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Abstract 

 

The question regarding the democratic deficit has been a heavily debated issue for 

decades and is still present in contemporary literature. In the light of Brexit and the 

increase of Euroscepticism around the continent, the question regarding democracy is 

essential for the European union to obtain legitimacy. This essay aims to address the 

democratic deficit as a concept, the Lisbon treaty’s efforts to reduce the democratic 

deficit, and finally, examine if the democratic deficit has been reduced as a result to 

the implementation of the Treaty of Lisbon.  The study identifies the issue regarding 

the democratic deficit in five major subjects; demos, integration, participation, 

transparency and accountability. Many of the efforts helps reducing the deficit in some 

regards, but never to a full extent. The ordinary legislative procedure, the citizen’s 

initiative, the of granting more power to national parliaments, more transparency and 

assuring protection of human rights by law makes the EU more democratic, but not 

fully.  The issue regarding accountability, participation and especially transparency 

remains a problem, despite the Treaty of Lisbon’s efforts. This study shows that some 

parts of the EU simply can’t be made more democratic.  
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1 Inledning 

 

Den Europeiska Unionen (EU) tar en allt mer betydande roll i politiska sammanhang, såväl 

internt som externt och resultatet av EU:s lagstiftning påverkar idag människors vardag i allt 

större utsträckning. Statistik från Sveriges kommuner och landsting visar på att så mycket som 

40% av dagordningen i kommunfullmäktige runt om i landet bygger på handlingsplaner och 

rekommendationer formulerade av EU (SKL 2018). I en tid då Storbritannien som första land 

valt att lämna EU-samarbetet, när populismen ökar i Europa och röster som ifrågasätter EU:s 

överstatlighet hörs allt högre väcker detta frågor om demokrati och legitimitet. Under flera 

decennier har kritik riktats mot EU om att det föreligger ett stort demokratiskt underskott 

(Smismans, 2016:341).  Det är problematiskt att EU, som lagstiftande organ brister i avseende 

på demokrati och detta kan ha ytterst ogynnsamma konsekvenser för legitimiteten. Genom 

ökat deltagande, inflytande och förståelse från europeiska medborgare ökar legitimiteten för 

samarbetet. Minskat förtroende leder till att EU:s överstatlighet illegitimeras och det blir då 

automatiskt svårare att behålla auktoritet (Algan et al, 2017:309-310). Statistik som 

publicerades från Eurobarometern visar att EU har sitt högsta förtroende sedan 2010. 40% av 

medborgarna har en positiv syn, 37% har en neutral syn och 21% har en negativ syn. Trots att 

40% anser sig ha en positiv syn på samarbetet bör man inte frångå faktumet att 60% har en 

neutral eller negativ syn. Med detta resultat i beaktning finns det stort utrymme för 

förbättringar (Kommissionen 2018). 

När Lissabonfördraget trädde i kraft 2009 var målet med fördraget att göra EU mer 

demokratiskt på en rad olika punkter. Bland annat infördes medborgarinitiativet som gör det 

möjligt för EU:s medborgare att uppmana kommissionen till att föreslå ett lagförslag. Det 

ordinarie lagstiftsförfarandet blir den primära lagstiftningsprocessen, vilket innebär att 

Europaparlamentet får lika stor roll i den lagstiftande processen som rådet. EU:s stadga om 

de mänskliga rättigheterna görs rättsligt bindande och ges samma rättsverkan som fördragen. 

Även de grundläggande principerna om demokratisk jämlikhet, representativ demokrati och 

deltagandedemokrati bekräftas samt att de nationella parlamenten ges större inflytande i 

beslutsfattandet (EUR-lex 2016).  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Denna uppsats syftar till att bidra till ökad förståelse rörande den kritik som riktats mot EU 

beträffande det demokratiska underskottet. Vidare är målet att visa på kopplingar mellan den 

tidigare forskningens kritik och åtgärderna som finns i Lissabonfördraget. Dessutom kommer 

det att undersökas om det demokratiska underskottet de facto har minskat till följd av 

Lissabonfördraget samt vilka områden det inte skett någon förbättring på. Ambitionen är att ge 

läsaren en övergriplig bild av det demokratiska underskottet som fenomen samt de konkreta 

föreslagna lösningarna, men också större förståelse för vad som är faktiskt är möjligt och inte 

möjligt att göra för att förändra det demokratiska läget i unionen, givet de förutsättningar som 

finns. Sammanfattningsvis, med det statuerade syftet i åtanke ämnar arbetet besvara följande 

frågeställningar;  

1. Vad utgör det påstådda demokratiska underskottet? 

2. Vilka är de åtgärder som Lissabonfördraget syftar till att förbättra? 

3. Har åtgärderna de facto lett till att det demokratiska underskottet minskat?  

 

1.2 Avgränsningar 
 

Då demokratiunderskottet i EU som ämne är mycket omfattande har avgränsningar gjorts för 

att göra arbetet genomförbart. Stor vikt läggs på tidigare forskares resultat. För att kunna väga 

detta mot något används Lissabonfördraget, då det kan ses som en konkret åtgärd för 

demokratiunderskottet och en avgörande milstolpe i förändringsarbetet för ökad demokrati. 

Genom att använda Lissabonfördraget avgränsas arbetet ytterligare (Regeringskansliet, 2008). 

Vad gäller tidsmässiga avgränsningar är den tidigare forskningen begränsad fram till 2009, 

eftersom detta är året då Lissabonfördraget trädde i kraft. I övrigt sträcker sig kritiken relativt 

långt bak i tiden för att belysa att denna debatt har pågått under en omfattande tid. När den 

tidigare forskningen sammanfattats är det den som kommer att fungera som ett analytiskt 

ramverk. Eftersom denna uppsats endast syftar till att beröra de demokratiska dimensionerna 

av Lissabonfördraget har annan information och åtgärder i fördraget uteslutits då de inte är 

relevant för uppsatsen. Allt som däremot kan kopplas till demokrati har tagits med och 

kommer att användas i analysen.  
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1.3 Disposition 
 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel, med inledning inkluderad. Efter inledningen kommer 

härnäst metoden att presenteras, där tillvägagångssätt, material och källkritik berörs. Vidare 

kommer ett gediget kapitel om teori att gås igenom. Det teoretiska ramverket består av 

forskning som gjorts om demokrati i ett stort perspektiv med nationalstaten i fokus, ytterligare 

kommer demokrati i ett europeiskt perspektiv förklaras och komplimenterande teorier 

kommer att användas för att ge en bredare förståelse. Det teoretiska ramverk som kommer att 

användas i empirikapitlet består av tidigare forskares kritik om det demokratiska underskottet 

i EU. Denna kritik sammanfattas i fem avsnitt och kommer sedan testas mot 

Lissabonfördragets åtgärder. Innan själva analysen görs presenteras ett kapitel som redogör 

för åtgärder i Lissabonfördraget som har för avsikt att minska det demokratiska underskottet. 

Slutligen presenteras de slutsatser som har gjorts av detta arbete och frågeställningarna 

besvaras. 

 

2 Metod 

 

Detta kapitel presenterar hur skrivandet av arbetet har gått till. Forskningsdesign och material 

som använts kommer att presenteras, samt de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund 

för de slutsatser som gjorts. Ett avsnitt kommer också att beröra hur författaren förhållit sig 

till källkritik av det insamlade materialet.  

 

2.1 En teorikonsumerande fallstudie 
 

Uppsatsen kommer att vara dels en beskrivande undersökning, dels en förklarande, då den 

både syftar till att beskriva och informera om hur en viss företeelse, i detta fall 

demokratiunderskottet i EU tar sig uttryck samt förklarande då den avser att genom ett 

teoretiskt ramverk förklara förekomsten eller avsaknaden av demokrati. Det är en 
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teorikonsumerande fallstudie i avseende att det är fallet som står i fokus och att teorier används 

för att förklara och beskriva det valda ämnet (Esaiasson et al, 2017:36). 

2.2 Material 
 

Då arbetet är av kvalitativ karaktär kommer analys och tolkning av textmaterial att göras. 

Samtliga informationskällor som använts har varit trycka källor eller publikationer online. 

Främst används EU:s egna rapporter och publikationer för att ge en bild av hur situationen ser 

ut. I synnerhet kommer bedömningar att göras utifrån Lissabonfördraget i dess ursprungliga 

form. Anledningen till detta är att Lissabonfördraget innehåller viktiga åtgärder som fokuserar 

på att minska demokratiunderskottet och att fördraget ligger till grund för det arbete som EU 

efter 2009 startat för att möta de utmaningar som unionen står inför. Stor hänsyn kommer 

också tas till den tidigare forskningen som gjorts på området. Då det är stora mängder 

information som man möts av på internet beträffande detta ämne har avvägningen gällande 

validitet och reliabilitet varit av stor betydelse. Uppsatsen tar avstamp i inom disciplinen 

etablerade forskares tidigare vetenskapliga arbeten. För att nå fram till en lämplig metod och 

material att använda har det varit till stor hjälp att se vad andra personer gjort i liknande 

kandidatuppsatser. En fördel med kvalitativ analys är att den valda litteraturen bedöms utifrån 

ett helhetsperspektiv och att med utgångspunkt i syfte och frågeställningar bedöms detta vara 

det mest lämpliga sättet för att nå fram till ett resultat (Esaiasson 2017:211).  

