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Abstract 

 
The purpose of this essay was to research the level of condition and requirements of 

democracy which faces states applying for a membership in the European Union. The focal 

point was to research the levels of democracy requirements on two set enlargements which 

are the cases of the 1981 and 1986 enlargements together with the 2004 and 2007. The states 

that did reach the goal of becoming member states had similar political backgrounds that 

made them suitable for a most- similar system study. By using my theoretical framework 

which consists of democracy theories, together with the chosen method was I able to find 

answers to my research questions when examining the material. The result of the study is that 

even though the condition might have been quite similar but the reality of them was different. 

The EU was softer in their demands towards the first case of enlargement then in the second 

one which is further explained in this study.  
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1. Inledning 

Unionen bygger på principerna om frihet, demokrati och respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt på 
rättsstatsprincipen, vilka principer är gemensamma för medlemsstaterna.1 
 

Raderna i citatet ovan fastställs i artikel 6.1. i Fördraget om Europeiska Unionen som skrevs 

under i Maastricht år 1992 och trädde i kraft för medlemsstaterna året därpå. En av 

grundstenarna i organisationen som numer går under namnet Europeiska Unionen (EU)2 är 

alltså demokrati. Krav på stabila institutioner som försäkrar demokrati, respekt för mänskliga 

rättigheter och minoriteter återkommer även i anslutningskriterierna för medlemskap i EU 

som fastställdes på Europeiska Rådets möte i Köpenhamn 1993. Alla stater som är del av 

Europa och respekterar kriterierna som EU har enats om har rätt att söka medlemskap i EU. 

Men i slutändan är det dock alltid upp till EU att avgöra huruvida organisationen är kapabel 

tt ta emot nya medlemsstater genom en utvidgning.3  a

 

Utvidgning är viktigt och högprioriterat i EU likväl som demokrati numer har vuxit fram 

som  en  given  ingrediens  för  anslutning.  Både  genom  uppkomsten  av  Fördraget  om 

Europeiska  Unionen  samt  Köpenhamnskriterierna  som  är  ett  annat  namn  för 

Anslutningskriterierna, eftersom de utformades vid ministerrådet i Köpenhamn 19934. 

Hur krav och förväntningar sett ut från EU:s sida på demokratiska värden i staten som 

står  i  begrepp  att  anslutas  till  Unionen  i  samband med  utvidgningsprocessen  är min 

uppgift att undersöka. 

2. Problemdiskussion 

Forskning på ämnet demokrati är vare sig nytt eller outforskat. Inte heller demokrati och EU 

sammankopplat är ett område som varit åsidosatt. Demokratiunderskott diskuteras flitigt 

genom studier på ämnet, det vill säga hur demokratin fungerar inom organisationen. 5 Studier 

som fokuserar på hur EU har påverkat länder i Öst- och Centraleuropa har genomförts.6 Men 

jag tycker att det finns en lucka i forskningen hur demokratibegreppet används från EU:s 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/publication/enl-understand_sv.pdf s. 5.  
2 Jag kommer att konsekvent att använda mig av Europeiska Unionen (EU) som samlingsbegrepp för EKSG, EG 
såväl som EU i min studie. 
3 Kent 2001 s. 7 f.  
4 http://ec.europa.eu/enlargement/glossary/terms/accession-criteria_en.htm  hämtat 2009-08-10 kl. 10:33. 
5 Se till exempel studier av Majone och Moravcsik, Hix och Follesdal. 
6 Se till exempel studier av Sadurski et al och Dimitrova. 
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sida. En observation på hur demokratikrav i utvidgningsprocessen ställts i samband med två 

jämförbara utvidgningar med liknande utgångspunkter.  

 
EU:s synsätt på vad en demokrati är finns inte fastställt i något dokument, ingen klar 

definition finns alltså inte av EU själva. Dock är en av reglerna för medlemskap att vara en 

demokratiskt styrd stat samt att demokrati är en av hörnstenarna i EU som organisation. Den 

senaste utvidgningen, som i studien kommer att benämnas under ett samlingsnamn; 

Östutvidgningen7, vilken genomfördes åren 2004 och 2007 medförde att före detta 

kommuniststater nu är fullvärdiga medlemmar i EU.8 Stater som stått under kommunistisk 

regim hade alltså inte uppfattningen som kommer att återkomma i studien; att demokrati är 

något bra och den bästa formen av styre.9 Även utvidgningen som genomfördes åren 1981 

och 1986 då Grekland, Spanien och Portugal anslöts till EU har bakgrund i odemokratiska 

styrelseskick i och med de diktatoriska regimer som präglat deras historier mer eller mindre.  

 

I studien kommer Grekland, Spanien och Portugals anslutningsrundor, för tydlighetens skull 

ses som en grupp och kommer att benämnas Medelhavsutvidgningen. Både 

Medelhavsutvidgningens samt Östutvidgningens historiska bakgrunder kommer mer 

oggrant att redogöras för i kapitel längre fram i studien.  n

 

Även  om  de  två  fallen  som  ligger  till  underlag  för  studien  är  ytterligheter  och  ligger 

långt  ifrån  varandra  på  en  höger‐vänsterskala  är  de  dock  båda  två  långt  ifrån  det 

statsskick  som  anses  vara  demokratisk.  Alltså,  både  Medelhavsutvidgningen  och 

Östutvidgningen  har  medfört  att  stater  med  instabil  politisk  bakgrund  har  lyckats 

ppnå status som fullvärdiga medlemmar i EU. u

 

Vi befinner oss nu  i mitten på 2009 och  står  inför nya utvidgningar mot  stater vilkas 

bakgrunder kan  liknas och  jämföras med staterna  i Östutvidgningen. De länderna som 

står närmst i kön till medlemskap det vill säga som nu har kandidatstatus, FYROM, Kroatien 

och Turkiet, har liknande bakgrunder politiskt som de länder som ingick i de två 

                                                 
7 Cypern och Malta ingår även dem i Östutvidgningen men kommer att stå åt sidan i denna undersökning för att 
ge utrymme till de forna Sovjetstaterna.  
8 http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/e50017.htm hämtat 2008-10-29 kl. 15:01.  
9 Diamond 1999, Developing democracy toward consolidation s. 2. Vilket jag kommer att vidare diskutera i mitt 
teorikapitel nedan. 
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utvidgningsprocesserna som används i studien,10 vilket ger relevans åt de valda fallen. Inför 

EU:s framtida utvidgningsprocesser är det viktigt att inneha kunskap hur de föregående 

processerna har sett ut i fråga om krav på demokrati. Då demokrati är ett ständigt aktuellt 

ämne samt att EU:s framtid och utveckling alltid diskuteras flitigt. Hur EU förhållit sig till 

länder med liknande politisk bakgrund i fråga om demokratikrav bör klargöras för att på 

bästa sätt ha kunskap och möjlighet att analysera och granska EU:s framtida processer inför 

och efter utvidgningar.  

2.1 Syfte med studien 

Syftet med studien är att jämföra EU:s krav och förväntningar på ansökningsländer 

gällande demokrati, för att undersöka om kraven som ställdes vid 

Medelhavsutvidgningen är på samma nivå vid Östutvidgningen.  

2.2 Frågeställningar 

För att kunna uppnå syftet med min studie har jag utformat några problemställningar som jag 

ämnar besvara i uppsatsen. Utvidgningen som process och dokument som utfärdats av EU i 

samband med den kommer att användas för att möjliggöra en undersökning av hur EU krav 

på demokrati i samband med utvidgningarna har sett ut. Frågeställningarna kommer att 

appliceras på de två fallen för att möjliggöra en relevant jämförelse.  

 

Vilka krav på demokrati ställer EU på ansökningsstater vid de två analystillfällena?  

 

Vad är förklaringen till de krav på demokrati som ställs av EU enligt EU själva som 

organisation? 

2.3 Avgränsningar 

Utvidgningen av EU som genomfördes 1995 då Sverige, Finland och Österrike blev 

medlemmar11 kommer inte att inkluderas studien då jag inte anser att de länderna är 

jämförbara med mina valda fall som i sin tur då inte kan uppnå syftet. Demokrati kunde inte 

ses som ett problem från EU:s sida gällande utvidgningen 1995 och är då inte ett jämförbart. 

Jag väljer att använda mig av utvidgningarna åren 1981 och 1986 samt åren 2004 och 2007 

då krav på demokrati var en mer aktuell utmaning för EU, på grund av deras bakgrund i 
                                                 
10 http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/countries-on-the-road-to-membership/index_en.htm hämtat 2008-
11-28 kl. 14:54. 
11 http://ec.europa.eu/enlargement/archives/enlargement_process/past_enlargements/index_en.htm hämtat 2008-
12-13 kl. 13:46.  
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militära diktaturer och forna sovjetstater, än de sedan relativt lång tid konsoliderade 

demokratier såsom Sverige 1995 anslöts. Att välja bort utvidgningen 1995 är även ett aktivt 

val för att avgränsa min studie för att kunna koncentrera den till det jag anser vara viktigast 

för att uppnå mitt mål.  

 

Anledningen till att Medelhavsutvidgningen blev föremål för undersökning var att de 

politiska bakgrunderna i kandidatländerna stämde väl överens med de politiska systemen i 

Östutvidgningens stater trots att de var på motsatta sidor i det politiska spektrumet. Att 

Östutvidgningen fick utgöra utgångspunkten är för att den var den senaste utvidgningen. 

