonventet avslutats och efter att förslaget blivit modifierat under en 

regeringskonferens. Men faktum kvarstår; om inte allmänheten var nöjda med förslaget så 

implementerades det aldrig. Att Lissabonfördraget, med många likheter med konstitutionsförslaget 

så småningom antogs utan ett folkomröstning går det att ha synpunkter på men det faller utanför 

denna undersöknings ram. Detta är ett typexempel på det vertikala ansvarsutkrävandet som är 

elementärt för att lyhördheten ska vara säkerställd.  

 En folkomröstning är den sista kontrollmekanismen. Den fungerar som en säkerhet för att 

ingenting ska implementeras som befolkningen inte tycker om. Däremot är det naturligtvis att 

föredra om lyhördheten verkar kontinuerligt. I Framtidskonventet försökte det säkerställas på främst 

tre olika sätt; ett Ungdomskonvent, ett forum och kontaktgrupper för civilsamhället samt en 

hemsida för privatpersoner. Ungdomskonventet var en god idé för att främja kontakten med 

ungdomarna då ingen av representanterna i Framtidskonventet var under trettio. Däremot 

tillgodosedde inte Framtidskonventet Ungdomskonventets önskningar om en ny session och fortsatt 

rapportering till Ungdomskonventets presidie. Det bådar inte gott för lyhördheten gentemot 

ungdomarna. Det civilsamhälleliga Forumet var också det en god idé. Däremot går det inte att säga 

annat än att Framtidskonventet misslyckades med att skapa ett deltagande kring det. Strax över 400 

organisationer deltog och vissa länder var inledningsvis helt utan representant. Ur dessa 400 

organisationer gjordes ett urval om vilka som fick delta i kontaktgrupper tillsammans med 

representanterna och ytterligare ett urval innan en handfull från varje kontaktgrupp fick tala i en 

plenarsession. Även om det råder delade meningar angående hur mycket det verkligen lyssnades till 

civilsamhället så fick de åtminstone ett verktyg att göra sig hörda och försöka påverka. På så sätt 

fanns det åtgärder som syftade till att säkerställa lyhördheten och den demokratiska legitimiteten. 
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Fler åtgärder kunde dock önskats, framförallt skulle det gynnat legitimiteten om ett brett deltagande 

skapats i det civilsamhälleliga forumet. Det skulle också sannolikt gjort det svårare för 

Framtidskonventet att negligera deras åsikter.   

 Vad gäller privatpersoner så var lyhördheten gentemot dem inte god. De var hänvisade till 

en hemsida som hette Futurm. En hemsida som inte ens var skapad specifikt för Framtidskonventet. 

Det är inte optimalt ur ett legitimitetsperspektiv. Däremot är det ett faktum att det är ett effektivt sätt 

att samla allmänhetens åsikter att hänvisa dem till organisationer. Istället för att behöva samla in 

drygt 400 miljoner åsikter som alla har någon nyansskillnad går det att samla befolkningen i 

åsiktsintervaller genom att de tvingas organisera sig, något som kallas för åsiktsartikulering. Att de 

sen bjuds in till plenarsessionen för att deras förslag ska diskuteras blir en åsiktsaggregering där 

allmänhetens åsikter först samlats in och därefter transformeras till politiska program.  

 Problemet är att i ett konvent som varar under knappt 18 månader är det praktiskt omöjligt 

att samla in åsikter från allmänheten. Istället blir det upp till allmänheten själv att organisera sig och 

ta del av det utrymme de gavs i Forumet. Även för lyhördheten får den demokratiska legitimiteten 

därför anses uppfylld även om ett bredare deltagande i Forumet skulle önskats och ett bättre fönster 

för privatpersoner att delta än en redan befintlig hemsida. Återigen hade dock privatpersoner 

möjligheten att så småningom rösta bort konstitutionsförslaget vilket gjorde att de knappast var helt 

alienerade och därmed kunde utöva en slutlig dom i och med det vertikala ansvarsutkrävandet.  

