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Abstract  

The purpose of this thesis is to study the level of democracy within the European Union (EU). 

To do so the following issues were examined: How the EU works and the efforts it has made 

to improve levels of democracy; and the degree to which the EU fulfils the criteria set by 

Robert Dahl in his theory of polyarchy.   

The study is based on a qualitative text analysis. The focus of the analysis is documents 

released by the EU that can be connected to democracy, and human and fundamental rights. 

The theory of polyarchy proposed by Robert Dahl and Joseph Schumpeter’s theory of 

democracy are the principal theories applied. The thesis also includes theories about 

democracy within the EU prior to this study.  

The result and conclusion after studying the documents in the light of the theories of Dahl and 

Schumpeter suggest that the EU could be more democratic than it is at present. The 

movement towards becoming more democratic is in progress but needs more time. The 

fundamental criterion, i.e. that citizens should to be able to choose the holders of a particular 

position, is weak in the EU because there are only general elections to the European 

Parliament, which is just one of the three main institutions.   

 

 

Nyckelord: Demokrati,, Polyarki, statsvetenskap, EU, grundläggande rättigheter, Robert 

Dahl, Joseph Schumpeter. 
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1. EU och demokrati 
Unionen (EU) 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  

Trots att Europeiska Unionen2, som citatet ovan beskriver, säger sig värna om, bygga på och 

arbeta för principen om demokrati är huruvida EU:s uppbyggnad är demokratisk eller inte ett 

diskuterat ämne. Den individuella slutsatsen om EU:s demokrati utformas beroende på hur 

begreppet demokrati definieras. 

 

I den allmänna debatten om demokrati finns det inte någon bestämd eller ”rätt” definition av 

vad demokrati är eller innebär, men det finns definitioner som är mer eller mindre vedertagna. 

Robert Dahls definition av Polyarki, som återkommer senare och som kommer att användas 

som ett redskap för att besvara uppsatsens syfte, har kommit att allmänt accepteras i den 

akademiska debatten även om nästan varje forskare inom området demokrati har sin egen 

definition av begreppet.  

 

En utveckling i demokratidiskussionen är bland annat det Phillippe C. Schmitter och Terry 

Lynn Karl konstaterar i en artikel publicerad i Journal of Democracy “/…/for better or worse, 

we are "stuck" with democracy as the catchword of contemporary political discourse.”3. Det 

är de facto så att demokrati det senaste århundradet blivit ett etablerat begrepp och 

användningen av det har utökats avsevärt. Hur definitionen av demokrati formuleras verkar 

inte längre spela så stor roll, bara ordet i sig skapar den tillfredställande legitimiteten 

användarna vill uppnå. Dahls formulering liknar Schmitters och Karls i diskussionen om 

användandet av demokrati som begrepp: 

/…/idag har demokrati /…/ blivit en gängse beståndsdel i varje rådande 
ideologi, ett skenideal och en rättfärdigande myt för härskare. I auktoritära 
system /…/ har man försökt ge regimen legitimitet genom att helt enkelt 
omdefiniera demokrati./---/ Men hur mycket demokratins idé än må 
förvrängas och begränsas så gäller det nästan utan undantag att ledarna för 
dessa regimer inte bara hävdar att deras styre är för folkets bästa (…) så har 
det varit överallt och i alla tider. (…) Som ideologi har åtminstone styre av 
folket, för folket och genom folket inte försvunnit från jordens yta, det är en 
princip som nästan alla regimer säger sig värna.4 

 

                                                 
1 Konsoliderad version av fördraget om Europeiska Unionen 2002, artikel 6, tillagd genom Amsterdamfördraget. 
2 Här efter benämns Europeiska Unionen som EU eller unionen. 
3 Schmitter & Karl 1991 s.75. 
4 Dahl 1999 s. 360. 
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Avsikten är att undersöka om EU verkligen bygger på principen om demokrati så som artikel 

sex i fördraget om Europeiska unionen5 uttrycker eller om det är så att EU använder 

demokrati i ett försök att öka den bristande legitimiteten EU ofta kritiseras för att ha och vilka 

steg i EU:s utveckling som i så fall tagits för att skapa en mer demokratisk organisation. 