Motiv för varför det är intressant att klargöra hur kraven på demokratiska styren som en bas 

för medlemskap härstammar från det faktum att Köpenhamnskriterierna sattes upp under 

tidigt nittiotal det vill säga det finns en klar händelse i utvidgningsprocessens historia men 

min studie kommer att undersöka huruvida det var en förändring i den faktiska kravnivån på 

demokrati.  

 

Jag anser att utvidgningsprocessen vara ett relevant instrument som EU använder för att 

sprida sina värden och är därför ett relevant studieobjekt för undersökningen jag ämnar 

genomföra. Eftersom jag antar att Utvidgningsprocessen är viktigaste verktyget EU besitter 

för att främja demokrati gentemot tredje länder, vilket jag baserar på tidigare forskning12.  

 

Avsikten med uppsatsen är inte att skaffa en heltäckande bild av hur utvidgningsprocessen i 

praktiken genomförs eller motiven till varför EU väljer att uppta nya stater i gemenskapen 

eller inte. Inte heller varför stater väljer att söka medlemskap i EU är ändamålet för 

uppsatsen. 

3. Teoretiskt ramverk 

I kapitel fyra som följer här nedan bygger jag upp mitt ramverk av teorier som att appliceras 

på mina fall Medelhavsutvidgningen och Östutvidgningen, för att kunna besvara mina 

frågeställningar och på så vis uppnå mitt syfte. Diskussion kring demokrati som begrepp är 

nödvändig för att skapa förståelse kring vad det är för komponenter som ingår i en demokrati 

och som min uppsats bygger på. Likväl som demokratiprocessteorier behövs för att kunna 

förklara de utvecklingar som staterna i fråga måste genomgå. 

                                                 
12 Till exempel Grabbe hävdar att Utvidgningprocessen är EU:s viktigaste instrument för skapa förändringar i 
tredje länder i en demokratisk riktning. 
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3.1 Diskussion kring demokrati som begrepp 

Min studie kommer inte att tillföra något till debatten gällande huruvida demokrati är vare sig 

önskvärt eller möjligt utan rent normativt kommer studien vila på tanken att demokrati är: ”A 

good thing and that democracy is the best form of government”13. Begreppet demokrati som 

styrelseform kommer alltså inte att problematiseras. Istället kommer jag att använda mig av 

demokratiteorier till min studie för att kunna plocka ut de delar i EU:s officiella dokument 

som ingår i begreppet demokrati behöver vi ha en grund att stå på inför nästa steg i min 

undersökning.  

 

Vad är då demokrati? Demokrati är ett begrepp som diskuterats ivrigt och under lång tid av 

många forskare. En av de mest kända demokratiforskarna är Robert A. Dahl som har dragit 

upp riktlinjer för vilka komponenter som bör ingå i en stat för att den ska kunna räknas som 

demokratisk14.  

 

Först och främst ska, enligt Dahl, två särdrag ingå vilka är att den större delen av den vuxna 

befolkningen ska inräknas som medborgare och att medborgarna i sin tur ska ha rätt att 

kunna rösta bort den högsta politiska beslutsfattaren. För att konkretisera de två särdragen 

preciserar Dahl sju stycken institutioner som bör ingå i den demokratiska staten. De som 

innehar beslutsfattandet ska vara valda och valen ska ske fritt, opartiskt och vara 

återkommande. I princip alla vuxna ska ha rösträtt och kunna ställa upp som kandidat i val av 

beslutshavare. Alla medborgare har rätt att uttrycka sig fritt i politiska frågor utan risk för 

bestraffning. Informationskanaler annat än beslutshavarna ska finnas att tillgå för 

medborgarna. Till sist ska även rätten till fri församling ingå det vill säga att bilda föreningar, 

organisationer etcetera.15  

 

Dahl har alltså gjort ett recept för hur en demokratisk stat ska definieras vilket även är ganska 

precist. Andra forskare har deltagit i debatten såsom Juan Linz och Alfred Stepan som har 

gjort en definition på när en stat har genomgått övergången till demokrati. I deras definition 

ingår många av de komponenter som Dahl har i sitt recept som tillexempel att beslutshavarna 

ska väljas genom fria och folkliga val som är återkommande. De lägger även till att 

beslutshavarna ska inneha kompetens och auktoritet att forma policys. Ett annat komplement 

                                                 
13 Diamond 1999 s. 2 
14 Dahl refererar i sin studie till Polyarki som begrepp för den demokrati som han anser vara uppnåbar. 
15 Dahl 1999 343f.  
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som framkommer i Linz och Stepans definition är att de exekutiva, lagstiftande och rättsliga 

instanserna inte ska behöva dela makten med andra institutioner i en demokrati.16  

 

Larry Diamond belyser själva huvudfrågan och anledningen till att demokrati är så frekvent 

diskuterat i den akademiska debatten; det finns ingen definition av demokrati som alla är 

beredda att enas om. Olika forskare har olika syn på begreppet och vad en demokrati bör 

innehålla. Diamond skildrar dock olika former av demokrati vilken en av dem är 

Valdemokrati som härstammar från Joseph Schumpeters definition av demokrati som är 

relativt minimalistisk. Mer eller mindre anser vissa forskare att om endast komponenten free 

and fair elections, alltså att valen ska vara fria och vara rättvisa, finns med ska staten ses som 

en demokrati. Tillägg har gjorts i debatten om Valdemokrati genom att de ska vara 

återkommande och inneha ha ett multipartisystem.17 

 

Ett annat synsätt på vad definitionen av demokrati bör bestå utav är tanken om en liberal 

demokrati. En liberal demokrati innehar de beståndsdelar som ingår i en Valdemokrati men 

går djupare och anser att det finns fler komponenter som bör ingå. En liberal demokrati ger 

inte makt till institutioner, exempelvis militären, som inte är valda direkt eller indirekt av 

medborgarna. Det måste finnas en horisontell ansvarsskyldighet emellan statstjänstemän, 

parlamentet och inte bara en vertikal gentemot medborgarna för att försäkra konstitutionella 

regelverk och lagenlighet. Rättsstaten ska respekteras och samhället ska vara pluralistiskt, 

icke-statliga grupper ska ha möjlighet att verka fritt liksom den individuella friheten ska 

värnas.18  

3.2 Demokratiseringsprocess 

I min studie kommer jag att ta hänsyn till utvidgningen i EU som en process. Det vill säga att 

det är olika moment under resans gång som ansökningslandet måste ta hänsyn till, liksom 

EU. Därför anser jag att det är nödvändigt att inte bara använda demokratiteorier men även 

demokratiseringsprocesser för att få en vidare förståelse för ansökningsländernas förlopp mot 

anslutning.  

 

Samuel Huntington fokuserar i sin studie The Third Wave på demokratisering som fenomen 

och avser inte att tillföra till diskussionen kring demokrati som regim. Som namnet på 
                                                 
16 Linz & Stepan 1996 s. 3. 
17 Diamond 1999 s. 8. 
18 Diamond 1999 s. 10f. 
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studien avslöjar har Huntington studerat och analyserat den tredje vågen av demokratisering 

vilken tog sin början år 1974 genom en coup d´etat i Portugal då den auktoritära regimen 

störtades. Tankar och idéer av förespråkare för demokratiska värden som konsekvent kvästs 

under åren av diktatoriskt styre kunde nu blomstra fritt.19  

 

Begreppet de tre vågorna av demokratisering i världen redogörs för i Huntingtons studie. I ett 

avsnitt klargör han begreppet vågor av demokratisering vilket är när en grupp stater övergår 

från ett odemokratiskt styre till ett demokratiskt under en specificerad tidsrymd och som är 

större till antalet än de regimer som genomgår en motsatt övergång. Han använder sig även 

av begreppet modern demokrati som enligt honom sammankopplas med utvecklingen av 

nationsstaten, att det är staten som helhet som är en demokrati och inte bara ett demokratiskt 

styre av en stad, en by eller en stam.20 

 

Huntington tar upp problemet med hur komplex demokratisering är, varför och hur genomgår 

en stat en övergång från en auktoritär regim till en demokrati. Huntington hävdar att det är 

troligare att en auktoritär regim byts ut mot en annan än att en övergång till demokrati 

genomförs. Inte heller de faktorer som kan leda till en övergång till demokrati behöver inte 

vara till underlag för att demokratin stabiliseras och konsolideras.21  

 

Huntington staplar upp de tre viktigaste stegen i en demokratiseringsprocess vilka är de allra 

mest grundläggande: ”(1) the end of authoritarian regime; (2) the installation of a 

democratic regime; and (3) the consolidation of the democratic regime.”22 Han betonar även 

att det kan vara olika och oöverensstämmande orsaker som påverkat och satt igång de olika 

stegen. Det har genomförts flertaliga studier på ämnet som kommit fram till olika troliga 

orsaker till varför en stat demokratiseras. Huntington räknar upp ett antal som till exempel är 

marknadsekonomi, protestantism, tradition av respekt för lag och individers rättigheter och så 

vidare. Han för ett resonemang kring att flera teorier och möjliga orsaker är troliga, men att 

de inte är applicerbara på alla fall vid alla tidpunkter. Han avgör att det inte finns någon 

ensam orsak som är nödvändig och inte heller någon ensam orsak som är tillräcklig för en 

                                                 
19 Huntington 1991 s. 3. 
20 Huntington 1991 s. 13. 
21 Huntington 1991 s. 34f. 
22 Huntington 1991 s. 35. 
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demokratiseringsprocess. Utan enligt Huntingtons slutsats är det en mix av orsaker, som i sin 

tur är olika från stat till stat, som är upphov till en demokratisering.23  

3.3 Democracy promotion 

Demokrati som begrepp har diskuterats vida likväl som demokratisering som process. Som en 

del av demokratidiskussionen har democracy promotion uppkommit som begrepp vilket jag i 

avsnitt nedan har för avsikt att ge en bild av.  