 Även transparensen behövde åtgärdas sedan tidigare förberedelsefaser inför 

regeringskonferenser för att säkerställa att det rådde demokratisk legitimitet. Tidigare hade både 

Europaparlamentet och de nationella parlamenten endast till en väldigt begränsad del fått delta i 

regeringskonferenserna vilket kritiserats, då deras insyn kring vad som skedde inte var tillräckligt 

god. Detta gällde emellertid inte enbart politiker utan även företrädare för näringsliv, fackföreningar 

och NGO:s kritiserade detta. Under Framtidskonventet försökte detta åtgärdas med ett bredare 

deltagande än tidigare. Företrädare från de nationella parlamenten och Europaparlamentet fick delta 

på lika villkor som företrädare för regeringarna. NGO:s, fackföreningar och näringsliv hade 

möjligheter att delta i Forumet som skapats för civilsamhället. Detta var allihopa åtgärder som 

syftade till att involvera fler institutioner i processen och därmed öka transparensen och också den 

demokratiska legitimiteten. För att ytterligare öka transparensen hade det såklart varit möjligt att 

involvera även de organisationer som var hänvisade till Forumet direkt i Framtidskonventet. 

Transparensen hade ökat med det hade skapat andra demokratiska problem vad gäller det politiska 

deltagandet då de inte hade något demokratiskt mandat på samma sätt som de politiska 
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institutionerna. Ur ett transparensperspektiv genomfördes de åtgärder som kan förväntas för att 

tillgodose den demokratiska legitimiteten.  

 Vad gäller allmänheten hade kritiken tidigare mest rört hur dokument distribuerats, samt att 

information som utlämnats varit svårförstådd. För att råda bot på det går det att istället för att enkom 

informera- även involvera allmänheten. Det går att argumentera för att just transparensflödet till 

allmänheten är det viktigaste. Därmed blir också åtgärderna som genomfördes för allmänheten 

oerhört viktiga för att säkerställa den demokratiska legitimiteten. Först och främst fanns det under 

Framtidskonventet möjlighet för allmänheten att ta del av information via Framtidskonventets 

hemsida som var tillgänlig på medlemsländernas språk, och i begränsad omfattning även på 

kandidatländernas språk. På hemsidan gick det att ta del av konventets framsteg och få information 

om vilka representanterna var. Det fanns heltäckande sammanfattningar från plenarsessionerna och 

samtliga dokument som framlades vid konventet. Tyvärr finns inga ord-för-ord-protokoll vilket 

naturligtvis vore önskvärt för att nå en än högre nivå av transparens. Trots det fanns informationen 

relativt lätttillgänglig för allmänheten vilket var en åtgärd som till viss del säkerställde 

transparensen och den demokratiska legitimiteten. Allmänheten blev däremot endast till en 

begränsad del involverad i processen. Antingen hänvisades man till någon av de organisationer som 

deltog i Forumet, eller Ungdomskonventet. Deltog man inte där var hemsidan Futurum det enda 

kvarvarande alternativet. Även om en privatperson kan få information om vad som skedde, kan det 

ändå vara svårt för hen att verkligen tillgodogöra sig informationen. En ökad involvering av 

allmänheten hade därför varit önskvärd för att säkerställa att Framtidskonventet blev verkligt 

transparent. Här hjälpte det inte heller att inga omröstningar hölls utan att det istället hänvisades till 

en godtycklig konsensusmodell under Framtidskonventet. Därmed blir det svårare att få information 

om vad representanterna verkligen tyckte och om vilka frågor där det förelåg 

meningsskiljaktigheter. 

 Med tanke på transparensen ur en demokratisk legitimitets-synpunkt var Framtidskonventet 

klart bättre än tidigare regeringskonferensförberedelser. Problemet var att det främst var andra 

politiska institutioner och i viss utsträckning även organisationer såsom fackföreningar, NGO:s och 

näringsliv som fick åtnjuta den. För allmänheten fanns informationen tillgänlig men det 

säkerställdes aldrig att allmänheten även kunde tillgodogöra sig den.  

 För att nå en demokratisk legitimitet även när det gäller den politiska representationen 

krävdes att representanterna vid Framtidskonventet var demografiskt lika befolkningen i medlems- 

och kandidatländer. Det är vad som brukar kallas den deskriptiva representationen. Det finns 
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ytterligare en typ av representation. Den brukar kallas den substantiella representationen och den 

syftar istället till att representanterna ska vara åsiktsmässigt lika allmänheten. Den deskriptiva 

representationen utvärderades med tanke på nationalitet, ålder och kön medan den subjektiva 

utvärderades för partitillhörighet. 