 

2.3 Källkritik 
 

Då inhämtning av stora mängder textmaterial har gjorts till detta arbete är det av stor vikt att 

en hög grad av källkritik tillämpas. För att garantera ett reliabelt resultat har inhämtningar av 

källor bedömts efter följande kriterier; 

Äkthet - Att försäkra sig om att källmaterialet är äkta och att materialet har producerats vid 

den tidpunkt, i det sammanhang och av den eller de personer som uppges (Esaiasson et al, 

2016:291). För att försäkras om äkthet har material insamlats främst genom Linnéuniversitetet 

OneSearch för att garantera en hög grad av seriositet. Vidare har andra studenters uppsatser 

använts för att se vad för källor som är vanligt förekommande bland andra. Att skriva 
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kumulativt och därmed bygga sin forskning på tidigare, mer etablerade forskare är ett sätt att 

försäkra sig om äktheten i källorna.  

Oberoende - Denna punkt rör det faktiska innehåller i källorna. Är påståendena tillförlitliga? 

Finns det möjlighet att bekräfta berättelserna genom två olika, oberoende källor? En 

primärkälla är exempelvis mer tillförlitlig än en sekundärkälla. En berättare är som mest 

tillförlitlig när det som sägs inte är påverkat av någon annan person eller yttre omständigheter 

(Esaiasson et al, 2016:292). I detta avseende har inga direkta problem uppstått. Att hitta 

information om det demokratiska underskottet har varit enkelt, då mängder av material 

tillhandahålls på internet. Även primärkällor har varit enkelt att hitta då stor del av information 

från EU:s institutioner publiceras online. Även sekundärkällor och stora mängder tryckt 

litteratur finns på ämnet vilket gör majoriteten av informationen möjlig att kontrollera mot en 

ytterligare källa.  

Samtidighet - Ju längre tid som förflyter mellan en händelse och dess nedtecknande desto 

större är sannolikheten att berättelsen blir ändrad till följd av minnesfel. Samtidiga berättelser 

tenderar att vara mer detaljrika (Esaiasson et al, 2016: 294). Enligt EU:s egna bestämmelser 

finns en tidsgräns på hur lång tid som får gå innan texter från sammanträden och omröstningar 

måste publiceras (EUR-Lex 2001) Detta garanterar samtidighet. Dessutom är många av 

källorna som använts nya publikationer. Av det äldre materialet har bedömning gjorts utefter 

hur ofta det har använts och citerats av nya forskare. 

Tendens - Denna punkt syftar till att belysa det faktum att vissa berättare har ett intresse att 

återge en avsiktligt skev berättelse om verkligheten. Detta är i så fall en partsinlaga snarare än 

en objektiv beskrivning av händelser och sakförhållanden. Huvudregeln här är att aldrig tro 

på en ensam tendentiös källa (Esaiasson et al, 2016:295). Det främsta problem som visat sig 

under utformningen av detta arbete är hur man lämpligen bör förhålla sig till tendentiösa 

källor. Mycket av den information som finns tillhanda hållen på nätet är skrivna av personer 

som har en avsikt att visa en särskild bild av verkligheten. Materialet är till stor del inte 

objektivt och det måste vägas in att berättarna har ett eget, personligt intresse i ämnet. En 

grundläggande påverkan är hur författaren ställer sig till EU-samarbetet i stort och vad för 

incitament som finns för denne att framställa skeenden på ett visst sätt. EU-kritiska forskare 

har skäl till att belysa de odemokratiska dimensionerna och därmed eventuellt utelämna viss 
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information som visar på motsatsen.  EU-positiva forskare däremot riskerar att visa en mer 

förfinad bild av demokratiunderskottet, då detta gynnar deras intresse att ställa EU i god dager.    

 

3 Teori 

 

Detta kapitel kommer inledningsvis konstatera vad tidigare forskare sagt om demokrati som 

begrepp gällande staten, vidare kommer begreppet om demokrati i EU att redogöras för. Det 

analytiska ramverket kommer utgå från tidigare forskning på det demokratiska underskottet i 

EU. Fem underrubriker med varsitt tema kommer att sammanfatta den kritik som den 

statsvetenskapliga forskningen belyser. Dessa kategorier kommer att fungera som kriterier, 

vilket Lissabonfördraget sedermera kommer analyseras i förhållande till. För att reda ut 

begrepp om demokrati kommer komplimenterande teorier att användas. De 

komplimenterande teorierna kommer att användas för att enklare förstå EU:s uppbyggnad och 

varför det inte är möjligt att analysera EU som vilket politiskt system som helst. De kommer 

därmed inte användas för att ge svar på varför det demokratiska underskottet är på den nivån 

den är.  

 

3.1 Demokrati i nationalstaten 
 

3.1.1 Polyarki 

 

Demokratiforskaren Robert Dahl är en av disciplinens mest framstående teoretiker. Dahl 

syftar till att definiera kriteriet för demokrati på en nationell nivå.  Dahls teori om polyarkin 

är maximalistisk och ställer höga krav på det staten och den demokratiska processen. När 

teorin utformades menade Dahl att inga stater nådde upp till samtliga kriterier och att polyarki 

var ett ideal (Dahl, 2001:545–546) Nedan listas sju kriterier som samtliga måste uppfyllas för 

att en stat ska anses vara en polyarki: 

Valda representanter – De beslutsfattare som stiftar lagar och besitter makt att bestämma över 

medborgares liv ska vara valda av folket (Dahl, 1989:221). 
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Fria och rättvisa val – Beslutfattare ska väljas i regelbundet återkommande och öppna val, 

fria från tvång. Allas röst ska ha samma värde och valfusk får ej förekomma (Dahl, 2001, 

S.544). 

Inkluderande demos – I princip samtliga vuxna människor ska ha rösträtt (Dahl, 1989:221). 

Ingen ska därmed diskrimineras på grund av exempelvis kön eller hudfärg.  

Möjlighet att ställa upp i val – I princip samtliga vuxna ska ha rätt till och möjlighet att ställa 

upp och kandidera i val till beslutsfattande positioner. I detta kriterium är det dock rimligt att 

kräva en högre ålder än vad som krävs för att få rösta i val (Dahl, 1989:221). 

Yttrandefrihet – Medborgare har rätt att utrycka sina åsikter utan rädsla för repressalier, 

inklusive rätt att kritisera regering, regim, valda beslutsfattare, socioekonomisk ordning samt 

rådande ideologi (Dahl, 1989:221). 

Alternativ information – Medborgare ska ha rätt att söka alternativa informationskällor samt 

att det ska existera alternativ information som är skyddad av lag (Dahl, 1989:221). 

Organisationsfrihet – För att uppnå de tidigare nämnda rättigheterna ska människor ha rätt 

att fritt organisera sig med andra i oberoende organisationer, partier och intressegrupper (Dahl, 

2001:544)  

 

3.1.2 Valdemokrati 

 

Joseph Schumpeters modell om valdemokrati innebär att olika eliter konkurrerar om den 

politiska makten och att det är folket som besitter inflytandet att besluta om vilken elit som 

bör styra. Denna teori är därmed mycket snävare och minimalistisk då fokus uteslutande ligger 

på val och att dessa sker fritt och öppet, där representanter konkurrerar om folkets röst. Andra 

omständigheter som rör demokrati fokuseras inte på (Schumpeter, 2010:241). Dessa val 

poängterar Schumpeter vara skillnaden mellan en diktatur och en demokrati. Ett problem med 

denna definition är att den är så pass snäv och att många stater kan nå upp till kriterierna trots 

att de egentligen inte är särskilt demokratiska. Vidare anser Schumpeter att vanliga 

medborgare är illa lämpade och inte tillräckligt kompetenta att styra en stat. Därför bör en stat 

styras av en elit, som med sin kunskap är avsevärt bättre lämpade att förmedla folkets vilja 
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och som dessutom har förståelse för de komplexa frågor som uppstår i politiska sammanhang 

(Huntington, 1991:6). 

 

3.2 Demokrati i EU 
 

Sedan EU etablerandes har det tillkommit en rad teoretiska koncept som beskriver EU:s 

politiska struktur. Detta eftersom teorier om demokrati gällande stater inte alltid är 

tillämpningsbara för att bedöma demokrati i ett EU-perspektiv, på grund av dess speciella 

utformning. Tidigare har studier med grund i internationella relationer (IR) används för att 

analysera EU. Då gjordes en skiljelinje mellan intergovernmentalism och neofunktionalism 

som fokuserade på varsin vinkel av EU, den ena med stater i fokus och den andra med 

supranationella regeringar i fokus (Bache & Flinders, 2004:2).  