 

Thomas Carothers har gjort en studie där han undersökt och analyserat hur USA fungerar i 

rollen democracy promotor. Han redogör för att det är en policyskapare som bestämmer sig 

för att de vill främja demokrati i ett land och måste ta ställning till vilka instrument som är 

aktuella i det specifika fallet.24  

 

Det finns olika medel för främjandet av demokrati som en utomstående part kan använda sig 

av. Ett alternativ är att använda diplomatiska metoder ett annat är nyttjandet av ekonomiskt 

tryck på landet utsatt för främjandet. De två metoderna kan användas både som morot och 

piska det vill säga i positiva eller negativa ordalag. Exempel är att utlova goda diplomatiska 

kontakter vid utveckling i demokratisk riktning, eller genomföra handelssanktioner vid 

bakslag för demokratin i landet. Militära medel kan komma att vara aktuella enligt Carothers 

och han tar upp att USA har använt sig av sådana medel, då målet är att störta en diktator och 

installera ett demokratiskt styre.25 Huruvida när och om militära metoder är rättfärdigade eller 

nödvändiga kommer min studie inte att behandla vidare utan lämnar det till vidare forskning 

på ämnet.  

 

Demokratiassistans26 nämner Carothers som den vanligaste och mest betydelsefulla 

instrumentet. Han definierar demokratiassistans som:  

 
Aid specifically designed to foster a democratic opening in a 
non-democratic country or to further a democratic transition 
in a country that has experienced a democratic or opening.27 

 

                                                 
23Huntington 1991s. 36ff. 
24 Carothers 1999 s. 6. 
25 Carothers 1999 s. 6. 
26 Egen översättning av begreppet Democracy assistance i Carothers text. 
27 Carothers 1999 s. 6. 
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Han menar att instrumentet, olikt de andra två, inte är vare sig en morot eller en piska det är 

åtminstone inte menat att fungera på det viset. Genom att ge direkt demokratiassistans till ett 

eller ett antal institutioner eller processer inom ett land enligt en tämligen fastställd lista 

vilken innehåller bland annat valproceduren, politiska partier, handelsunioner, lagstiftare, 

civilsamhällets grupper och så vidare. Genom kanalerna som nämnts kan democracy 

promotorn verka för att uppnå målet demokratisering.28  

 

Carothers hävdar i sin studie att demokrati assistans är gravt understuderat och att de som 

arbetar inom området besitter enorm expertis vilken inte blir förmedlad. Vidare fortsätter han 

i sin kritik och menar att det inte har funnits nog tid för reflektion över vad som har 

åstadkommits utan det är nästa projekt som får all fokus. Det finns här alltså ett behov av att 

stanna upp och se vad som har gjorts, hur effektivt det visade sig vara och hur det kan 

förbättras. En utvärdering av främjande av demokrati från utomstående aktörer är med andra 

ord nödvändig. 29 

 

Karen Smith gör i sin studie European Union foreign policy in a changing world en definition 

av vad som ingår i begreppet democracy promotor30. Begreppet enligt Smith definieras 

genom hjälp att bilda institutioner och att fostra en demokratisk kultur. Hon adresserar även 

frågan gällande EU, vad hon anser, sena intåg på marknaden som democracy promotor 

gentemot tredje länder.31 

4. Metod och material  
I kapitel tre, nedan, presenteras vilket material som är aktuellt för att kunna genomföra 

studien samt hur jag kommer att gå till väga för att undersöka och analysera mitt material.   

4.1 Val av metod  

För att möjliggöra en analys av de argument och faktiska krav EU ställer på ansökningsländer 

i fråga om demokrati behöver jag ett teoretiskt ramverk för att använda som mall. Vilken 

demokratimodell som kommer att användas för att besvara mina frågeställningar presenteras i 

teorikapitlet. Genom att använda demokratiteorier kan jag finna de krav på demokrati inte 

bara genom att se till de explicita krav där ordet demokrati står utskriver utan teorierna hjälper 

mig att finna och plocka ut kraven.   
                                                 
28 Carothers 1999 s. 6. 
29 Carothers 1999 s. 8f. 
30 Ungefär: Främjare av demokrati. 
31 Smith 2002 s. 126 ff. 
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Studien är en fallstudie där jag kommer att använda mig av två fall vilka är Östutvidgningen 

samt Medelhavsutvidgningen. Enligt en mest lika design som jag använder mig av är det 

viktigt att hålla de två fallen lika i största möjliga mån när det kommer till system som skapar 

en ”allt annat lika” regel som gör det möjligt att hitta avvikelser. Mina två falls politiska 

historia har liknelser och kan därför jämföras. Därför kan vi hitta förklaringar till huruvida 

processen för de olika fallen från ansökan till medlemskap är oförändrad gällande krav på 

demokrati.32 Det jag anser vara viktigt är att hålla konstant i de båda fallen är alltså deras 

politiska bakgrund som jag sedan kan jämföra hur EU förhåller sig till i de olika fallen vilket 

gör fallstudien till komparativ.  

 

Genom att analysera och systematisera officiella dokument utfärdade av EU i samband med 

utvidgningsprocessen uppnås syftet med studien. Att finna EU:s  demokratikrav i dokumenten 

är viktigt för min studie då jag vill analysera hur organisationen förhåller sig till de två fallen i 

fråga om demokrati. Genom att grundligt läsa igenom de texter jag valt samtidigt som jag är 

medveten om vilken kontext de är anpassade för, det vill säga att det är EU som står som 

författare till dokumenten och är riktade åt aspirerande men ännu icke-medlemsstater. Att 

både se till textens olika delar såväl som helheten vilket är grunden i kvalitativ textanalys33 

uppnås mitt syfte bättre än vid användande av en kvantitativ textanalys.  

 

Det finns olika former av textanalys min studie är inte helt hundra procentigt 

sammanstämning med en idealform. Textanalys brukar delas in i två olika kategorier vilka är 

för att systematisera samt att kritiskt granska. Jag hävdar dock att studien klargör en 

tankestruktur hos en aktör, det vill säga att jag förhåller mig till en systematiserande 

textanalys.34 Studien bygger på att ta fram hur EU:s krav på demokrati gentemot 

ansökarstater vid två tillfällen vilket kräver att strukturera och klarlägga materialet.  

                                                

 

En kvantitativ innehållsanalys är lämpligt att använda om avsikten med uppsatsen är att 

utreda hur frekvent någonting är eller hur stort utrymme det har fått i den avgränsning 

forskaren väljer göra.35 Genom att till exempel undersöka hur frekvent ordet demokrati 

förekommer i ett avgränsat material skulle kanske kunna besvara en liten del av det som ska 
 

32 Della Porta & Keating 2008 s. 214. 
33 Esaiasson, Giljam, Oscarsson, Wängnerud 2007 s. 237.  
34 Esaiasson, Giljam, Oscarsson, Wängnerud 2007 s. 238. 
35Esaiasson, Giljam, Oscarsson, Wängnerud 2007 s. 223. 
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studeras, men jag anser att det inte är tillräckligt. Min studie analyserar kraven gällande 

demokrati gentemot stater från EU:s sida vid ansökningsstadiet vid två tillfällen, syftet anser 

jag inte skulle uppnås genom kvantitativ textanalys.  

4.2 Material 

Jag kommer att avgränsa materialet för analys till officiella dokument som utfärdats av EU 

vid tidsperioden innan Östutvidgningen som tog start år 2004 och fullbordades år 2007 samt 

officiella dokument inför utvidgningen åren 1981 och 1986. Avgränsningen görs för att 

kunna klargöra hur mycket fokus som läggs på demokrati när stater förbereder sig för att 

upptas i gemenskapen.  

 

Lägesrapporter som utfärdas av EU:s kommission inför den femte utvidgningen som 

påbörjades 2004 och slutfördes genom Rumäniens och Bulgariens inträde i EU 2007 kommer 

även vara föremål för analys.36 Dokument över hur kraven såg ut för antagning i EU och 

lägesrapporterna från kommissionen för ansökningsstaterna inför Medelhavsutvidgningen 

kommer också att vara relevanta. Fokus på dokument från kommissionen läggs eftersom det 

är den institutionen som har en övervakande roll gällande förhandlingar med 

ansökningsländer inför utvidgning37. Motivering till att rapporter i anslutning till utvidgning 

används för att uppnå syftet är eftersom det är där jag kan plocka ut EU:s roll och syn på sina 

demokratikrav, genom att noga granska och analysera dokumenten kan jag jämföra dem för 

att uppnå mitt syfte.  

 

Jag väljer att se till två av de utvidgningar som genomförts vilket lämpar sig för den 

tidsramen jag har för utförandet av studien. Att använda tidsrymden vid utvidgningen år 2004 

och jämföra den med utvidgningarna åren 1981 och 1986 är lämplig eftersom demokrati först 

blev ett av kriterierna för anslutning i de så kallade Köpenhamnskriterierna till utvidgningen 

år 2004. Den senare av de två utvidgningarna innehöll stater som tidigare ingått i 

Sovjetunionen och haft kommunistiskt styre är även det en viktig faktor.38 För att kunna 

jämföra Östutvidgningen med en annan utvidgning är Medelhavsutvidgningen lämplig då det 

är ett jämförbart fall på grund av de faktorer jag tidigare nämnt, politiska skakiga bakgrunder.  