 De nationella platserna var till stor del kvoterade vilket var en åtgärd som säkerställde den 

politiska representationen. På så sätt deltog samtliga länder med åtminstone tre representanter. De 

större länderna fick därmed för få platser jämfört med vad de befolkningsmässigt borde haft rätt till. 

Det är emellertid så det brukar se ut i demokratier där platserna viktas efter befolkning. Skillnaderna 

brukar jämnas ut. Vad gäller ålder var medelåldern 53, vilket låter högt. Medianåldern vid tillfället 

var 38 år men med tanke på att personer under 20 knappast hade någon chans att delta blir 

medianåldern på de kvarvarande långt över 38. När man dessutom betänker att det var ett uppdrag 

som rimligtvis fordrade både erfarenhet och förtroende och att det finns en fördröjning med ett par 

år med tanke på mandatperioderna, är 53 rimligt. Däremot genomfördes det ingen åtgärd för att 

säkerställa att den skulle vara rimlig. Här litades det till att det skulle ta hand om sig självt. 

Detsamma litades det till för könsuppdelningen. Det genomfördes ingen kvotering och om resultatet 

trots allt blev rimligt för åldern, blev det den raka motsatsen för kön. Sjutton av 105 representanter 

var kvinnor och en av tretton i presidiet. Det är knappast representativt för europas befolkning och 

inga åtgärder gjordes för att komma till rätta med problemet. Ur aspekten deskriptiv representation 

säkerställdes sålunda inte den demokratiska legitimiteten för Framtidskonventet. 

 Den subjektiva representationen säkerställdes genom att tillräckligt många platser delades ut 

till Europaparlamentet att alla partigrupper skulle få åtminstone varsin plats. Problemet var att det i 

många fall endast delades ut två platser, exempelvis till kommissionen och de nationella 

parlamenten. Detsamma gällde för platserna till presidiet. Det gjorde att de två dominerande 

partigrupperna lade beslag på dem vilket gjorde att de fick en liten övervikt när representationen 

summeras. I synnerhet i presidiet. Detta hade kunnat åtgärdats genom att dela ut ett annat antal 

platser, till exempel tre, istället vilket sannolikt hade lett till ökad representation från de mindre 

partierna. En tredjedel av medlemsländernas befolkning hade trots allt valt ett annat alternativ än 

S&D eller EPP vid senaste Europaparlamentsvalet. Platsallokeringen var sålunda en 

kontrollmekanism som ledde till att den subjektiva representationen blev demokratiskt legitim. Men 

den kunde gjorts ännu bättre genom en ökad inklusion av de mindre partierna. 

 Går det att säga att valet av de 105 representanterna var demokratiskt legitimt? När man 

undersöker det finns det två faktorer att ta hänsyn till. Dels vem eller vilka som skötte dem och dels 
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hur många steg det var till folkomröstningar. Lilla presidiet utsågs vid ett möte med det Europeiska 

rådet i Laeken. Mötet präglades av den sortens köpslående och brist på transparens som 

Framtidskonventet ville komma bort från. Här var den demokratiska legitimiteten med avseende på 

det politiska deltagandet väldigt begränsad och säkerställdes inte. Det finns berättelser om att 

ordförandeposten användes i byteshandel mellan olika länder och det blir naturligtvis problematiskt 

när det rör sig om en så pass viktig position. Vad gäller representanterna för de nationella 

regeringarna låg beslutet i princip i händerna på en enda person, regeringschefen. Det är givetvis 

exkluderande, men faktum är att regeringschefen själv är framröstad av befolkningen att leda landet 

och på samma sätt som han utser ministrar är det rimligt att han fick utse också regeringens 

representant vid Framtidskonventet. Här föreligger det alltså inga problem med den det politiska 

deltagandet. I de nationella parlamenten nominerade partigrupperna sin kandidat till 