Intergovernmentalism bygger på att nationella regeringar har egna, specifika preferenser och 

värdesätter statens autonomi allra högst. I relationer med andra stater sker överenskommelser 

genom förhandlingar mellan de olika parterna, där varje stat vill maximera sin egen nytta. 

Trots att staten ses som de viktigaste aktörerna så ser dem fördelarna med att ingå samarbeten 

och ge upp viss autonomi för att nå ett gemensamt mål som anses gynnsamt för samtliga 

inblandade (Moravcsik & Schimmelfennig, 2009:69-71).  

Neofunktionalism å andra sidan anser att regional integration karaktäriseras av multipla, 

skilda och förändrande aktörer som inte är begränsade till inrikespolitik, utan interagerar och 

utvecklar koalitioner över nationella gränser (Niemann & Schmitter, 2009:47-48). Konceptet 

spillover är en viktig del av neofunktionalismen som betonar vikten av fortsatt integration. 

Detta innebär att om integration och djupare samarbete sker på ett politikområde är chansen 

stor att denna effekt spiller över till andra politikområden och att integrationen på så sätt 

ständigt sprids och fördjupas. Aktörer förflyttar sina lojaliteter, förväntningar och politiska 

aktiviteter till ett nytt regionalt centrum, men antagande att de kommer leda till positiva 

resultat. Då politiker samlas i supranationella institutioner ger detta upphov till nya komplexa 

system, vilket ökar möjligheten för socialiseringsprocesser bland aktörer (Niemann & 

Schmitter, 2009:49-50). 
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Sättet europeisk integration har fortlöpt på har fått den akademiska världen att omvärdera den 

traditionella synen på hur demokrati och institutionella förhållanden ser ut (Jessop, 2004:75).  

I och med att sättet att styra förändras i ett politiskt system som EU blir det allt svårare att 

avgöra om de demokratiska kriterierna uppfylls, eller om de över huvud taget är möjliga att 

uppfylla dem i vissa kontexter (DeBardeleben & Hurrelmann, 2007:1). Detta leder oss till en 

teoretisk ingång som syftar till att beskriva denna nya typ av styre, som inte längre befinner 

sig på enstaka nivåer i en och samma riktning.   

 

3.2.1 Multi-level Governance 

 

Governance definieras av Rhodes (1996:652-653) på följande sätt; ”As a change in the 

meaning of government, referring to a new process of governing; or a changed condition  of 

ordered rule; or the new method by which society is governed”. Kooiman (1993:2) 

sammanfattar governance som “the patterns that emerges from governing activities of social, 

political and administrative actors”. Governance är en ny typ av styre som uppstått till följd 

av förändrade samhällen. Governance inkluderar privata aktörer, företag och icke 

vinstdrivande organisationers bidrag till samhällets utveckling och förvaltning (Rhodes 

1996:653).  

Begreppet multi-level governance (MLG) myntades år 1992 av Gary Marks som en respons 

till den ökade roll subnationella regeringar fick i EU. Det var främst på grund av den 

omfattande reformen av strukturfonder 1988, då kommissionen tillsammans med allierade i 

parlamentet beslutade att dubbla anslagen för att driva på utvecklingen i fattigare områden. 

Där ibland Grekland, Portugal och Spanien (Bache & Flinders, 2004:3) 

MLG definieras av att ’beslutsfattande kompetenser är delade av flera aktörer, både publika 

och privata, på olika nivåer istället för att nationella regeringar innehar monopol på 

beslutsfattandet’ och ’att politiska arenor är sammankopplade istället för kapslade’. 

Resultatet av detta är att ’de arrangemang som görs för att fatta bindande beslut påverkar en 

mängd politiskt självständiga, men annars beroende aktörer - privata och statliga – på olika 

nivåer av territoriell aggregation i mer eller mindre kontinuerliga förhandlingar’ 

(DeBardeleben & Hurrelmann, 2007:2-3). Vidare innebär det att subnationella nivåer och 

policynätverk är viktiga för att förstå EU och det faktum att förhållandet mellan nivåerna 
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fungerar annorlunda än vad det gjort tidigare (Bache & Flinders, 2004:5). MLG belyser statens 

förändrade roll samt förändringen av makt och auktoritet. Staten är inte längre allsmäktig med 

monopol på den politiska makten. I Europa är det därmed mängder av olika aktörer som 

tillsammans påverkar politiken. Dessa aktörer finns på supranationell, nationell, regional, 

kommunal och samarbetar både horisontellt och vertikalt (Bernard, 2002: 234). 

 

Marks och Hooghe (2017:17) delar upp begreppet MLG i två olika typer: 

Typ I    Typ II 

- Generell behörighet   - Uppgiftsspecifika behörigheter 

- Ej korsande medlemskap   - Korsande medlemskap 

- Behörighet på begränsat antal nivåer  - Behörighet på obegränsat antal 

nivåer 

- Systemövergripande struktur  - Flexibel struktur 

 

Den första typens intellektuella grunder återfinns i federalismen och delar dess grundläggande 

karaktärsdrag. Typ I karaktäriseras av vertikal styrning där det existerar en hierarki. 

Nationalstaterna är de mest centrala aktörerna, även om det existerar andra. De olika nivåerna 

är uppdelade politisk såväl som territoriellt.  Detta är vanligt i Europa där lokalt självstyre är 

vanligt förekommande. Flernivåstyre ses i typ  I som ett komplement till nationella regeringar 

och inte som en ersättare. En uppfattning om governance som är vanlig bland EU-forskare 

som betonar regionalisering och interaktion mellan multipla nivåer av styre som 

nyckelkomponenter av europeisk integration, samtidigt som en viktig, dock något förändrad 

roll består för nationalstaterna (Marks & Hooghe, 2004:17-19). 

Typ II karaktäriseras av en vertikal struktur där ingen aktör är mer dominant än någon annan. 

Denna typ belyser samarbete mellan aktörer och syftet är att kunna vara flexibel som svar på 

medborgares preferenser och önskemål, vilket påminner om konkurrens på en marknad. 

Vanligt att det varierar i storlek, beroende på behovet. I typ II används flernivåstyre för att 

uppnå gemensam nytta på områden som anses nödvändiga, och det finns inget mål att 

befogenheter ska finnas över en stor mängd politikområden, endast där det behövs (Marks & 

Hooghe, 2004:20-21). 
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Viktigt att påpeka är att MLG inte ger svar på varför det demokratiska underskottet existerar 

och teori fortfarande är i ett pre-teoretiskt tillstånd (Bache & Flinders, 2004:203) Däremot 

hjälper teorin till att förstå vissa utfall, som sker till följd av EU:s uppbyggnad. En av MLG 

fördelar är dess flexibilitet möjlighet att analysera system som inte påminner om det 

traditionella (Bache & Flinders, 2004:195). 

 

3.2.2 Input-och output legitimitet 

 

I forskaren Fritz Scharpf publikationer presenteras en teori om legitimitet för det demokratiska 

styret. Teorin är dels inputorientierad, dels outputorienterad och kan beskrivas som styre av 

folket (input) respektive styre för folket (output). Generellt sett komplimenterar de två 

dimensionerna varandra, men förutsättningarna, innebörden resultatet för legitimitet för det 

demokratiska styret dem skiljer dem åt signifikant (Scharpf, 1999:6). 

Politiska beslut är ur inputperspektiv legitima då de reflekterar viljan hos folket. Medborgarna 

har därmed aktivt fått uttrycka sina åsikter för hur det politiska styret ska utformas och vilka 

beslut som ska tas. Det är alltså viktigt att människor har möjlighet att påverka de beslut som 

i slutändan kommer att påverka dem själva. De inputorienterade argumenten är ofta synonyma 

med koncept som deltagande och konsensus. Om konsensus inte kan uppnås antas 

majoritetbestämmande vara den bästa beslutsformen. Här kommer vi till det som förmodligen 

är inputlegitimitetens största problem. Risken finns att den själviska majoriteten förtrycker 

minoriteten. Därför bör det politiska systemet inte endast påverkas av inputvärderingar. Det 

måste alltid tas med i åtanke att beslut ska vara fördelaktiga för alla, eller åtminstone att de 

inte skadar någon (Scharpf, 1999:7-9). 

Outputlegitimitet å andra sidan handlar om en rad olika legitimerande mekanismer i ett mycket 

bredare perspektiv. Legitimitet genom att styra för folket handlar om systemets kapacitet att 

lösa gemensamma problem som inte går att lösas genom individuell handling, 

marknadsutbyten eller frivilligt samarbete i civilsamhället. Denna typ av problematik kräver 

oftast långsiktiga åtgärder för att kunna hantera problem på flera plan. I praktiken kräver detta 

att det finns en valmanskår som går att identifiera. Vidare måste man kunna definiera vad som 

innebär med allmänintresset, eftersom det är allmänintresset som det politiska systemet ska ta 

hänsyn till och verka för att underlätta och förbättra för (Scharpf, 1999:10-12). 
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Begreppet legitimitet och hur den bäst uppnås i ett politiskt system är relevant i denna uppsats 

då det är en grundläggande konsekvens för det demokratiska underskottet. Legitimitet är i sig 

grundläggande för en politisk enhet och essentiell för att de styrande ska kunna behålla den 

auktoritet de getts tillåtelse till av sina medborgare. Output och input presenterar olika 

strategier för att uppnå denna politiska legitimitet, som är så viktig. De ansträngningar som 

Lissabonfördraget presenterar har för avsikt att förbättra demokratin dels genom input, dels 

genom output, för att i sin tur öka legitimiteten. 