 

                                                 
36 http://europa.eu  hämtat 2008-11-05 kl. 09:00. 
37 http://europa.eu hämtat 2008-11-05 kl. 09:01. 
38 http://europa.eu hämtat 2008-11-05 kl. 16:34. 
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Materialet kommer framförallt att inhämtas från European Documentation Centre som 

innehar offentliga publikationer från EU.39 Tillgång av officiella dokument utfärdade av EU 

som ligger längre bak i tiden fås genom Archive of European Integration som är en sökmotor 

på University of Pittsburgh Universitys hemsida. Även från EU:s egen hemsida 

www.europa.eu där tillgång till offentliga dokument gällande Östutvidgningen som behövs 

för min studie finns.  

 

Vid genomförande av en studie finns grund för att vara vaksam och noggrann vid inhämtande 

av material, den som genomför studien måste ha källkritiska regler i åtanke. Fyra regler 

brukar omnämnas vilka är äkthet, oberoende, samtidighet samt tendens. Att materialet är äkta 

och faktiskt är vad det utger sig för att vara, att materialet är oberoende det vill säga att det är 

trovärdigt. Samtidighetsaspekten berör faktum att materialet framställts då något hänt och 

inte är efterkonstruerat. Den sista aspekten är att vara vaksam om huruvida materialet kan 

vara tendensiöst att den som återger materialet kan ha ett intresse av att ge en förvrängd bild 

av materialet.40 De officiella dokument som utgör materialet som studien är baserad på anser 

jag undviker att hamna i problem som tillexempel tvivel om äkthet eller samtidighet. 

Eftersom EU är en internationellt erkänd organisation med välutvecklad byråkrati samt 

tillviss del öppenhet anser jag att dokumenten är lämpligt material.  

4.3 Analysverktyg 

Genom att använda mig av demokratiteorier kan jag analysera de demokratikrav som står att 

finna i dokument utfärdade av EU vid två olika tidpunkter på så sätt utformas en form av 

analysverktyg. På så sätt kan ses huruvida kraven på demokratiska värden är likställda med 

varandra under de två utvidgningarna. När analys av materialet genomförs måste jag vara 

medveten om att ansökningsstaterna står i begrepp att genomgå en process. Med det menar 

jag att det inte bara är ett tillfälle som ska analyseras utan vägen till medlemskap.  

 

För att genomföra en så genomskinlig analys som möjligt kommer jag att, som sig bör i en 

kvalitativ textanalys, använda mig av preciserade frågor som jag ställer till det material jag 

analyserar. För att uppnå mitt syfte behöver jag operationalisera mina frågeställningar och 

                                                 
39 http://www.eu-upplysningen.se/ hämtat 2008-10-29 kl. 14:33. 
40 Esaiasson, Giljam, Oscarsson, Wängnerud 2007 s. 314ff. 
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utforma ett analysverktyg som alltså är de preciserade frågorna till materialet. Genom svaret 

på frågorna kommer syftet att uppnås.41 Frågorna jag kommer att ställa texten är:  

• I vilka stycken/sammanhang berörs demokratikrav enligt det demokratiteoretiska 

ramverket?  

• Tar EU hänsyn till vem som är mottagaren till kravet, är förhandlingarna bi- eller 

multilaterala?   

• Vilka argument ger EU för att ha krav på demokrati i deras anslutningskriterier enligt 

materialet? 

5. Bakgrund 

I detta kapitlet ges en bild av varför EU bildades hur integrationsprocessen går till och dess 

historia samt bakgrund till de två utvidgningarna som är fall för analys i uppsatsen. Kapitlet 

avslutas med avsnittet tidigare forskning där redogörs för tidigare forskning på ämnet 

demokrati sammankopplat med utvidgning av EU och hur det har enligt forskare använts 

inom EU för att mer underbygga min studie. Jag kommer även att återkomma till teorierna i 

kapitlet där jag redogör för mitt teoretiska ramverk.  

5.1 Kort bakgrund till EU:s grundande 
Startskottet till grundandet av vad vi idag kallar EU gick när den franske utrikesministern 

Robert Schuman kom med förslag att integrera kol- och stålindustrin. Främst menade 

Schuman att det var viktigt med samverkan mellan Frankrike och Tyskland, men bjöd även in 

andra europeiska länder att delta i samarbetet. Efter en tid då två världskrig rasat på 

kontinenten var intresset stort att förhindra framtida oroligheter. Ruhrområdet som innan 

kriget tillhört Frankrike och efter freden skulle återgå till tysk kontroll var känsligt och idén 

om ett formellt samarbete skulle då förhindra eventuell konflikt de båda länderna emellan. 

Förslaget välkomnades i Tyskland. Även Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien 

visade intresse av att ingå i ett samarbete. De engagerade staternas ombud författade 

Parisfördraget vilket blev grunden till Europeiska Kol och Stål Gemenskapen, som är grunden 

till EU, arbetades ut och skrevs under av de sex staterna och togs i bruk i juli 1952.42 

                                                 
41 Esaiasson, Giljam, Oscarsson, Wängnerud 2007 s. 243. 
42 Bache och George 2006 s. 94. 
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5.2 Integration i EU  

EU har sedan uppkomsten genom underskrivandet av Paris fördraget 195143 genomgått 

flertalet utvidgningar. År 1973 upptogs Storbritannien, Danmark och Irland. Greklands anslöt 

sig år 1981 följt av Spaniens och Portugal 1986. Sverige, Finland och Österrike upptogs i EU 

år 1995 och den hittills största, till antalet stater räknat, utvidgningen skedde 2004 då tio stater 

anslöts.44 Utvidgningen var främst mot Öst- och Centraleuropa, med undantag för Cypern och 

Malta, och kompletterades genom anslutningen år 2007 av Rumänien och Bulgarien vilket 

utgör en union av 27 medlemsstater.45  

5.3 Utvidgningsprocessens i EU 

Utvidgningsprocessen börjar rent formellt när en stat lämnar in en ansökan om medlemskap i 

EU. Som det nu är utformat är EU:s första del i processen att Europeiska rådet46 svarar på 

ansökan genom att godkänna ansökningen eller inte. Vid ett godkännande skickas ansökan 

vidare till Kommissionen som i sin tur tar en officiell ståndpunkt i ärendet. I rapporten ser 

Kommissionen till statens politiska såväl som ekonomiska läge och beslutar om förhandlingar 

ska påbörjas med detsamma eller om staten i fråga behöver mer tid för att förbereda för 

framtida anslutning.47  

 

Förhandlingar med ansökningsstaterna tar sin början och Kommissionen leder arbetet i 

utvidgningsprocessen med tillsyn av medlemsländernas utrikesministrar. Arbetet sker genom 

expertgruppers undersökning av ansökningslandets institutionella, ekonomiska och juridiska 

förutsättningar.48 När grupperna nått en överenskommelse gällande alla områden som 

accepteras av medlemsländernas utrikesministrar skickas den till Europeiska rådet för ett 

formellt godkännande. Vid ett godkännande får ansökningslandet status som kandidatland och 

förhandlingarna påbörjas genom att kommissionen gör en screening av kandidatlandets 

lagstiftning. Kommissionen genomför en screeningen och granskar kandidatlandets 

lagstiftning vilket görs genom att alla sakområdena i EU:s regelverk, vilka kallas kapitel, gås 

igenom noggrant. Exempel på kapitel som ses över är jordbrukspolitik, miljöpolitik etcetera. 

                                                 
43 Bache och George 2006 s. 4. 
44 Bache och George 2006 s. 539. 
45 Wood och Quaisser 2008 s. 23. 
46 Europeiska rådet består av medlemsländernas regeringschefer/statschefer.  
47 Bache och George 2006 s. 536. 
48 Levinsson och Svanberg (red.) 2004 s. 17. 
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Screeningen görs för att kandidatlandet ska kunna harmonisera med EU:s inre marknad och 

att det är möjligt för landet att uppfylla alla anslutningskriterier.49  

 

Under förhandlingarna ska EU och kandidatlandet komma överens om exakt vilka 

förutsättning som ska gälla för anslutning. Undantag och olika former av övergångsregler kan 

här utformas om det är av stark nationell betydelse. När alla kapitel har förhandlats och 

avslutats arbetas ett fördrag om anslutning ut, ett för varje ansökningsstat. Fördraget om 

anslutning måste i sin tur ratificeras av både Europeiska parlamentet och ansökningslandet.50 

5.4 Köpenhamnskriterierna 

Sovjetunionens fall medförde uppkomst av nya grannstater som skulle kunna komma att söka 

medlemskap i EU. Intresset av ansökan om medlemskap från de före detta kommunist 

staterna med tidigare planstyrd ekonomi och totalitärt styre blev ett faktum. Möjligheten av 

eventuella ansökningar ledde till utformandet av och klargörandet av regler för anslutning, för 

att göra en utvidgning mot Central- och Östeuropa möjlig enligt EU. 1993 vid Europa rådets 

möte i Köpenhamn beslutades att ansökningarna som inkommit från stater i Central- och 