Framtidskonventet varpå det nationella parlamentet fick rösta. På så sätt var det visserligen endast 

en liten grupp inom partiet som nominerade sin representant, men representanten var därefter nödd 

att ha stöd av parlamentet som är direkt valt av folket. För de nationella parlamenten säkerställdes 

därmed också den demokratiska legitimiteten. För Europaparlamentet allokerades platserna så att de 

skulle representera rösterna i senaste Europaparlamentsvalen och därefter var det upp till ledarna för 

respektive partigrupp att utse sina representanter. Det gör det till något mer exklusivt än de 

nationella parlamenten eftersom de aldrig behövde gå igenom någon omröstning i parlamentet. Å 

andra sidan var det här parlamentariker som deltog i parlamentet just för deras åsikter kring EU - till 

skillnad från i de nationella parlamentet. Det går därför att säga att den demokratiska legitimiteten 

säkerställdes även här, i och med att de som valde representanterna var direkt valda av 

medlemsländernas befolkning just för deras åsikter i EU-frågor.  

 EU-kommissionen företräddes av två medlemmar som valdes av dess ordförande. EU-

kommissionens ordförande är dessutom utsedd av Europeiska rådet som består av de folkvalda 

regeringscheferna. De kommissionärer - en per medlemsland - ordföranden kunde välja mellan är 

samtliga utsedda av medlemsländernas regeringar. Här är det ett par steg mellan allmänheten och 

EU-kommissionens ordförande och även mellan allmänheten och kommissionärerna ordföranden 

kunde välja mellan. Här säkerställs inte det politiska deltagandet och därmed inte heller den 

demokratiska legitimiteten. Det är dock svårt att tänka sig ett annat - mer demokratiskt legitimt - 

sätt att utse representanter från EU-kommissionen eftersom insitutionen som sådan fungerar som 

den gör. 
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 Vad finns det då att ta med sig från denna uppsatsen och Framtidskonventet? Dels det mer 

rent akademiskt relevanta att det är möjligt att utan allt för stora modifikationer använda teorier 

egentligen riktade mot politiska partier för att utvärdera även andra politiska institutioner såsom 

konvent. Med tanke på hur institutionellt komplext Europeiska unionen är, är det troligen så att det 

fungerar med ännu färre modifikationer på andra politiska institutioner. Mer praktiskt användbart är 

kunskapen att konventsformen bidrog till att den demokratiska legitimiteten tillfredsställdes på ett 

mycket tydligare sätt jämfört med andra, tidigare, regeringskonferenser. Med tanke på hur lite i 

rampljuset konventsformen är nu, är det viktigt att belysa att under tiden som det fortlöpte ansångs 

det vara en framgång. Det är sålunda rättvist att säga att det näppeligen var konventets fel att 

konstitutionsförslaget röstades ner. En regeringskonferens enligt den äldre modellen hade sannolikt 

haft än sämre lycka - och demokratisk legitimitet. 

 Detta blir extra intressant med tanke på turbulensen EU omgärdas av i nuläget med 

Storbritanniens utträde. Det vore därför intressant att se en ytterligare forskning på detta område, 

alltså konvent inom Europeiska unionen. Särskilt en utredande studie kring hur konventsformen 

hade kunnat användas i dagens läge.  

 För att summera gjordes det mycket för att säkerställa den demokratiska legitimiteten vid 

Framtidskonventet. Framförallt relativt tidigare regeringskonferenser men även i absoluta termer. 

En av de mest lyckade åtgärderna var inkluderandet av de nationella parlamentet samt 

Europaparlamentet och de efterföljande arbetsgrupperna för att minska de nationella skiljelinjerna. 

En annan var dels att försök gjordes att involvera allmänheten med ett Forum och ett 

Ungdomskonvent samt att man gav europas befolkning möjlighet att rösta om förslaget efter den 

efterföljande regeringskonferensen. Trots alla mekanismer för att säkerställa demokratisk legitimitet 

kunde mer gjorts. Främst kunde en omröstningsmodell istället för konsensusmodellen givit presidiet 

en mindre prominent ställning. Detta eftersom man tagit bort deras möjlighet att definiera när det 

förelåg konsensus. En omröstningsmodell hade också förbättrat både transparensen och 

konkurrensen. Till sist vore det rimligt att man försöker säkerställa den politiska legitimiteten 

genom att kvotera in kvinnor på samma sätt som olika nationaliteter kvoteras eftersom en kvinnlig 

representation på sexton procent knappast är legitimt om man utgår från deskriptiv representation.  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