 

3.3 Tidigare forskning om det demokratiska underskottet 
 

Den kritik som skrivits om det demokratiska underskottet i EU har i detta avsnitt 

sammanfattats i fem teman, dessa kommer fungera som det analytiska ramverket för att se om 

Lissabonfördraget lyckats med att lösa de problem som den tidigare forskningen pekat ut som 

problem. 

 

3.3.1 Demosproblematik 

 

En grundläggande förutsättning för demokrati är att det finns ett definierat demos inom den 

politiska enheten.  I fallet EU är frågan om det europeiska folket en svår definition. Långt 

ifrån alla identifierar sig som en medborgare av den europeiska unionen. Cederman menar att 

ett demos är ”en grupp människor, av vilka de flesta känner sig tillräckligt sammankopplade 

med varandra för att med fri vilja engagera sig en politisk process kopplad till demokratisk 

diskurs” (Cederman, 2001:224). Finns det inget demos kan det heller inte finnas demokrati. 

Förtroende, erkännande, solidaritet eller ömsesidig vänlighet är essentiellt för samexistens 

menar Weiler (1999:337). 

Ett argument är att EU saknar en nationell identitet som är grundad i en gemensam historia. 

Det finns inte någon stark solidaritet bland EU-medborgare, på samma sätt som det gör mellan 

nationsstaters medborgare. Om denna solidaritet och EU-nationalitet inte existerar innebär det 

att människor inte är beredda att betala för sina EU-landsmäns misstag. I en politisk enhet 
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kommer det alltid, mer eller mindre att finnas vinnare och förlorare av den lagstiftning och de 

reformer som görs. Finns det då inget robust demos kommer inte ”förlorarna” att acceptera 

detta. I en stat lever människor relativt nära varandra och känner en viss gemenskap och 

solidaritet gentemot varandra, människor är då till större utsträckning beredda att ge upp vissa 

saker till fördel för sina landsmän. I EU befinner vi oss längre ifrån andra EU-medborgare och 

risken för att man skapar ett vi och dem ökar (Offe, 2000:3). 

Kritiken mot detta är att många stater inte alls bildades på grund av enighet. Argumentet att 

nationsstater kräver homogenitet är därmed historiskt felaktigt, menar Daniel Innerarity 

(2014:4).  Det finns även många exempel på stater som nått enighet genom assimilering, 

uteslutning och till och med utrotning. Det finns även väl sammansvetsade, homogena stater 

som präglas av stor grad mångfald. Ingen stat kan således vara helt homogen, det går heller 

inte att avgöra vilken nivå av homogenitet som krävs för att generera ett demokratiskt 

samhälle med tillräcklig solidaritet (Innerarity, 2014:4). 

 

3.3.2 Integration 

 

När EU en gång i tiden bildades var målet att behålla freden i Europa. Att genom nära 

samarbete och ömsesidigt beroende göra det omöjligt för länder att hamna i väpnad konflikt 

med varandra. På senare tid har unionens mål övergått till att verka för demokrati på 

kontinenten. Utvidgningen och integrering av nya medlemsstater har hamnat högt på agendan 

för att detta mål ska uppnås (Phinnemore, 2016:12). Det finns dock problematik, för ju större 

EU blir, desto mer odemokratiskt blir det. Detta för att varje gång ett nytt medlemsland äntrar 

unionen ska det få en plats som står i proportion till landets befolkningsmängd. Joseph Weiler 

et al (1995:6) gör referensen till ett företag som utökar sina aktier och att värdet på varje 

enskild aktie då reduceras. Och att när man adderar ytterligare grenar till regeringen så ökar 

man avståndet ytterligare mellan vad den faktiska regeringen är och för de, vilkas intresse de 

ska verka för. Han ger detta fenomen namnet inverterad regionalism. I en värld där gränser 

och auktoritet varit kopplat till nationalstaten ifrågasätts det hela nuvarande systemet. 

Eftersom EU stiftar lagar som påverkar medlemsstaterna i allra högsta grad innebär detta 

också att makten om lagstiftandet i ett land ges till andra länder. Ett lagförslag som klubbas 

igenom i EU med majoritet kan i vissa medlemsländer sakna stöd, men kommer förfarande 
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träda i kraft då lagstiftningen ska gälla för alla medlemsstater. När majoritetsprincipen ligger 

till grund för beslutsfattande, vilket den gör i EU, minskar även mindre staters inflytande och 

möjligheter att påverka i både ministerrådet och parlamentet. Även om makten till stor del är 

proportionerlig kan det leda till att mindre stater får betydligt mindre inflytande i lagstiftning 

som kommer att påverka dem (Weiler et al, 1995:8). 

 

3.3.3 Deltagande 

 

Valdeltagandet i Europaparlamentsvalen har med jämn takt minskat för varje år. I senaste 

valet, 2014 låg valdeltagandet på 43% i snitt i hela EU. Variationen mellan länderna var stor. 

Exempelvis Belgien och Luxembourg var de länder med högst valdeltagande med siffror på 

90% respektive 86%. De länder som låg i botten var Slovakien och Tjeckien med ett 

valdeltagande på 13% respektive 18% (Europaparlamentet 2014). Varför det ser ut så är en 

fråga i sig men det beror till stor del på att röstning i både Belgien och Luxemburg är 

obligatoriskt och att välja att inte göra det kan straffa en ekonomiskt (Pini, 2009:149). Flera 

forskare menar att detta är oroande då det leder till skev representation av väljare och deras 

behov. När valdeltagandet är lågt har inte alla röstberättigade sagt sitt och dessa människors 

intresse går förlorat. Att gå använda ett röstresultat som grund för lagstiftning blir då 

tvivelaktigt, även om det i många fall är det enda man kan utgå från ur ett input-perspektiv 

(Lijphart, 1997:1-14). De grundläggande anledningarna till att människor inte går och röstar 

eller att de röstar på ett visst sätt är en komplex fråga, men något som ändå gjort mycket 

forskning på. Den existerande litteraturen på ämnet visar att individuella attityder gentemot 

EU spelar en signifikant roll för valdeltagande. Det verkar också som att när människor går 

till vallokalerna gör de det inte primärt för att välja sina representanter till parlamentet, utan 

snarare för att visa sitt stöd eller missnöje för EU-samarbetet i stort. De som är positiva till 

EU tenderar att i större utsträckning rösta än de som är skeptiska. Även om parlamentets 

befogenheter har ökat gradvis sedan 1980-talet är den fortfarande relativt svag då lagstiftandet 

delas med rådet. Dessutom har indirekt valda rådet, utsedda kommissionärer och byråkrater 

med sin tekniska kompetens stort inflytande och kontroll (Kentmen-Cin, 2017:3). Generellt 

sett är valdeltagandet högre vid nationella val än vad det är till Europaparlamentet (European 

Parliamentary Research service, 2014) 
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Möjligheterna för deltagande i EU finns där i och med MLG, som bjuder in aktörer på multipla 

nivåer, publika såväl som privata till förhandling. Detta starkt deliberativa beslutsfattande 

resulterar dock i att det finns en risk för ojämlik representation av medborgare. Då forskning 

visar att resursstarka personer i större utsträckning tenderar att engagera sig i denna typ av 

aktivitet kan detta leda till att vissa grupper stängs ute från det politiska rummet och att 

representationen av medborgare då blir skev (Debardeleben & Hurrelmann 2007:8). 

En undersökning som gjordes av Henric Oscarsson och Sören Holmberg 2006 visade att 

svenska medborgares kunskaper om EU är tämligen låga. Kunskap är ett centralt fenomen i 

en demokrati och ytterst nödvändigt för att medborgare ska kunna utkräva ansvar och välja 

sina politiska företrädare. Även förtroende för sina valda beslutsfattare är viktigt. Eftersom 

man inte kan kräva att medborgare ska ha oändlig kunskap om varje enskild fråga ger man sitt 

förtroende till representanter som i sin tur för sina väljares talan (Oscarsson & Holmberg, 

2006:131). I Sverige visste ca 70-80% av de tillfrågade att EU-kommissionen har sitt 

högkvarter i Bryssel, att Spanien är EU-medlem, att Euron inte är värd 10 svenska kronor 

samt att de flesta svenska partier är för ett svenskt EMU-medlemskap. Däremot visste endast 

17% av Sverige vid tidpunkten hade 19 parlamentsledamöter och endast 29% visste att euron 

vid tillfället införts i 12 länder. Vad svenska medborgare vet om EU varierar där med ganska 

kraftigt. Forskningen visar att svenska väljare generellt vet mer om hur de svenska partierna 

ställer sig i EU-frågor än frågor som gäller EU:s institutioner och struktur (Oscarsson & 

Holmberg, 2006:133-136).  