Östeuropa skulle accepteras om de kriterierna som utformats, i framtiden kunde uppfyllas av 

ansökningsstaterna.51  

 

Fram tills Köpenhamnskriterierna formulerades år 1993 var reglerna för anslutning till EU 

främst kriteriet om att vara en europeisk stat vilket upprättades i Parisfördraget samt att 

ansökningsstaten ska inneha förmågan att acceptera EU:s regelverk i sin helhet. Regelverket 

som är de fördrag som ratificerats samt all lagstiftning upprättad inom EU går under 

samlingsnamnet aquis communautaire.52  

 

Kriterier utstakades för att klargöra de politiska och ekonomiska kraven och principerna som 

EU ska vila på. Fri och konkurrensutsatt ekonomi, principen om rättsstaten och demokratiskt 

styre var några av beståndsdelarna i det då nya kriteriepaketet. Kriterierna som kom att 

benämnas Köpenhamnskriterierna vilka efter upprättandet 1993 är grundläggande för stater 

som söker medlemskap i EU.53 

                                                 
49 Levinsson och Svanberg (red.) 2004 s. 17f. 
50 Bache & George 2006 s. 536. 
51 Dinan, 2006, s. 275 
52 Dinan 2006 s. 273ff. 
53 Dinan, 2006, s. 275. 
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I sin helhet är Köpenhamnskriterierna följande: 

 

Det politiska kriteriet: länderna ska ha stabila institutioner som garanterar 

demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och minoritetsskydd.  

 

Det ekonomiska kriteriet: länderna ska ha en fungerade marknadsekonomi och 

förmåga att hantera marknadskrafterna och konkurrenstrycket inom EU.  

 

Det rättsliga kriteriet: länderna ska vara i stånd att anta gemenskapens 

regelverk och uppfylla de skyldigheter som följer av medlemskapet, särskilt 

målen om en politisk, ekonomisk och monetär union.54 

 

 

 Vid Europeiska Rådets möte i Madrid 1995 formulerades ytterligare krav för medlemskap 

vilka är att kandidatlandet måste se till att förvaltningen och rättssystemet i landet fungerar 

effektivt för att ha möjlighet att implementera alla nya lagar och regler.55 

5.5 Medelhavsutvidgningen 

Utvidgningarna i EU vilka ägde rum åren 1981 och 1986 som i studien benämns 

Medelhavsutvidgningen integrerade Grekland, Portugal och Spanien. Som nämnts tidigare 

hade staterna bakgrund i diktatoriska regimer och det fanns en önskan från 

ansökningsländernas sida att den unga demokratin skulle konsolideras och att förhindra ett 

återinträda av auktoritärt styre.56  

 

Grekland var först ut bland länderna i Medelhavsutvidgningen att söka medlemskap i EU 

vilken lämnades in redan år 1959. Ett association agreement arbetades fram med medlemskap 

som mål, förhandlingarna frystes dock med anledning av militärkuppen 1967 vilket ledde till 

ett diktatoriskt styre.57  

 

Grekland kunde åter ses som en demokrati i och med att den före detta premiärministern 

Constantine Karamanlis formade en regering i juli 1974 efter kollapsen av den diktatoriska 

                                                 
54 http://europa.eu/scadplus/glossary/accession_criteria_copenhague_sv.htm hämtat 2009-01-09  kl 15:03. 
55 http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/criteria/index_en.htm  hämtat 2008-
11-26 kl. 11:38. 
56 Bache & George 2006 s 542f. 
57 Preston 1997 s. 46ff.  

   
 

- 19 - 

http://europa.eu/scadplus/glossary/accession_criteria_copenhague_sv.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/criteria/index_en.htm


regimen som styrt. Karamanlis vann de demokratiska valen i november samma år och 

Grekland var ute på banan som en demokrati. Medlemskap i EU sattest högt på 

prioriteringslistans agenda av Karamanlis så han ansåg att det skulle kunna stärka och 

modernisera Greklands ekonomiska situation, hjälpa till att stabilisera det politiska tillståndet 

och vara en form av säkerhet gentemot Turkiet. Greklands ekonomi var fruktansvärt dålig 

med en inkomst per capita på mindre än 25 procent av EU-genomsnittet och läget med 

Turkiet var infekterat och utbrytande av krig hade varit nära under året.58  

 

En formell ansökan om medlemskap lämnades in från Grekland till EU i juni 1975.59 

Kommissionen formulerade då en kommentar till Greklands ansökan vilken skickades till 

Ministerrådet. I kommentaren ansåg Kommission att ansökningen hade skäl att refuseras då 

det ekonomiska läget i Grekland inte var på önskvärd nivå. Men vid Ministerrådet ansågs att 

det politiska förhållandet med en nylig övergång till demokrati behövde stabiliseras och vägen 

till ett framtida medlemskap i EU var önskvärt, vilket ledde till att förhandlingar om 

medlemskap öppnades med Grekland trots Kommissionens kommentar.60  

 

Spanien lämnade in en ansökan om ett Association agreement 1962 vilken lämnades 

obesvarad från EU:s sida i närmare två år. Dock påbörjades förhandlingar som föll samman 

1975 då den diktatoriska regimen gjorde sig påmind. Efter regimens kollaps och införande av 

demokratiska val kom i juli 1977 en formell ansökan om medlemskap i EU från Spanien.61  

 

Även Spaniens huvudargument och önskan om medlemskap var på grund av de politiska och 

ekonomiska fördelar som kunde tänkas infrias samt att stärka den internationella rollen efter 

tid av diktatorn Fransisco Francos styre. Som nämnt ovan var dock vissa medlemsstater 

restriktiva i förhållande till Spaniens ansökning på grund av ekonomiska implikationer och då 

främst kring jordbruksstödet. Då Spaniens jordbrukssektor är stor och skulle konkurrera med 

medlemsstaterna och budgetens skulle behöva utökas dramatiskt.62  

 

Efter vissa förhandlingar bad Portugal EU om ett association agreement år 1970 vilket ledde 

till handelsavtal dem emellan. Portugals väg från ett auktoritärt styre var något skakigare än 

                                                 
58 Dinan 2004, s. 169. 
59 Preston 1997 s. 46ff. 
60 Dinan 2006 s. 277. 
61 Preston 1997 s. 62ff.  
62 Dinan 2004 s 184. 
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Spaniens, genom revolution 1974 störtades militär regimen och en tid av instabilitet 

påbörjades. Portugal ville utöka sitt handelsavtal med unionen vilket dock ledde till att den 

portugisiska regeringen bestämde att ett framtida medlemskap vore det bästa. Därför 

lämnades en formell ansökan om medlemskap i EU in i mars 1977.63 

 

Efter att en ansökan lämnats in av Portugal önskade de även att deras ansökan skulle 

behandlas separat, och då främst separerad från Spanien som låg i startgroparna för en formell 

ansökan. Men EU ansåg det omöjligt att behandla ansökningarna från Portugal och Spanien 

(som lämnade in sin formella ansökan bara fyra månader efter Portugal) separat och parallella 

förhandlingar påbörjades istället. Portugal sinkades av Spanien då medlemsstater var 

återhållsamma i förhållningssättet till spanskt medlemskap i EU. Portugal ville helst se en kort 

väg fram till medlemskap, både politiska partier och medborgare i stort var positiva och ansåg 

det, liksom Grekland, vara en säkerhet för konsolidering av demokrati och välgång för 

landet.64 

 

Kommissionen ansåg dock att en tidig anslutning för Portugal inte var aktuell då det fanns 

vissa problem kring harmoniseringen av handel, jordbrukssektor och textilmarknaden.65 

Förhandlingarna med Portugal och Spanien kring jordbrukssektorn och fiskeri blev långa och 

svåra. Dock fortskred utvecklingen mot medlemskap och Europeiska Rådet bestämde vid 

mötet i Fontainebleu att Spanien och Portugal skulle upptas i gemenskapen i januari 1986.66  

5.6 Östutvidgningen 

Utvidgningen som ägde rum år 2004 var den hittills största, räknat till antal länder, i EU 

historia. Utvidgningen var även historisk då upptagningen inkluderade åtta stater som ligger i 

Öst- och Centraleuropa, stater som tidigare har lidit av politisk- och ekonomiskinstabilitet, 

vilka är Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien, Slovakien.67 Tyvärr 

finns inte utrymme att lika genomgående i detalj redogöra för vart och ett av ländernas 

bakgrund utan här kommer en överskådlig redovisning göras. 

 

                                                 
63 Preston 1997 s. 62ff.   
64 Dinan 2004 s. 184. 
65 Preston 1997 s. 70f. 
66 Dinan 2004 s. 189f. 
67 Levinsson och Svanberg (red.) 2004, s. 10f. 
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Även om det fanns likheter mellan utvidgningen mot Öst- och Centraleuropa med 

utvidgningen 1981 och 1986 på grund av liknande politiska och ekonomiska situationer var 

den senare av dem även en utmaning av sällan skådat slag då antalet länder var större än 

någon tidigare utvidgning. De administrativa strukturerna och systemen var än mer instabila 

likväl som deras ekonomiska situationer var värre i Öst- och Centraleuropa än 

Medelhavsländernas situationer hade sett ut. Likheter till trots så var de rent ekonomiska 

skillnaderna alltså stora.68  

 

Osäkerheten om hur utvidgningsprocessen skulle gå till var stor och diskussionerna mellan 

EU:s medlemsstater och ansökningsländerna var hetsiga och tålamodet började tryta. EU 

beskylldes för att medvetet sakta ner processen vilket ledde till motbeskyllningar från EU:s 

sida att ansökningsländerna endast stod vid sidan om och såg på istället för att ge sig in i 

processen. Vissa medlemsstater hade större intresse av att se en utvidgning äga rum än andra, 

vilket de drog nytta av när de innehade presidentskapet i Ministerådet69. Då presidentskapet i 

sig medförde rollen som anordnare av möten och förhandlingar med ansökningsstaterna. 