 

1.2. Demokrati som begrepp 

Som jag ovan nämnt finns det inte en definition av demokrati som är klar och bestämd utan en 

mängd olika definitioner. Robert Dahl är en känd demokratiteoretiker som har formulerat 

begreppet polyarki då han menar att demokrati i sin rena form inte längre förekommer. 

Polyarki, menar Dahl, är den politiska ordning som idag existerar i världen och är en 

förenklad politisk ordning i jämförelse med hur Dahl definierar demokratins ideal.  

 

Polyarki har två kännetecken; ”medborgarskapet är utvidgat till att gälla en relativ stor del 

av den vuxna befolkningen” och ”de medborgerliga rättigheterna omfattar möjligheten att 

motsätta sig och rösta bort de högsta politiska befattningshavarna”.6 Kännetecknen 

karaktäriseras av sju institutioner7, nödvändiga för att uppnå det ideala tillståndet demokrati. 

Uppsatsens definition av demokrati kommer att utgöras av Dahls begrepp polyarki, det är 

institutionerna för polyarki som utgör basen i analysen av EU:s demokrati. Även Schumpeters 

demokratiteori kommer att lyftas fram då den skiljer sig från Dahls och kan ses som en bra 

kontrast.  

 

Medvetenheten om att Dahls polyarki är formulerad för att passa nationalstaten och att EU 

inte är dess naturliga arena finns. Det finns andra forskare som har tagit sig an uppgiften att 

försöka utforska nya sätt för att demokratin också ska vara en möjlig applikator utanför 

nationalstaten. Andra säger att internationella organisationer så som EU, inte behöver vara 

demokratiska. En tredje åsikt är att det inte är möjligt att demokratisera EU. De olika 

åsikterna och EU och demokrati kommer utförligare diskuteras i kapitlet 6, Den akademiska 

debatten om EU:s demokrati.  

                                                 
5 Konsoliderad version av fördraget om Europeiska Unionen 2002, artikel 6 tillagd genom Amsterdamfördraget. 
6 Dahl 1999 s.343. 
7 De sju institutioner som Dahl använder sig av presenteras nedan. 
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2. Syfte och frågeställningar  
Den här uppsatsen kommer att analysera demokrati i EU:s organisation och institutionella 

struktur, hur demokrati sägs fungera och vara uppbyggd och vad som görs för att främja 

demokratin inom unionens institutionella uppbyggnad. EU kritiseras från många håll, både av 

medborgare genom bland annat media och av forskare som uppsatsen belyser i kapitel sex, 

Den akademiska debatten om EU:s demokrati, på grund av sin bristande demokrati. Syftet 

med den här uppsatsen är att undersöka hur demokratiskt EU:s institutionella organisation är 

genom att utgå ifrån Dahls polyarkiteori och att utforska hur EU:s arbete sett ut för att höja 

den demokratiska nivån.  

 

För att uppnå syftet kommer jag att utgå den officiella EU- diskussionen runt demokrati och 

använda mig av demokratiteorier. Följande frågeställningar ämnar jag att besvara: 

• Hur har EU arbetat/ hur arbetar EU för att skapa en ytterligare utvecklad och 

fungerande demokrati inom EU:s organisation? 

 

• Vilka av Dahls kriterier om polyarki uppnår EU, kan EU i så fall klassas som 

demokratiskt utifrån Dahls kriterier om en polyarki? 

 

2.1. Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsar sig till att använda de aktuella EU- dokumenten, de som är i bruk nu 

eller antagits efter Maastrichtfördraget. Det framtida Lissabonfördraget kommer inte 

inkluderas då det ännu inte är ratificerat och att det då inte är säkert att den slutliga 

formuleringen kommer att förbli som dagens.  

 

Att undersökningen tar avstamp i och med tidpunkten för Maastrichtfördraget är med 

anledning av att det var vid det fördraget unionen omstrukturerades. Innan 

Maastrichtfördraget fanns inte EU i den bemärkelsen som idag, samarbetet fördjupades och 

breddades i och med fördraget och stora steg för förändring togs, större än någonsin förut. 