Många medborgare ser EU som en komplex och elitistisk apparat där möjligheterna att 

påverka beslut är få. Det ger resultat för valdeltagandet att människor inte förstår hur EU 

fungerar eller vet om vad för möjligheter de har att göra sin röst hörd (Emmanouilidis & 

Stratulat, 2010). 

 

3.3.4 Transparens  

 

Transparensen i EU, eller snarare avsaknad av den har länge varit föremål för kritik. 

Transparens handlar om att dokument och beslutsfattandeprocessen ska vara öppen och 

tillgänglig för allmänheten (Hayes-Renshaw, 2015:120). O’Neill presenterar en bredare 

definition av transparens, som inte bara innebär tillgång till information utan också tillgång 
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till resonemangen och diskussionerna som ledde fram till beslutet och ett antagande att 

beslutsprocessen var öppen för utomstatligt deltagande (O’Neill, 1998:404). Parlamentets 

kommittémöten och plenarsammanträden är öppna för allmänheten och sänds online, samt 

majoriteten av dess dokument tillhandahålls på 24 officiella språk elektroniskt. Rådet har dock 

varit sämre på att tillhandahålla dokument och visa på transparens. Vissa möten sänds online, 

men de verkligen förhandlingarna sker utan kameror (Hayes-Renshaw, 2015-131). En 

anledning till att rådet anses icke transparent är för att det främsta förhandlingarna sker inom 

Coreper, den permanenta representationen i rådet som består av tjänstemän med 

spetskompetens på olika områden. Det är coreper som arbetar fram underlag till rådet för att 

arbetet ska ske mer effektivt. Även om dessa permanenta representanter inte har någon 

officiell lagstiftningsmakt har de stort inflytande i vad ministrarna sedan godkänner och 

beslutar om, eftersom de är de som tar fram underlaget. Inom Coreper bildas en viss 

institutionell kultur där personliga band knyts och agerande görs till följd av vissa existerande 

normer. Allt detta utan att EU-medborgare har någon aning om vad som sker (Lewis, 

2016:144-145). 

 

3.3.5 Ansvarsutkrävande 

 

Kommissionens är EU:s exekutiva gren och har monopol på att föreslå lagstiftning. Detta 

innebär att inget kan bli lagstiftning så länge inte kommissionen föreslår det. Innehållet och 

det som diskuteras i såväl parlamentet som rådet är helt bestämt av kommissionen. Eftersom 

kommissionen bestämmer agendan gör det den till den förmodligen mäktigaste institutionen 

i EU (Thomson & Hosli, 2006:392). Att kommissionen har denna starka roll i 

lagstiftningsprocessen trots att de inte är direkt valda har blivit föremål för kritik. 

Kommissionärerna är nominerade av medlemsstaternas respektive premiärminister/president 

(Corbett, Peterson & Kenealy, 2015: 48-49).  

Ministerrådet är ingen konstant representation utan dess sammansättning varierar beroende på 

vilket politikområde som skall diskuteras. När en fråga rörande exempelvis jordbruk 

diskuteras består rådet av medlemsländernas jordbruksministrar. Detta innebär att det är 

regeringarna i medlemsländernas agenda som står i fokus och inte de olika oppositionerna, 

eller den parlamentariska fördelningen som finns i alla medlemsstater. Precis som 
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kommissionärerna är dessa ministrar heller inte direkt valda av medborgarna. Som nämnts 

tidigare har tjänstemän, s.k. coreper stor påverkansmakt gällande lagstiftning, eftersom det är 

dem som står för den främsta förhandlingen samt att de förbereder material för ministrarna 

(Lewis, 2016:141).  Det finns ingen möjlighet för EU internt att granska eller avsätta 

ministrarna i rådet, utan detta ansvar ligger på medlemsstaterna själva att utkräva ansvar från 

sina respektive statsråd. Det är därmed de nationella parlamenten som har positionen att 

utkräva ansvar av ministrarna. Endast Europaparlamentarikerna är direkt valda och direkt 

ansvariga gentemot sin väljarkår (Pierpaolo Settembri 2005:644).  

Ett annat fenomen som varit föremål för kritik är kommittéförfarandet. Denna kritik handlar 

om en näst intill ogenomtränglig komplexitet som förvärrar transparensen i EU. 

Kommittéerna arbetar på uppdrag av Kommissionen och består att representanter från alla 

medlemsstater. Protokollen offentliggörs men fortfarande är avsaknaden av tankegångarna 

som leder fram till besluten mycket begränsade (Blom-Hansen 2011:607).  

Europaparlamentet är den enda institutionella grenen som är direkt vald och därmed 

unionsmedborgarnas största möjlighet till input. Men trots att parlamentet är den mest 

demokratiska institutionen besitter den relativt liten reell makt (Corbett, Peterson, Kenealy, 

2015:59). I förhållande till kommissionen och rådet är parlamentets ställning också relativt 

svag. Dels på grund av att dess låga lagstiftande makt, dels för att dess oförmåga att begära 

ansvarsutkrävande av kommissionen och i sin tur även medborgares ganska begränsade 

möjlighet till ansvarskrävande (Karlsson, 2001:30). Innan 2009 kallades det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet för medbestämmandet.  Proceduren har länge existerat men det var, 

som framgår av namnet inte det ordinarie sättet att nå beslut på. Genom 

medbestämmandeprincipen ökar parlamentets makt betydligt, men eftersom denna procedur 

inte används vid lagstiftning på alla områden och parlamentet i många fall endast har en 

konsulterande roll, förblir parlamentets maktposition svag (Kommissionen 2012).  

I en kvantitativ studie av Robert Thomson och Madeleine Holsi framkommer det att rådet 

generellt besitter störst makt, detta på grund av att medlemsstaternas intresse är högt prioriterat 

vad gäller resultat av beslut. I rådet och parlamentet bedöms makten vara jämnt balanserad 

mellan de två institutionerna i de fall medbestämmandeförfarandet används. I lagstiftning som 

kräver enhällighet i rådet, blir givetvis rådets makt större än den parlamentet och 
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kommissionen besitter. Det är där med stor variation i hur stor grad makt varje institution har, 

beroende på vad för lagstiftning som diskuteras (Thomson & Hosli, 2006:413-414). 

Större delen av forskningen på ämnet menar att det finns ett demokratiskt underskott men det 

varierar gällande om det är möjligt att förbättra demokratin eller inte. Vissa menar att man bör 

nöja sig med status quo, då ansträngningar till att minska underskottet är meningslösa, medan 

andra forskare hävdar att förutsättningarna för ett mer demokratiskt EU är goda och dessutom 

eftersträvansvärt (Karlsson:2001:130). 

I ett MLG-system är frågan om ansvar svår att undvika. Eftersom beslutsfattande sker på så 

många olika nivåer blir det svårt att härleda beslut tillbaka till den ansvarige. En viktig 

mekanism för ansvarsutkrävande är medborgarnas möjlighet att ”throw the rascals out” och 

därmed avsätta beslutsfattare som de  är missnöjda med. Vilket blir en komplicerad uppgift I 

EU:s fall (DeBardeleben & Hurrelmann, 2007:7). Detta problem belyser Yannis 

Papadopoulos, som menar att man hamnar i ett dilemma om effektivitet kontra demokrati. Det 

uppstår ett problem med ansvar. Papadopoulos ifrågasätter om det rimligt att utkräva ansvar 

av en aktör för vad en annan aktör gjort på en annan nivå. Vidare menar Papadopoulos att 

inom MLG skapas hela tiden nya aktörer som eventuellt inte har rättslig rätt att befinna sig 

där, och som dessutom inte går att utkräva ansvar av (Papadopoulos, 2007: 469-486).  

Giandomenico Majone menar att det demokratiska underskottet ska bevaras och inga åtgärder 

skall göras för att minska det. Majone menar att en stat endast bör vara reglerande. Det 

existerar tre typer av politikbeslut. Den första handlar om omfördelning av resurser mellan 

individer eller grupper, den andra handlar om makroekonomisk stabilisering med mål att 

stimulera ekonomisk tillväxt och upprätthålla låg arbetslöshet, den tredje rör 

marknadsregleringar som ämnar till att lösa misslyckanden på marknaden och säkra fri och 

rättvis konkurrens. Majone menar att de två första typerna är kopplade till den positiva staten 

och den senare till den reglerande staten. Beslut som rör omfördelning kommer producera 

vinnare och förlorare, medan beslut om reglering ger resultat som är till fördel för varje individ 

i samhället. Omfördelande lagstiftning kan endast röstas igenom med majoritetsröstning. 