Kommissionens understödjanderoll bistod med information och rapporter kring framsteg 

medan Europeiska Parlamentet uppmuntrade en utvidgning.70  

 

Efter Sovjetunionens fall och uppkomst av flertalet självständiga stater i behov av assistans på 

olika områden såsom utvecklade av institutioner och ekonomisk assistans. Kommissionen 

utvecklade därför ett projekt som gick under namnet PHARE71. Stabiliserandet av Öst- och 

Centraleuropa ledde till bilaterala handels- och samarbetsavtal mellan dem och EU. Dock var 

EU:s medlemsstater protektionistiska i sitt förhållningssätt till de nya staterna då generösa 

avtal på politiskt känsliga områden så som jordbruk inte var på tapeten. Pressen på EU var 

stor och ett associationsavtal arbetades ut och lades på förslag 1990 av Kommissionen. 

Europe Agreements som det kom att kallas innehöll komponenter som fri handel, ekonomiskt 

samarbete samt ett institutionaliserat politiskt förhållande mellan medlemsstaterna och de 

Central- och Östeuropeiska staterna i fråga. Medlemsstaterna var i skedet motvilliga att lova 

framtida medlemskap för deltagarländerna i Europe Agreement men menade att det skulle 

                                                 
68 Dinan 2004 s. 271. 
69 Svensk översättning av Council Presedency. 
70 Dinan 2004 s. 272. 
71 Poland and Hungary Assistence for the Reconstruction of the Economy. 
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vara ett mål att sträva mot. Avtalet utvecklades och omarbetades flitigt av kommissionen men 

förhandlingar och ratifikation av avtalet drog ut på tiden tills mitten på 90-talet.72 

 

Under förhandlingarna av Europe Agreement utarbetades Köpenhamnskriterierna vilket 

skulle kunna möjliggöra en utvidgning mot de länder i Öst- och Centraleuropa som vill bli 

medlemmar i EU. Mellan 1994 och 1996 hade tio av staterna lämnat in ansökningar om 

medlemskap. Staterna led fortfarande sviterna av en auktoritär och kommunistisk regim och 

det var en lång väg kvar, men utsikten om att i framtiden kunna upptas i EU kunde verka som 

en morot och plåster på såren då smärtfyllda reformer som staterna var tvungna att 

implementeras skulle genomföras. Kommissionens rapport om utvidgning 2002 

rekommenderades att åtta av länderna i Öst- och Centraleuropa skulle medgivas medlemskap 

till 2004 medan Rumänien och Bulgarien skulle behöva till 2007 på sig för att vara redo, 

vilket även blev fallet.73   

5.7 Tidigare forskning  

I stycket nedan kommer jag att redogöra för olika teman som forskare har uppmärksammat 

som berör det område jag i min uppsats kommer att röra mig i. Teman som berör olika former 

av främjande av demokrati vilket jag anser är länkat till mitt syfte. Genom att ta avstamp i 

tidigare forskning ser jag till att inte studera samma sak som tidigare gjorts men samtidigt få 

mer kunskap på det för studien aktuella området.  

 

Heather Grabbe har forskat på ämnet democracy promotion och Grabbe menar att democracy 

promotion är att hjälpa stater i deras process att demokratiseras. Det finns enligt henne olika 

former av conditionality. Både ekonomiska och politiska alternativ kan användas för att 

påverka staten som utsätts för democracy promotion. Dimitry Kochenov som har fokuserat på 

EU i den aktuella studien och hävdar att conditionality i EU är en form av democracy 

promotion då arbetet inför en anslutning inbegriper krav på demokrati.74 För att medlemskap 

med dess fördelar som kan nyttjas måste vissa krav uppfyllas, vilket alltså är en form av 

conditionality.  

 

Martin Brusis hävdar i en studie att politisk conditionality har blivit allt vanligare. När aktörer 

använder politisk conditionality ges fördelar till den stat som är utsatt för påtryckningar mot 
                                                 
72 Dinan 2004 s. 272f. 
73 Dinan 2004 s. 273ff. 
74 Kochenov 2008 s. 66. 
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det förbehåll avancemang i policys rörande demokratiska och mänskliga rättigheter. Han 

fortsätter texten att hävda att conditionality formen genom Köpenhamnskriterierna som var nya 

för EU i och med Östanslutningen har utökats ytterligare genom olika assistansprogram och 

institutionella relationer.75 Brusis menar att: “… the ultimate reward of membership on one 

hand and by (the threat of) withholding these rewards on the other.”76 

 
Brusis tar upp att conditionality former har ansetts vara extremt betydelsefulla och effektiva 

under förhandlingarna inför Östutvidgningarna gentemot de aktuella ansökningsländerna. 

Fördelarna för länderna i Öst- och Centraleuropa genom ett medlemskap var många och stora 

medan fördelarna för EU att inkorporera nämnda stater inte skulle vara lika stora.77  

 

1993 när Köpenhamnskriterierna antogs behövdes klargöranden kring hur det politiska kriteriet 

skulle fungera ansåg Kochenov. Han redogör för hur EU har utarbetat ett nätverk av instrument 

kring Köpenhamnskriterierna för att få dem att fungera i praktiken på bästa sätt. Att EU ska 

kunna använda sin fulla styrka för att kunna uppmuntra kandidatländer till att agera för att 

försöka anpassa sig och rätta sig efter de regler och kriterier som satts upp och bestraffa de 

kandidatländer som släpar efter.78  

 

Genom att på daglig basis analysera och utreda hur långt och till vilken grad kandidatländerna 

uppfyller kraven för medlemskap och hur pass redo länderna är för upptagning i unionen kan 

EU:s institutioner vara delaktiga och ha insyn i processen mot fullvärdigt medlemskap. Med 

hjälp av utredningar kan EU få medlemsländerna att effektivt implementera conditionality 

formerna enligt Kochenov. Han menar alltså att de Köpenhamnskriterier som fastställs av EU 

är instrument av conditionality; det politiska kriteriet som har krav på fungerande demokrati 

och rättsstat.79  

 

Paralleller mellan Köpenhamnskriterierna och hur redo ett kandidatland är inför anslutning och 

demokrati kan alltså göras efter att ha tagit del av Kochenovs studie där han redogör för hur 

EU efter stadgandet av Köpenhamnskriterierna använder sig av conditionality. Brusis tar i sin 

studie upp hur viktigt och effektivt conditionality i form av anslutningskrav och förhandlingar 

inför medlemskap är. Genom Kochenovs studie ses att EU använder sig krav och att deras 
                                                 
75 Brusis 2005 s. 296. 
76 Brusis 2005 s. 296. 
77 Brusis 2005 s. 296. 
78 Kochenov 2008 s. 66. 
79 Kochenov 2008 s. 66. 
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lockbete för att kravet ska uppfyllas är belöning. Utan uppfyllning av krav; ingen belöning. I 

min studie är formen av conditionality kravet demokrati och belöningen är medlemskap men 

syftet är att ta reda på hur EU förhåller sig till ansökningsstater och demokrati vid de två valda 

fallen.  

6. Empiri 

I avsnittet nedan redogörs för empirin som undersökt och som kommer att analyseras i nästa 

kapitel för att svara på mina forskningsfrågor. För att förenkla för läsaren delas 

redovisningen av resultatet upp i de tre frågorna som utgör analysverktyget.  

6.1 Medelhavsutvidgningen 
Enligt demokratiteori i vilket sammanhang i texterna finns demokratikrav med? 

Som tidigare har klargjort genom bakgrund och tidigare forskning så fanns inte kravet på vara 

en stat som har institutioner som kan garantera demokrati i det ordalag att det fanns ett 

speciellt dokument för anslutning. Det tillägget kom i samband med Köpenhamnskriterierna. 

Trots avsaknad av det faktiska kravet på demokrati så var dock inte demokrati helt i sin 

frånvaro från debatten gällande upptagning av nya medlemsländer i unionen.  

 

I ett dokument där kandidatländernas väg mot anslutning kommenteras påpekas att 

institutioner som tillexempel en mer öppen ekonomisk marknad måste komma till stånd för 

att gynna gemenskapen inom EU på bästa möjliga sätt. Författarna erkänner att det kommer 

bli en börda att bära för de anslutande länderna i och med ekonomiska reformer men hänvisar 

till att det är ett problem som EU tillsammans måste lösa.80 

 

Vid staternas eventuella anslutning till EU ska staterna anta och implementera EU:s 

grundläggande principer, alltså de regelverk som finns fastställda genom tillexempel fördrag, 

sekundär lagstiftning inom unionen samt de politiska mål som är uppsatta. Ansvaret delas 

dock mellan de anslutande staterna och EU för att: 

 

..ensure that the acceding countries are integrated into the 
Community without too many difficulties either for themselves or for 
the Member States.81  

 

                                                 
80 ESC-79-002-EN 1979. 
81 ESC-79-002-EN 1979 s. 4. 

   
 

- 25 - 



Vidare beskrivs EU:s demokratiska institutionella ramverk samt hur de ansökande staterna 

kan komma att inkorporeras i detta. Här påpekar författarna att det är viktigt att 

socioekonomiska intressegrupper i ansökningsländerna upprättas så de kan komma till tals i 

EU. Intressegrupperna ska vara demokratiska organisationer som ska ta tillvara på de enskilda 

ländernas intressen när formandet av policy sker i EU.82  

 

I dokumentet The Second Enlargement of the European Union anser EU att det så klart är 

viktigt att se svårigheterna med att uppta Grekland, Spanien och Grekland i gemenskapen 

men att: ”… there is no need to only dwell on the problems.”83 Vidare hänvisar författarna 

till ett uttalande av Kommissionen som hävdar att svårigheterna absolut inte ska förringas 

men att de blivande staternas politiska åtagande samt en större öppen och fri marknad 

kommer gynna alla.84  

 

Vilka argument ger EU för att ha krav på demokrati i deras anslutningskriterier enligt 

materialet? 