Både inom EU:s interna och externa verksamheter implementerades nya regler. 

Maastrichtfördraget var det första fördraget som antogs efter kalla krigets slut och 
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kommunismens fall, vilket bidrog till ytterligare komplexitet, men nya gränsdragningar och 

omprövningar av politiken fick göras.8 

                                                 
8 Bache & George 2006 s.166ff. 
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3. Demokratiteorier 
 

Som jag nämnde i inledningen är tanken på demokrati och ett demokratiskt samhälle vida 

känt över världen. Joseph Schumpeter och Robert Dahl är två kända demokratiteoretiker som 

definierar och diskuterar begreppet demokrati.  Deras teorier kommer här nedan att förklaras 

för att sedan användas som teoretiskt ramverk för att analysera dokumenten från EU för att 

kunna besvara syftet men uppsatsen. 

 

3.1. Joseph Schumpeters syn på demokrati 

Joseph Schumpeter kritiserar den demokratidefinition som uppkom på 1700-talet och som har 

sina rötter från antikens Grekland.9 1700-tals definitionens menade att det finns ett allmänt 

bästa som varje individ strävar efter att uppnå. Genom att tro på det allmänna bästa blir det 

också självklart att handlingar och aktioner bara kan vara goda eller onda. I och med det 

allmänna bästa och lika åsikter om gott och ont blir också en enad folkvilja formulerad, a 

Common Will of the People.10 Schumpeter tror inte på att det finns något allmänt bästa eller 

en vilja som alla individer tillsammans strävar efter att uppnå genom individuell handling. 

Inte heller att individer alltid skulle handla rationellt för att tillgodose allmänviljan. Enligt 

Schumpeter kan inte det bästa för individen likställas med det bästa för allmänheten då 

individers åsikter och uppfattning om hur samhället är och bör vara konstruerat är personligt. 

Det finns sprickor i principen som inte kan täckas med rationella argument eftersom tanken 

om vad som är det allmänna bästa är bortom all logik.11 Ett rationellt handlande hos individer 

anser Schumpeter är överskattat och hör inte till individens natur. Individer blir påverkade av 

sin nära omgivning och influerade av andra individer. Beteendet blir därför inte alltid 

rationellt. 

 

Yttre påverkan gäller även för valda politiska beslutsfattare. Engagemang för frågor nära 

kopplade till familj eller närstående omgivning är ofta starkare än frågor gällande samhället 

eller nationen i stort. Enligt Schumpeter kan politiska beslutsfattare lättare göra verklighet i 

sina influenser, vilket kan medföra att en snedvriden maktbalans uppstår.12 

                                                 
9 Här åsyftas det Dahl kallar den andra omvandlingen. 
10 Schumpeter 1950 s. 250. 
11 Schumpeter 1950 s. 250f. 
12 Schumpeter 1950 s. 259f. 
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Schumpeter tror inte på något demokratisk ideal utan definierar demokrati utifrån 

verkligheten och han menar att det fundamentala är individens rätt att rösta. I Capitalism, 

Socialism and Democracy definierar Schumpeter vad han anser demokrati är.  

/…/the democratic method is that institutional arrangement for arriving at 
political decisions in which individuals acquire the power to decide by means 
of a competitive struggle for the people’s vote.13  
 

Schumpeter likställer det politiska livets konkurrens men den konkurrens som finns i 

ekonomin. Där konkurrerar eliter om att vinna folkets/väljarnas röster och förtroende, ”… free 

competition for a free vote.”14 Politikens och demokratins enda möjlighet är att konkurrera 

genom allmän rösträtt då samhällena numera är för stora för direktdemokrati. 

 

Schumpeter poängterar att demokrati inte betyder och inte heller kommer att betyda att folket 

styr landet. Demokrati betyder att folket har möjligheten att acceptera/tycka om eller avvisa/ 

ogilla de ledamöter som styr landet. 15 I praktiken innebär det, som ovan nämnt, att demokrati 

är när folket, det vill säga medborgarna, har möjlighet att i fria och rättvisa val välja de 

personer som de vill ska leda landet. Ytterligare en restriktion är att de personer som går att 

rösta på fritt får konkurrera med varandra om folkets tillit och röster.  