Hade enhällighet krävts hade förlorarna röstat emot sådan lagstiftning (Majone, 1997a:140-

140). Eftersom det finns stora sprickor inom EU, menar Majone att användandet av 

majoritetsröstning bör begränsas. Historiskt sett har EU:s lagstiftning begränsats till reglering 

och inte omfördelning. Majoritetsstyre centrerar den politiska makten hos majoriteten. Icke-
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majoritetsstyre (Madisonian) försöker att etablera garantier för att majoriteten inte ska kunna 

förtrycka minoriteten. Både Majone och Lijphart argumenterar att den sistnämnda 

demokratimodellen är bättre lämpad för heterogena samhällen, som EU, där det finns stora 

sprickor och skiljelinjer (Karlsson 2001:144). Majone belyser även 

ansvarsutkrävandedilemmat som uppstår i en majoritetsdemokrati där politiker är de främsta 

aktörerna. Politiker måste ständigt ta väljarkårens åsikter i beaktning för att garantera att bli 

omvald istället för att främja det långsiktiga allmänintresset inom den politiska enheten. I en 

icke-majoritetsdemokrati är teknokratiska experter huvudaktörer, dessa riskerar inte att ställas 

inför ansvarsutkrävandedilemmat (Majone, 1996:291). 

 

3.4 Sammanfattning 
 

Kapitlet har berört demokratibegreppet genom en ideal definition (polyarki) och en 

minimalistisk definition (valdemokrati), båda avseende demokrati i nationalstater. IR-

teorierna neofunktionalism och invergovernmentalism användes tidigare för att förklara och 

analysera EU men genom att forskningen utvecklats har nya teorier uppkommit för att bättre 

beskriva EU:s politiska system. Detta görs med fokus på multi-level governance och input 

och output legitimitet, vars syfte i denna uppsats är att ge förståelse för EU:s specifika 

uppbyggnad med både privata och publika aktörer på multipla nivåer, såväl horisontell som 

vertikal. 

Den tidigare forskningen har sammanfattats i 5 avsnitt; demosproblematik, integration 

deltagande, transparens samt ansvarsutkrävande. Dessa kommer i analysen fungera som det 

analytiska ramverket, där det kommer att testas vilka åtgärder i Lissabonfördraget som lyckas 

ge en lösning på den tidigare kritiken.  
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4 Lissabonfördraget 

 

Följande kapitel kommer att presentera Lissabonfördraget. Inledningsvis ges bakgrund till 

Lissabonfördragets uppkomst, sedan en redogörelse för fördragets mest väsentliga delar, de 

som syftat till att förbättra demokratin. Dessa åtgärder kommer sedan att prövas mot det 

analytiska ramverket för att se om fördragets åtgärder har löst problemet om demokratiskt 

underskott i förhållande till den tidigare presenterade kritiken på området.  

4.1 Bakgrund 
 

2001 hölls ett toppmöte med Europeiska rådet på slottet Laeken utanför Bryssel. I 

Laekendeklarationen nämns för första gången att ett konvent borde sammankallas för att 

diskutera Europas framtid och hur denna organisering ska ske. Det fastslås att konventets mål 

ska vara att utarbeta en europeisk grundlag som ska ersätta de fyra tidigare fördragen. Denna 

grundlag ska ha som mål att bättre lösa kompetensfördelningen mellan EU och dess 

medlemsstater, samt mellan dess institutioner. Vidare ska fördraget öka inslagen av 

demokrati, öppenhet och effektivitet (Nergelius, 2008:1). Konstitutionsfördraget blev något 

av ett misslyckande då det inte godkändes av alla medlemsstater med kritik att det var för 

värderande och konstitutionellt. Lissabonfördraget uppkom till följd av detta och erbjöd ett 

alternativ som inte var fullt så värderande som det tidigare förslaget (Church & Phinnemore, 

2016:36). 

 

4.2 Medborgarinitiativ 
 

I Lissabonfördragets artikel 8b stipuleras att ett medborgarinitiativ ska införas, vilket kommer 

innebära att ’en grupp unionsmedborgare som uppgår till minst en miljon personer och som 

kommer från ett betydande antal länder får ta ett initiativ att uppmana kommissionen att lägga 

fram ett förslag till lagstiftning, givet att det är inom ramen för kommissionens befogenheter’. 

(Europeiska rådet, 2007). Vidare specificerar Kommissionen att initiativet måste innefatta 

minst en miljon underskrifter från människor i minst sju olika medlemsländer. 

Medborgarinitiativet är ett verktyg för deltagandedemokrati och ämnar till att låta medborgare 
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aktivt försöka påverka lagstiftningen i unionen på olika politikområden (Kommissionen 

2018). 

 

4.3 Mer makt åt Europaparlamentet 
 

Det tidigare kallade medbestämmandeförfarandet blev genom Lissabonfördraget det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet. Detta innebär att den främsta beslutsprocessen utgår från rådet och 

parlamentet, som har samma tyngd. Kommissionen lämnar ett utkast på lagstiftning till rådet 

och parlamentet som separat diskuterar förslaget. Förslaget skickas mellan de två 

lagstiftningarna, antingen i en eller två läsningar där de kommer med eventuella tillägg eller 

ändringar till förslaget. När varje part sedan med kvalificerad majoritet röstar igenom samma 

utkast om lagförslag antas den. Det ordinarie lagstiftningsförfarandet fungerar genom 

fördraget som den primära beslutsprocessen på ca 50 nya politikområden (Chruch & 

Phinnemore, 2016:41). Kommissionens president ska väljas i samråd av rådet och 

parlamentet. Genom fördragets artikel 9d ges också parlamentet möjligheten att motsätta sig 

förslag på ordförande och denne kan alltså inte tillsättas utan parlamentets godkännande 

(Europeiska rådet 2007). 

 

4.4 Nationella regeringar ges större inflytande  
 

Genom Lissabonfördraget stärks de nationella parlamentens ställning i beslutfattandet. 

Fördraget beslutar om vilka befogenheter EU respektive medlemsstaterna har. I artikel 3b står 

det om de tilldelade befogenheterna vilket innebär att ”varje befogenhet som inte har tilldelats 

unionen i fördragen ska tillhöra medlemsstaterna”. Detta innebär att det är principerna om 

subsidiaritet och proportionalitet som ska styra utövandet av dessa befogenheter (Europeiska 

rådet 2007) Vilket innebär att EU inte ska lagstifta om något som kan göras bättre på lägre 

nivå. Eftersom att beslut ska ske så nära medborgarna som möjligt. Besluten måste likaså vara 

begränsade till vad som är nödvändigt för att uppnå målen. Det är de nationella parlamentens 

uppgift att se till att dessa principer efterföljs (EUR-Lex). EU ska också respektera 

medlemsstater som har stor grad av kommunalt och regionalt självstyre. Vilket i fördraget 

formuleras som att ”Den [unionen] ska respektera deras väsentliga statliga funktioner, särskilt 
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funktioner vars syfte är att hävda deras territoriella integritet, upprätthålla lag och ordning och 

skydda den nationella säkerheten. I synnerhet ska den nationella säkerheten också i 

fortsättningen vara varje medlemsstats eget ansvar” (Europeiska rådet, Artikel 3a). 

 

4.5 EU:s stadga om mänskliga rättigheter  
 

Lissabonfördraget inleds i och med artikel 1a med att fastställa principen om de 

grundläggande rättigheterna; 

”Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, 

jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för 

personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i 

ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, 

solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män” (Europeiska rådet, 2007). 

 

Dessa principer har funnits med i tidigare fördrag, men tillhör den inledande del där tidigare 

principer från de gamla fördragen bekräftas. I artikel 6.1 ges EU:s s stadga om de 

grundläggande rättigheterna samma rättsliga värde som de övriga fördragen. I samma artikel 

fastställs också att EU ska ansluta sig till Europeiska konventionen för de mänskliga 

rättigheterna och grundläggande friheterna och att denna konvention ska ingå i unionsrätten 

som de allmänna principerna (Europeiska rådet 2007). Vidare innebär denna åtgärd att 

medborgare som anser att deras mänskliga rättigheter blivit kränkta av en EU-institution kan 

få det prövat i domstol. Medlemsländer som inte respekterar de grundläggande kraven på 

demokrati och mänskliga rättigheter kan bli straffade genom att bidrag dras samt risken att 

förlora sin rösträtt (Regeringskansliet 2008). 

 

4.6 Stärkt offentlighetsprincip 
 

Genom Lissabonfördraget delas rådets möten upp i två delar. En öppen del där rådets 

överläggningar och röstningar om lagförslag måste ske i det offentliga och en icke offentlig 
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del där rådets verksamhet inte behöver göras i det öppna, då det inte berör 

lagstiftningsärenden.  I artikel 16a konstateras vidare är det parlamentet och rådets ansvar att 

allt material rörande lagstiftning görs offentligt och tillgängligt för allmänheten. Samtidigt ska 

kommissionen bedriva sitt arbete i samråd och i dialog med berörda parter att garantera att 

processen sker öppet och i enlighet med offentlighetsprincipen. Utöver detta är målen relativt 

låga och det som nämnt i Lissabonfördraget är till största del att hela unionen unionen ska 

genomsyras av transparens (Europeiska rådet 2007). 