I dokument utfärdat med avsikt att klargöra EU:s åsikter kring huruvida Grekland, Spanien 

och Portugal låg till i frågan om att bli fullvärdiga medlemmar hänvisar författarna till EEC 

fördraget. Genom de inledande orden i EEC fördraget klargörs att de länder som delar 

unionens ideal är mer än välkomna att ansluta för att jobba och sträva mot samma mål. I 

samma dokument påstår sig den Ekonomiska och Sociala kommittén i EU vilka författat 

dokumentet att anslutning av Grekland, Spanien och Portugal till EU skulle gynna nämnda 

länders politiska situationer samt stärka demokrati i de sydliga delarna av Europa och på så 

sätt konsolidera demokrati i Sydeuropa.85  

 

I ett dokument belyser författarna att konsoliderade demokratier i Medelhavsstaterna skulle 

bidra till stabilitet i hela EU, men även att genom att dessa stater är medlemmar i EU väga 

tyngre på den internationella arenan och skapa starkare relationer till Sydamerika genom 

Spanien och Portugals redan utvecklade relation. Vidare menar författarna att även om 

staterna i fråga inte kommit lika långt i utvecklingen ekonomiskt som medlemsstaterna så kan 

                                                 
82 ESC-79-002-EN 1979 s. 7. 
83 The Second Enlargement of the European Community s 11. 
84 The Second Enlargement of the European Community s 11. 
85 ESC-79-002-EN 1979 s. 2. 
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det medföra fördelar genom att bättra på EU:s image, att unionen inte längre i så fall skulle 

ses som en ”rikemans klubb”.86    

 

Ett manuskript skrivet med anledning av eventuell anslutning av Medelhavsstaterna påpekar 

författarna att:  

…When Greece, Portugal and Spain, newly emerging as democratic 
States after a long period of dictatorship, asked to be admitted to the 
Community, they were making a commitment which is primarily a 
political one.87  

 
Författarna till dokumentet hävdar även att staternas beslut om att söka medlemskap i unionen 

betyder både att det är staternas angelägenhet att konsolidera deras nya demokratier samt att 

grundidén för EU fortfarande är aktuell och relevant, nämligen att det är ett enat och 

samverkande Europa.  

 

Tar EU hänsyn till vem som är mottagaren till kravet, är förhandlingarna bi- eller 

multilaterala? 

I förordet till den Ekonomiska och Sociala kommitténs dokument från 1979 hänvisar de till 

att Kommissionen utarbetat en rapport där de redogör för de problem som kan komma att 

uppstå vid en utvidgning från nio till tolv, alltså att EU upptar Grekland, Portugal och 

Spanien. Kommissionen valde att göra en analys av hur ekonomiska, sociala och 

institutionella aspekter av en framtida utvidgning.88  

 

I samma dokument erkänner kommittén att en utvidgning av de tre staterna, Grekland, 

Portugal och Spanien:  

will pose a large number of difficult transitional problems and 
solutions will have to be found to the problem of how to integrate 
countries which, in socio-economic terms, fall well behind the 
community average.89 

6.2 Östutvidgningen 

Enligt demokratiteori i vilket sammanhang i texterna finns demokratikrav med? 

I och med införandet av Köpenhamnskriterierna skedde en klar förändring av krav genom 

kravet på att ha stabila institutioner som försäkrar demokrati. Även processen i sig hade 

                                                 
86 The Second Enlargement of the European Community s. 7. 
87 The Second Enlargement of the European Community 1979 s. 5. 
88 ESC-79-002-EN 1979 s. I.  
89 ESC-79-002-EN 1979 s. 9. 
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förändrats genom att fler utredningar, utvärderingar och analyser årligen av kandidatländerna 

skulle göras inför anslutandet. Vid samma möte som Köpenhamnskriterierna fastslogs 

framhölls även att för att kunna uppnå ett säkert och stabilt Europa måste de ansökande 

ländernas marknads ekonomier fungera. Ministerrådet berömde även Öst- och Centraleuropa 

för de steg som redan tagits från den tidigare planekonomin och mot en konkurrensutsatt 

ekonomisk marknad. Det understryks i texten att EU kommer att följa ansökningsländerna 

noga i deras utveckling mot att uppnå medlemskriterierna för att kunna dra slutsatser kring 

ländernas lämplighet att inkluderas i unionen. 90 

 

Författarna till rapporten om hur arbetet för kandidatländerna går hävdar dock att “… not 

enough has done to overcome the shortcomings identified in the Opinions on institutional matters.”91 

Kommissionen menar att på områden som separation mellan lagstiftande och dömande organ 

inte är tillfredställande i Slovakien, samt mer arbete behöver göras inom mänskliga 

rättigheter och bekämpandet av korruption.  

 

I den heltäckande rapport92 som kommissionen genomförde inför utvidgningen som kom att 

genomföras år 2004 står det att den centrala frågan gällande anslutning är att från dag ett 

kunna applicera hela det gemensamma regelverket för EU; aquis communautaire även regler 

som vid tid för skrivandet inte än fastställt men som är aktuella vid anslutningen.93  

 

I strategidokumentet står att finna att kandidatländerna ska få stöd och hjälp i 

förberedningarna inför anslutning och att ha möjlighet och kunskap att anpassa den nationella 

lagstiftningen i enlighet med EU:s.94 I samma dokument tas även upp att det finns en 

villkorsklausul vilken EU kan åberopa om kandidatländerna inte anses arbeta tillräckligt hårt 

mot att uppfylla anslutningskriterierna. Att arbetet går framåt övervakas noggrant av EU och 

både utvecklingar i rätt riktning såsom områden där mer bör göras uppmärksammas genom 

årliga rapporter.95  

 

En rapport ska ge en bild av hur långt staterna kommit i arbetet att möta 

Köpenhamnskriterierna. Enligt författarna har de undersökt den egentliga verksamheten i de 
                                                 
90 DOC/93/3 1993 
91 Composite paper s. 3 
92 KOM (2003) 675 slutlig. 
93 KOM (2003) 675 slutlig s. 4.  
94 Strategidokument 2000 s 11. 
95 Strategidokument 2000 s. 11. 
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politiska institutionerna och inte själva uppbyggnaden och regelverket för institutionerna. 

Här finner kommissionen att den enda staten som inte når upp till det politiska kravet är 

Slovakien, men att det kan komma att ändras eftersom en ny regering genom val har tillsatts 

som kan genomföra nya reformer.96   

 

Vilka argument ger EU för att ha krav på demokrati i deras anslutningskriterier enligt 

materialet? 

I en rapport om kandidatländernas framsteg mot anslutning97 ägnar författarna ett stycke åt att 

gå igenom fördelarna för anslutning vilket de hävdar kommer att förändra EU:s image och 

påverka hela organisationen genom institutioner och politikområden. Enligt rapporten finner 

jag även att EU har två stycken mål, som de benämner som bakomliggande, med 

utvidgningen vilka är ”att åstadkomma politisk stabilitet och stärka Europa som ekonomisk makt”98. 

 

Vidare hävdas det i samma text att stabila demokratier har utbrett sig i Central- och 

Östeuropa och att det inte finns någon risk för att de ska återfalla i auktoritära regimer. Det 

slås även fast att det framför allt är på grund av människorna i kandidatländerna som 

demokratiska stater har haft möjligheten att växa fram men att utsikten om ett eventuellt 

framtida medlemskap i EU definitivt har bidragit med hjälp på traven.99 

 

Kandidatländerna hade åsikter kring att det varit tuffa förhandlingar och svåra omställningar. 

Inget datum hade då fastställts för när anslutning kan ske. I dokumentet heter det att 

kandidatstaterna har genomgått hårda och svåra förändringar genom övergången från 

kommunism till demokrati och att människorna i dessa länder behöver se ”ljuset i slutet av 

tunneln”100. Därför ska ledarskap och handlingskraft prägla diskussionerna från EU:s sida 

och menar att om det inte finns ett mål att sträva mot kan motvilja mot reformer komma att 

utvecklas vilket bör undvikas.101  

 

Tar EU hänsyn till vem som är mottagaren till kravet, är förhandlingarna bi- eller 

multilaterala? 