 

3.2. Robert Dahls syn på den demokratiska processen 

Statsvetaren Robert Dahl är en annan forskare många som har uttalat sig i ämnet demokrati 

och i boken Demokratin och dess antagonister diskuterar han fenomenet. Dahl visualiserar 

demokratiteori som ett tredimensionellt nät, så som universum, oändligt och utan gränser. 

Nätet sammanbinds med trådar, där det finns fasta kopplingar med deduktiva argumenten och 

lösare förbindelser.16  

 

Dahls demokratiska nät är definierat utifrån kriterier. För att ett land ska kunna klassas som 

demokratiskt måste kriterierna uppfyllas. Innan ens Dahl presenterar kriterierna för demokrati 

uttrycker han sin misstro att de någonsin kommer att uppnås fullt ut av någon. Dahl menar att 

                                                 
13 Schumpeter 1950 s. 269. 
14 Schumpeter 1950 s. 271. 
15 Schumpeter 1950 s. 284f. 
16 Dahl 1999 s.20. 
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demokrati som han formulerar den, tillämpat på nationalstater, är en utopi, ett ideal som inte 

är uppnått eller kommer uppnås.17  

 

Dahl delar upp demokratiutvecklingen i tre faser; den första är vad som brukar kallas 

demokratins födelse vilket ägde rum i antikens Grekland cirka 400f. Kr.18 Den andra 

demokratifasen började redan sin utveckling i och med Romarrikets erövringar men fick inte 

fart förens på 1700- och 1800-talet. Många av de tankar som grekerna formulerat kring 

demokratibegreppet fanns kvar vid den andra omvandlingen, den stora skillnaden var dock att 

territoriet demokratibegreppet applicerades på hade växt från att endast innefatta grekernas 

statsstater till att då, liksom idag, appliceras på nationalstater.19 Den tredje 

demokratiomvandlingen är enligt Dahl något som kan stå på tur, och huruvida den är möjlig 

eller ej diskuterar han vidare i Demokratin och dess antagonister.  

 

Antikens definition av demokrati hävdar Dahl inte är många fler än atenarna som lyckats 

uppnå men att många försökt och misslyckats. 20 Förutsättningarna grekerna formulerade 

finns inte idag, territoriet har växt, folket är mer heterogent.  

/…/skillnaderna är så stora att vår atenske medborgare nog skulle tycka att 
modern demokrati inte alls är någon demokrati, om han dök upp i vår 
krets21.  
 

Grekernas formulerade kriterier, precis som demokratiforskare gör idag, om vad som skulle 

uppnås för att demokrati skulle bli en möjlighet. Bland annat; homogenitet, territoriets storlek, 

direktdemokrati, medborgerligt engagemang och så vidare.22   

 

I och med att territoriet växte från den första till den andra fasen misslyckades det också med 

att uppnå kriterierna grekerna ställt upp. En större grupp individer och ett större territorium 

skapade automatiskt mer heterogenitet och heterogeniteten i sin tur skapade svårigheter att 

besluta genom direktdemokrati. Direktdemokratin blev också krånglig på grund av territoriet 

och individernas antal. Det sjätte kriteriet, om egen försörjning är en tanke som följt med som 

en punkt i definitionen om en suverän stat men inte som ett av de kriterierna för demokrati.23 

 
                                                 
17 Dahl 1999 s.18. 
18 Dahl 1999 s.13. 
19 Dahl 1999 s.13. 
20 Dahl 1999 s. 12. 
21 Dahl 1999 s. 38. 
22 Dahl 1999 s. 36ff. 
23 Dahl 1999 s. 36ff. 
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I likhet med den första omvandlingen var tanken om den goda människan den samma, det vill 

säga att människan i sin natur var en social och politisk varelse. Att människan måste, för att 

kunna utveckla sig ingå i en politisk sammanslutning. Att en god människa är en god 

medborgare och det är det en god politisk sammanslutning består av. Det vill säga att en god 

människa alltid strävar efter allas bästa, allas bästa är lika med individens bästa. 24 

 

Då demokratintanken utvecklats på ovan beskrivna sätt formulerar Dahl en annan politisk 

ordning. En politisk ordning som stämmer bättre överrens med dagens samhälle och vad vi i 

dagligt tal benämner som Demokrati. För som tidigare nämnts anser inte Dahl att en sann och 

ren demokrati finns i världen idag istället benämner han den existerande demokratin för 

polyarki. Polyarki som Dahl formulerar är inte lika strikt som det demokratiska idealet. 