 

5 Analys 

 

Kritiken om det demokratiska underskottet har sammanfattats i fem kategorier och 

Lissabonfördragets åtgärder för ökad demokrati har presenterats. I detta kapitel kommer 

analysen att göras, åtgärderna i fördraget kommer testas mot den tidigare kritiken.  

 

5.1 Demosproblematik 
 

Redan i fördraget om Europeiska Unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska 

Gemenskapen står det att det europeiska samarbetet tagit sin början i gemensamma 

värderingar. En ändring i Lissabonfördraget lägger till att samarbetet ”har inspirerats av 

Europas kulturella, religiösa och humanistiska arv, ur vilket de universella värden har 

utvecklats som utgörs av människans okränkbara och oförytterliga rättigheter liksom frihet, 

demokrati, jämlikhet och rättsstaten”. Vidare konstateras det att ”..[unionen] ska bidra till fred, 

säkerhet, hållbar utveckling av vår jord, solidaritet och ömsesidig respekt mellan folken..” Det 

poängteras tydligt att EU är en gemenskap med olika nationer som medlemmar, och att dessa 

har sina egna nationella identiteter, men att det samtidigt finns grundläggande värderingar 

som dessa nationer delar och som gör ett samarbete möjligt (Europeiska rådet, artikel 2a). 

Ytterligare fastställs det att varje person som är medborgare i en medlemsstat ska ha 

unionsmedborgarskap och att detta är ett kompletterande medborgarskap och inte något som 

ersätter det nationella medborgarskapet (Europeiska rådet 2007, artikel 8).  
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Sättet att använda begreppet folket/demos i fördraget görs med viss försiktighet. Det 

konstateras främst att EU består av enskilda stater och att dessa är bildade med grund i 

gemensam historia, territorium och kultur, men att de tillsammans har gemensam grund i 

samma fundamentala värderingar.  Den politiska filosofen Daniel Inneraritys uppfattning av 

Lissabonfördragets sätt att beröra demos är att principen om demokrati bör avgöras separat 

från begreppet demos samt att det är upp till medlemsstaterna att definiera. Detta innebär att 

det är relevant med en annan form av demosdefinition som blir mer begriplig på europeisk 

nivå, ett koncept som inte är grundat i kulturell identitet eller historisk förflutet utan snarare 

grundat i rörlighet, ömsesidigt beroende, erfarenhet av gemensam sårbarhet och gemensamma 

projekt (Innerarity, 2014:5). 

Statsvetaren Elizabeth Monaghan menar att medborgarinitiativet kan ha positiv påverkar till 

att bilda ett politiskt samhälle och för att forma ett europeiskt demos. Initiativet ger åtminstone 

medborgare möjlighet att mobilisera och att detta kan leda till en känsla om gemenskap i det 

europeiska samhället. Huruvida detta är tillräckligt för att legitimera beslut är dock ifrågasatt 

(Monaghan, 2012:295). Avsaknaden av ett specificerat demos belyser ett svårlöst problem, 

som består. EU är i grund och botten ett system som bygger på en demokrati av sekundär 

nationell parlamentarism, varje stat som blir medlem har redan skapat en nationell gemenskap 

(Dann, 2002:14). 

 

5.2 Integration  
 

Kritiken om att fördjupad integration och anslutning av nya medlemsstater är inget som 

Lissabonfördraget berör. Tvärtom framgår det av fördraget att EU bör verka för utvidgning 

och att detta är något positivt. EU berör inte integration som att det skulle vara ett problem för 

demokratin. Ett argument för fortsatt integration har länge varit att detta bidrar till 

demokratisering i närområdet och att denna stabilitet i ett stort perspektiv är mer gynnsamt 

för alla stater i Europa, även om det leder till att nationell lagstiftningsmakt blir påverkad av 

andra stater. En annan anledning till att utvidgningen ses som positiv av EU är att det främjar 

ekonomisk tillväxt genom den inre marknaden. Denna ekonomiska tillväxt leder till högre 

levnadsstandard, säkrare varor för konsumenter, lägre priser samt större utbud. Att samarbetet 

arbetar för att sprida demokrati, värna om mänskliga rättigheter och säkra fred kan ses som 
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ett sätt att garantera vissa demokratiska kriterier. I EU garanteras människor att leva fritt från 

krig, förtryck och ojämlik behandling (Kommissionen 2015). 

Då stater utanför samarbetet ser fördelarna med att ansluta sig ställs krav på dem att uppfylla 

vissa kriterier, de så kallade Köpenhamnskriterierna. Kriterierna innebär att staten måste 

uppfylla krav på (1) Stabila institutioner som garanterar demokrati, rättssäkerhet, mänskliga 

rättigheter samt respekt för skydd av minoriteter, (2) en fungerande marknadsekonomi samt 

(3) förmåga att ta sig an de skyldigheter som följer av medlemskapet och anslutning till målen 

med den politiska, ekonomiska och monetära unionen (EUR-Lex). Något som dock kan 

resultera i att integrationen avstannar är en ny klausul i Lissabonfördraget som gör det möjligt 

för medlemsstater att för första gången formellt lämpa unionen, detta kommer diskuteras 

vidare nedan under rubriken om deltagande. Precis som Daniel Innerarity konstaterar i sin 

artikel om demosproblematik kan det vara problematiskt med att stater är stora och inte 

särskilt homogena. EU är en stor politisk enhet, där stora mängder människors intressen ska 

representeras och beslutsfattare ska komma överens. Detta är givetvis något som blir allt 

svårare i takt med att EU expanderar till allt fler medlemsstater, när dessa dessutom har stora 

kulturella och historiska skillnader kan det bli en krävande utmaning. Inte minst då 

medborgare upplever att lagstiftningen i deras egna länder ändras till det sämre till följd av 

andra länders pådrivningar (Innerarity, 2014:3). 

 

5.3 Deltagande 
 

I avdelning II, ”bestämmelser om demokratiska principer” framhävs politiska partiers viktiga 

roll. Fördraget konstaterar att de politiska partierna på europeiska nivå ska bidra till att skapa 

ett europeiskt politiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja. Partierna 

har därmed till uppgift att bilda medborgarna i sina respektive länder. En skillnad jämtemot 

tidigare fördrag är att partierna inte uttryckligen har en viktig roll som integrationsfaktor inom 

unionen, detta för att undvika värderande texter (Bergström, Hettne & Södersten 2008:56). 

I Lissabonfördraget införs en ny klausul (49a) som innebär att en medlemsstat formellt kan 

lämna unionen. Den stats som beslutar att i enlighet med sina konstitutionella bestämmelser 

att utträda ska anmäla sin avsikt till Europeiska rådet, sedermera ska ett avtal förhandlas fram 
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och ingås där unionen och medlemsstaten som önskar lämna fastställer villkoren för dess 

utträde. Utträdes sker på det datum som parterna kommer överens om, men om inget sådant 

datum fastställts sker utträdet två år efter medlemsstatens ansökan om utträde. Rådet beslutar 

med kvalificerad majoritet efter parlamentets godkännande. Om medlemsstaten som lämnat 

unionen vill ansluta sig igen ska detta ske genom förfarandet i artikel 49. (Europeiska Rådet 

2007) 

Medborgarinitiativet, som ska fungera som ett verktyg för deltagardemokrati introduceras i 

Lissabonfördraget. År 2011 släpper Parlamentet och rådet förordning 211 som specificerar 

spelreglerna för initiativet. Medborgarinitiativet har inneburit större närvarande av 

deltagardemokrati i EU än vad som tidigare har förekommit. Det har också varit mer vanligt 

förekommande att det är organisationer från civilsamhället, snarare än individuella 

medborgare som engagerar sig. Det finns dock inget som säger att möjligheten till deltagande 

går att likställa med en realisering av deltagardemokrati (Monaghan, 2012). 

Medborgarinitiativet ger medborgare stor möjlighet till input och chans påverka agendan. 

Detta kan leda till ökad legitimitet för beslut (Scharpf, 1999:7-9). 

Enligt Schumpeter är deltagande motsatsen till demokrati i stora samhällen, då det endast 

fungerar som en process där eliten väljs ut för att fatta beslut. Demokrati ska istället handla 

om en kamp om ledarskapet, där representanter konkurrerar om medborgarnas röster. Att 

exempelvis skriva brev till representanter i försök att påverkar såg han med stor skepsis mot, 

då det ansågs vara ett försök att ta kontroll och underminera ledarskap (Schumpeter, 

1943:269). 

 

5.4 Transparens 
 

Ett övergripande mål som genomsyrar hela Lissabonfördraget är att alla beslutande organ och 

institutioner ska arbeta så öppet som möjligt. Denna princip ska visa vägen för samtliga beslut 

och allt arbete i unionens olika institutioner.  