                                                 
96 Composite paper s. 3 
97 Strategidokument 2000. 
98 Strategidokument 2000 f. 3. 
99 Strategidokument 2000 f. 3. 
100 Strategidokument 2000 s 5. 
101 Strategidokument 2000 s 5. 
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I Europe agreement som fastställdes mellan EU och Bulgarien innefattar den första artikeln 

målsättningarna till varför associationsavtalet har utarbetat och där lyser demokrati med sin 

frånvaro, dock är ett av målen att lämpliga institutioner som kan skapa en effektiv förening 

ska inrättas parterna emellan. Vidare i dokumentet, i artikel två, kan tas del av de värderingar 

som de politiska diskussionerna och samarbetet ska vila på. I första delen kan läsas att genom 

politisk dialog som grundar sig i delade värderingar och ambitioner kommer att underlätta för 

Bulgarien att integreras i en gemenskap av demokratiska nationer. Senare kan i samma 

artikel läsas att en av anledningarna till utökade och stabilare politiska kontakter genom att 

de båda parterna kan närma sig varandra på säkerhetspolitiska områden. Det skulle i sin tur 

förstärka chanserna till att skapa ett säkert och stabilt Europa. 102 

 

Enligt en rapport författad av Kommissionen103 om staterna i Östutvidgningen bestämdes vid 

Ministerrådet att Kommissionen skulle genomföra regelbundna rapporter på framstegen i vart 

och ett av kandidatländerna. Enligt texten har Ministerrådet gjort uppskattningen att: 

 

…each of these candidate countries will be judged on the same 
criteria and will proceed in its candidature at its own rate, 
depending on its degree of preparedness. Much will depend on the 
efforts made by the candidate countries themselves to meet the 
criteria.104  

7. Avslutande diskussion 

Som tas upp i teorikapitlet så finns det inte någon demokratidefinition som alla teoretiker kan 

tänkas enas om. Genom att ta del av till exempel Köpenhamnskriterierna kan utläsas att 

demokrati är ett av kriterierna för att få vara med i den gemenskap som EU utgör. 

 

I det teoretiska ramverket i studien redogörs för faktum att det ingen exakt definition som 

alla forskare kan enas kring, men om demokrati ska vara EU:s hörnsten bör ett förtydligande 

av begreppet finnas. Många ingredienser har dock plockats ut av forskare under årens lopp 

som har blivit vedertagna. I dokumenten från Medelhavsutvidgningen kan inte direkt utläsas 

några definitioner av demokrati medan det blir en smula klarare vid det andra fallet, där 

utvecklas demokrati begreppet till institutionell uppbyggnad, mänskliga rättigheter etcetera.  

 

                                                 
102 Europe agreement 1993. 
103 Composite paper s. 1. 
104 Composite paper s 2. 
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När jag tar del av dokumenten så utläses snabbt att även om Grekland gick med i EU tidigare 

än Portugal och Spanien så ”buntades de ihop” under tiden inför anslutning. Deras olika 

svårigheter och fördelar separerades inte riktigt utan sågs som en enhet av EU. Tillexempel 

att EU menade att det skulle innebära någon form av ”spill over effect” i.e. om 

Medelhavsländerna demokratiseras och ansluter sig till EU kommer länder i deras närhet 

påverkas och också vilja demokratiseras. Även om Grekland inte tillhör gruppen av 

spansktalande länder, så blev ändå Grekland en del av dokumentet. 

 

Känslan av positivism inför framtiden av EU genom en utvidgning till Medelhavsländerna är 

tydlig genom att problemen lite förlöjligas genom citatet att vi inte behöver uppehålla oss vid 

problem105 utan ska se på den ljusa sidan istället. Citatet i det dokumentet är en väldig 

skillnad mot det som finns med i dokumenten inför Östutvidgningen som tillexempelet att 

om inte staterna som jobbar mot målet att bli medlemmar inte anses av EU att jobba 

tillräckligt hårt med reformer etcetera kan processen avbrytas.  

 

Efter att ha läst dokument utfärdade av EU flertalet gånger och gjort jämförelser mellan de 

två tidpunkterna kan jag utläsa att EU var ivrigare att utvidga vid Medelhavsutvidgningen. 

Organisationen är villig att ha överseende med tillexempel ekonomiska svårigheter och 

påfrestningar eftersom de anser att vinningen av att ha staterna som ingår i 

Medelhavsutvidgningen inom unionen var större. I Medelhavsutvidgningen ville EU fungera 

som garant för att vågen av demokratisering som staterna genomgått inte skulle återgå i en så 

kallad motvåg till auktoritärtstyre. Men det var något som EU inte vågade eller kanske inte 

ville göra vid Östutvidgningen.  

 

Även om kravet är detsamma som för staterna vid Östutvidgningen medför det olika egentliga 

åtaganden för de båda grupperna av stater då det är skillnad att innan stödet att vara inom 

organisationen på egen hand förbereda för att kunna åta sig hela EU:s regelverk. EU hade 

möjlighet att hålla datum för anslutning ”över huvudet” på kandidatländerna under 

Östutvidgningen. För att få igenom de krav som ställs och hävda att det inte räcker med att 

förhandlingar avklarats utan att alla kriterier ska vara uppnådda innan det är fråga om 

anslutning. Genom att använda democracy promotion teorier ses att vid Östutvidgningen 

kunde EU använda sig av lockbetet medlemskap för att få staterna att ”lyda”.  

                                                 
105 Citat från empirin s. 26. 
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I det teoretiska ramverket tas Huntingtons teori upp om att det är troligare att en stat som har 

genomgått en våg av demokratisering kommer att falla tillbaka i en motvåg snarare än att 

konsolideras som demokrati. I Medelhavsutvidgningen togs teorier som Huntingtons på 

allvar medan de i Östutvidgningen åsidosattes. Varför EU ändrat uppfattning står att bli 

undersökt i vidare forskning men kanske kändes risktagandet större på grund av antalet 

stater, deras grövre ekonomiska situationer och så vidare.  

 

Anledningarna till att EU ansåg det vara viktigt att utvidga vid de två fallen är enligt empirin 

ganska olika. Vid det första fallet var främst för att främja och stödja länderna i deras 

demokratiseringsprocess och att skapa bättre relationer till Latinamerika. I fall två ser vi att 

anledningar som att bättra på EU:s image, skaffa bättre ekonomiska förutsättningar inom EU 

samt få en tyngre röst på den internationella arenan är mer framhävda snarare än staternas 

inhemska demokratisering.  

 

Min slutsats efter att ha tagit del av både bakgrund, teori och empiri av det valda fallet ser jag 

att det var ”lättare” att bli medlem för länderna i Medelhavsutvidgningen för att EU ansåg att 

staterna skulle demokratiseras från insidan. EU motiverade en snabb process till medlemskap 

skulle hjälpa till att sprida demokratiska värden även utanför de aktuella medlemsländerna 

vilket skulle skapa stabilitet. Medan det för staterna i Östutvidgningen var svårare att uppnå 

status som fullvärdiga medlemmar, de var tvungna att bevisa sig färdiga demokratier med 

innan de kunde ses som en del av EU.  

 

8. Förslag till vidare studier på området 

Efter att ha genomfört min studie finner jag luckor som jag skulle vilja fortsätta studera för 

att finna svar. Som hur det kommer sig att EU och medlemsstaterna agerar på sättet de gör. 

Studien som jag genomfört skulle kunna ses som en förstudie som används för att 

underbygga en uppsats där vi försöker oss på en mer förklarande ansats.  

 

Nätverksteorier fyller här en funktion för att försöka förklara varför aktörerna beter sig som 

de gör. Som tillexempel Nils Hertting som använder sig av ett så kallat ”tunt” Rational 

Chocie perspektiv där han ser till aktörer som är beroende av varandra. Aktörerna kan inte 

själva få olika policys implementerade utan behöver hjälp av varandra för att nå önskat 

   
 

- 32 - 



utfall.106 I min studie kan ses att EU vill och ser det som en fördel att utvidga unionen och 

inkorporera fler stater i gemenskapen samt att de länderna som står i begrepp att släppas in 

har en längtan och vilja att få vara med. De behöver varandra för att nå sina egna, var för sig, 

satta mål. 

  

I nätverk behöver självfallet inte maktstrukturen vara lika fördelad utan det kan vara ett 

asymmetriskt nätverk. I studien av Hertting menar han att rationaliteten hos aktören ses 

genom att denne genom utbyte och förhandlingar med andra aktörer vill hitta bättre och mer 

effektiva strategier, men utan att ge upp sin autonomi. Dilemmat för den förhandlande 

aktören är dock att dessa strategier som genomförs kollektivt kan vara olika mycket värda för 

de olika aktörerna, någon aktör vinner mer på samarbete än den andre. Att samarbete aktörer 

emellan ska fungera enligt en Rational Choice modell är öppenhet och ärlighet. Om aktörerna 

undanhåller information för att få ett bättre utgångsläge i förhandlingarna kan hela 

samarbetet kollapsa. 107 

 

Vi kan göra antagandet att EU har ett övertag i förhandlingarna med ansökningsstater, även 

om EU är beroende till viss del av de stater som vill anslutas. Det är EU som formulerar 

kraven och kan sätta agendan. Detta skapar ett asymmetriskt beroendeförhållande parterna 

emellan. Dessutom har vi två nätverk att ta hänsyn till, ett under förhandlingarna med 

Medelhavsstaterna och en under förhandlingarna med Öststaterna. Jag skulle vilja ta avstamp 

här för att utveckla förhållandet mellan EU och ansökningsländer ytterligare.  

                                                 
106 Sörensen & Torfing 2007, s. 50. 
107 Sörensen & Torfing 2007, s. 49f. 
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