Polyarki består av sju institutioner vilka en sammanslutning bör uppfylla för att kunna klassas 

som polyarkiskt, i vårt tal demokratiskt. Institutionerna är: 

1. Valda befattningshavare. 

2. Opartiska, fredliga val med minsta möjliga tvång. 

3. Allmän rösträtt. 

4. Medborgerlig rätt att kandidera till offentliga befattningar. 

5. Yttrandefrihet, rätten att kritisera politiken, makthavarna och det sociala systemet. 

6. Informationsrättigheter i form av opartiska källor. 

7. Rätten att sammansluta sig eller bilda fredliga intressegrupper och politiska partier för 

att påverka regimen.25 

De sju ovan nämnda kriterierna kommer i den här uppsatsen användas som redskap för att 

testa hur demokratiskt EU är.  

 

Dahls teori rörande demokrati/ polyarki kommer i fortsättningen endast inkludera polyarki. 

Anledningen är för att Dahls demokratiideal inte kan uppnås i dagens samhälle. Ingen stat i 

världen skulle kunna klassas som demokratiskt utifrån Dahls kriterier.  

 

Schumpeter och Dahl’s demokratiteorier skiljer sig åt på en mängd punkter. Dahl har inte en 

lika minimalistisk syn på vad demokrati som begrepp bör innefatta för kriterier som 

Schumpeter har. Dahl å andra sidan medger att hans rena demokratiideal är en utopi med allt 

för många kriterier omöjliga för en nationalstat att uppfylla i nuläget. Där Schumpeter stannar 

                                                 
24 Dahl 1999 s. 46. 
25 Dahl 1999 s. 361. 
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av i sin demokratiteori, det vill säga vid fria val vidareutvecklar Dahl. Att uppnå demokrati är 

alltså inte lika omfattande med Schumpeter’s ideal än med Dahl’s. 

 

Schumpeters grundläggande och enda kriterie för en demokrati är medborgarnas rätt till fria 

val. Han menar att demokrati inte finns till för att folket ska styra landet, ’government by the 

people’, som så många andra demokratiforskare menar, däribland Dahl, utan att 

medborgarnas röstning är ett instrument för de valbara att konkurrera med varandra.26 Som 

beskrivits ovan har Dahl utöver sitt demokratiideal också utarbetat ett polyarkiskt ideal som 

lättare kan appliceras på dagens samhälle. Men inte ens polyarki kan mäta sig med 

Schumpeter’s minimalistiska krav.  

 

’Common will of the people’ existerar inte enligt Schumpeter27, tvärtemot vad Dahl anser. 

’Common will of the people’ det vill säga allas önskan är lika med varje enskild individs 

önskan därför eftersträvas det och är något som är fundamentalt i Dahls’s demokratiidéer.28 

                                                 
26 Schumpeter 1950 s. 271. 
27 Schumpeter 1950 s. 250. 
28 Dahl 1999 s. 46. 
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4. Metod 
I det här kapitlet följer motiveringen till studiens undersökningsområde, EU och 

koncentrationen på demokratibegreppet, vilken metod som kommer att ligga till grund för 

studien samt en källkritisk presentation. 