Transparency International menar att pengars inflytande i politiken är en av de största riskerna 

för korruption i välutvecklade ekonomier. Detta är något som inte bara påverkar nationsstater 

utan är ett minst lika stort hot på EU-nivå, speciellt då Bryssel, efter Washington D.C. är 
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världens näst största arena för lobbying. Trots ett sofistikerat regelverk och institutioner menar 

Transparency International att det finns risk för intressekonflikter i lagstiftningsprocessen. Det 

existerar register där lobbyister måste registrera sig för att medborgare ska kunna kontrollera 

vilka organisationer som arbetar med att påverka politikerna i EU. Dessa register gäller dock 

endast för kommissionen och parlamentet, inte ministerrådet (Transparency International 

2016). 

Vidare konstaterar TI i en rapport från 2016 att parlamentet och kommissionen arbetar under 

striktare former av transparens. I rådet, å andra sidan kvarstår transparensproblemet, då det är 

nästintill omöjligt för människor att förstå och kontrollera hur beslut fattas. Att exempelvis ta 

reda på om en medlemsstat var för eller emot en fråga kan vara nästintill omöjligt att ta reda 

på, då inte alla ställningstagande registreras och dokumenteras.  Ledamöterna i parlamentet 

röstar vanligtvis med handuppräckning och majoritet konstateras av ordföranden. Endast i 

osäkra fall görs omröstningen elektroniskt. En politisk grupp eller minst 40 ledamöter kan 

kräva omröstning med namnuppror. Då registreras varje enskild ledamots röst och publiceras 

därefter som en bilaga till protokollet för medborgarna att ta del av. Detta är inte praxis och 

sker endast på begäran. Medborgare kan inte kontrollera hur sina parlamentariker röstat i varje 

specifikt fall (Europaparlamentet).  

 

5.5 Ansvarsutkrävande 
 

Lissabonfördragets kanske viktigaste åtgärd för att öka graden av demokrati innebär att det så 

kallade medbestämmandeförfarandet byter namn till det ordinarie lagstiftningsförfarandet och 

görs till den primära beslutfattandesprocessen. I och med detta måste all lagstiftning gå genom 

både rådet och parlamentet. Parlamentets godkännande är nu ett krav för att ny lagstiftning 

ska antas. Med tanke på att parlamentet är den enda direkt folkvalda instansen ökar detta 

demokratin väsentligt. Detta leder vidare till att medborgare på ett konkret sett kan kräva 

ansvar av sina valda parlamentariker då de anser at de inte handlat i deras vilja. Tidigare var 

problemet med ansvarsutkrävande betydligt svårare. Eftersom medborgare kan rösta bort sina 

parlamentariker, kan de straffa någon för de beslut som tas. Innan det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet var det nödvändigtvis inte så att det var parlamentarikerna som hade 

ansvar för det lagstiftning som antogs, eftersom det sällan var dem som tog besluten, utan i 
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bästa fall endast hade en konsulterande roll. Genom Lissabonfördraget blir parlamentariker 

ansvariga för de beslut som tas och är medborgarna inte nöjda kan de på ett betydligt enklare 

sätt utkräva ansvar än vad som var möjligt tidigare. Däremot blir parlamentet genom det 

ordinarie lagstiftningsförfarandet gemensamt ansvariga för de beslut som församlingen fattar, 

det förblir fortfarande svårt att utkräva ansvar av enskilda parlamentariker, då deras 

ställningstagande endast registreras i enstaka fall. Problemet med ansvarsutkrävande på andra 

nivåer förutom parlamentet kvarstår också. Detta har sin grund i MLG-systemet, där det inte 

är möjligt att utkräva ansvar från alla nivåer och att det samtidigt kommer finnas instanser där 

beslut tas som inte är föremål för ansvarsutkrävande av medborgarna. Risken kvarstår att 

parlamentariker ej blir omvalda till följd av beslut som andra institutioner har gjort, men då 

dessa inte är föremål för ansvarsutkrävande på samma raka sätt som parlamentariker blir de 

kvar (DeBardeleben & Hurrelmann, 2007:7). Problemet med ansvarskrävande bottnar till stor 

del i avsaknaden av transparens som berörts tidigare. Det förblir svårt att ta reda på hur 

parlamentariker eller medlemsstater förhållit sig i specifika frågor samt hur diskussionerna 

fram till beslutet fortlöpte (Hayes-Renshaw, 2015-131). Likaså blir ansvarsutkrävande svårt 

när kunskapsnivån hos medborgare än låg. Om personer helt enkelt inte vet vad EU handlar 

om eller hur de ska anskaffa sig information är det nästintill omöjligt att utkräva ansvar. 

Upplyst förståelse är en grundläggande förutsättning för demokrati och en demokratisk 

process, vilket Dahl (1989:11) konstaterat tidigare. 
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6 Slutsatser 

 

Det existerar ett demokratiskt underskott i EU. Den tidigare forskningen visar att den berör 

ämnen som att det inte existerar ett demos på europeisk nivå som sammanför medborgare, att 

integration leder till att varje medlemsstat får mindre makt i takt med att unionen utvidgas 

samt att stater ger upp makt över sin egen lagstiftning och ger möjligheten till andra stater att 

påverka sin egna lagstiftning. Vidare innebär det demokratiska underskottet att valdeltagande 

till europaparlamentsvalen är lågt och att kunskap om EU:s politik och organisation är 

begränsad vilket gör det är svårt för medborgare att göra upplysta och genomtänkta val. 

Slutligen berör kritiken den stora avsaknaden av transparens, som bör beröra alla institutioner 

och vägen som leder fram till beslut, inte bara tillgång till protokoll när beslut redan är fattade. 

Något som leder till det kanske främsta problemet som är ett resultat som bottnar i samtlig 

kritik om det demokratiska underskottet, nämligen ansvarsutkrävande. Det är nästintill 

omöjligt för medborgare att utkräva ansvar när det saknas ett effektivt sätt att garantera på 

vilken grund och av vilka aktörer som beslut har fattats.   

Lissabonfördraget innefattar en rad åtgärder för att lösa det demokratiska underskottet. Dess 

främsta ansträngning för detta var att ge parlamentet samma beslutande makt som rådet, 

genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Medborgare ges möjligheten att påverka 

lagstiftning genom medborgarinitiativet och nationella parlamenten, som är närmre 

medborgarna ges större inflytande i lagstiftningsprocessen. EU:s stadga om mänskliga 

rättigheter görs rättsligt bindande och ges samma rättsliga värde som fördragen samt att 

offentlighetsprincipen stärks.  

Stora delar av den kritik som finns gällande det demokratiska underskottet i EU berör 

egenskaper om EU:s naturliga karaktär. Vissa fenomen är odemokratiska just för att EU:s 

struktur ser ut som den gör. Exempelvis kritik gällande integration, demos och svårigheter att 

utkräva ansvar är ett problem på ett demokratiskt plan just för att det är näst intill omöjligt att 

förändra det. Därför kan teorin om Multi-level governance underlätta, då den belyser EU:s 

ovanliga struktur och faktumet att det inte går att bedöma demokrati i EU på traditionella sätt 

där nationalstaten står i fokus. EU är en annan typ av politisk enhet och de krav på demokrati 

som finns på en nationalstat är inte möjlig att applicera på EU:s flernivåstyre. Däremot finns 

det områden som går att förbättra och utveckla och det är dessa som Lissabonfördraget ämnar 
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få bukt med. Att parlamentet, den enda direkt valda institutionen ges samma lagstiftande makt 

som rådet är en konkret åtgärd som i realiteten leder till ökad demokrati. I sin tur leder detta 

också till att det blir enklare för medborgare att utkräva ansvar, eftersom parlamentarikerna i 

större grad har ansvar för lagstiftningen. Men faktumet att andra aktörer i flernivåsyret haft 

ett finger med i spelet går ej att frångå. I ett MLG-system kommer det alltid att vara svårt att 

härleda beslut tillbaka till den faktiska beslutsfattaren. Vad gäller deltagande står EU inför 

samma utmaningar som många stater gör. Dålig kunskap om det politiska syret och lågt 

valdeltagandet. Den enda skillnaden är att EU:s politik för många medborgare uppfattas som 

mer komplex och svårbegriplig, medan politiken i det egna landet åtminstone känns närmre 

och någorlunda närvarande i det vardagliga livet.  

Lissabonfördraget konstaterar att transparens ska genomsyra allt arbete i EU:s institutioner. 

Denna transparens begränsas till att främst beröra offentliggörande av protokoll. Den delen av 

rådet som berörs av offentlighetsprincipen är fortfarande begränsad. Transparens gällande 

lobbying är fortsatt kringskuren, då den inte gäller rådet. Hur parlamentariker röstar i varje 

enskild fråga offentliggörs endast i en bråkdel av fallen och det avgörande beslutfattande sker 

fortfarande bakom stängda dörrar, utom kontroll för medborgare. Att transparensen skulle öka 

i EU lyckades inte fullt ut. Det finns i allra högsta grad mycket kvar att göra. Transparens är 

den punkt där Lissabonfördragets åtgärder matchar den tidigare kritiken och det faktiskt finns 

möjlighet till stora förbättringar. Mycket av den kritiken som finns är som tidigare konstaterat 

svår att lösa, men gällande transparens är det fullt möjligt.  
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