 

4.1. Val av fall 

I många år har det höjts svenska röster mot EU, att unionen stjälper mer än hjälper det lilla 

landet Sverige. Även utomlands har liknande röster hörts. Klagomålen handlar ofta om att 

besluten fattas ”borta i Bryssel”, beslut ”vanliga” människor inte kan ta del av. Medborgarna 

har inte tillräckliga påverkansmöjligheter och ansvarsutkrävandet är inte är vad det borde 

vara. Att demokratiunderskottet ökar ju mer av den nationella makten överförs till EU:s 

institutioner är något som EU-kritikerna betonar. Den här kritiken är något som måste 

uppmärksammas. I påståendena ovan tolkar jag att EU-kritikerna anser att EU och demokrati 

inte går hand i hand att EU lider av ett demokratiunderskott på grund av sitt sätt att vara 

organiserat. Målet med uppsatsen är inte att försöka överbevisa EU-kritiker eller glorifiera EU 

som institution och organisation utan systematiskt testa och undersöka utifrån det formulerade 

syftet och frågeställningarna. Jag anser att det är viktigt att låta samhället få ta del av hur EU 

utvecklats, vad EU gjort för att tillgodose allmänhetens krav på ytterligare demokratiska 

ingripanden.   

  

Tidigare forskning, vilket jag återkommer till i kapitel sex, Den akademiska debatten om 

EU:s demokrati, har uppmärksammat hur demokrati fungerar i EU. Vad tidigare forskning 

kommit fram till, demokratiskt eller inte, beror i allra högst grad på vilken avgränsning de 

använder sig av för att definiera vad demokrati är. Dahl och Schumpeter är som jag tidigare 

nämnt är kända demokratiteoretiker därför är det intressant att analysera EU:s institutionella 

konstruktion utifrån deras kriterier och resonemang.  

 

4.2. Val av metod och design 

Jag använder mig av kvalitativ textanalys, då jag har för avsikt att undersöka och systematiskt 

ordna materialet. Det aktuella materialet består av offentliga dokument utgivna av EU vilka 

kan kopplas till demokratiprincipen EU säger sig grundas på. Dokumenten valdes ut på grund 

av att de relaterar till demokrati, grundläggande och mänskliga rättigheter. Samtidigt kopplas 
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teorier om demokrati till dokumenten om EU:s principer om demokrati. EU:s 

tankekonstruktion, det vill säga EU:s förhållningssätt till demokrati, analyseras och granskas 

genom Dahls idé om polyarkiska kriterier och Schumpeters demokratiska resonemang. 

 

Jag går tillbaka i tiden för att undersöka vilka åtgärder EU antagit för arbetet mot bättre 

demokrati. Åtgärderna spåras från och med att Maastrichtfördraget ratificerades och fram till 

idag. En kvalitativ textanalys innebär att källor granskas genom läsning, det vill säga att jag 

studerar och fördjupar mig i både tidigare forskning, så kallade sekundärkällor, på ämnet om 

demokrati, främst demokratiteorier och andra källor vilka behandlar begreppet demokrati. De 

primärkällor som studeras är EU-dokument. I EU-dokumenten behandlas delarna vilka rör 

demokrati. Källorna analyseras utifrån mitt tidigare formulerade syfte och frågeställningar. 

 

Uppsatsen formuleras genom designen fallstudie, då den endast ämnar omfatta organisationen 

och unionen EU. Den här fallstudien har inte möjlighet att generalisera, vilket annars brukar 

ses som fallstudiens kritiska läge29, i och med att det studerande fallet är EU- en organisation 

som inte kan liknas vid någon annan organisation biter inte den kritiken här. EU är en 

komplicerad social konstruktion och som inte kan jämföras med något nuvarande existerande 

därför blir fallet av unikt slag. Att samarbetet är unikt i sitt slag är en stark motivering till 

varför just fallstudien är brukbar. 

 

EU:s dokument som står i centrum för uppsatsen blir självklara att analysera då de 

representerar EU:s ståndpunkt av och attityd till demokrati vid olika tidpunkter i unionens 

utveckling. I och med att dokumenten sträcker sig från 1993 fram tills idag och bland annat 

består av fördragstexter är det möjligt att spåra utvecklingen av EU:s organisation under 

samma period för att främja demokratin.  

 

4.3. Material 

Materialet som kommer att användas i den teoretiska delen av uppsatsen är främst olika 

teorier om demokrati och demokrati i relation till EU. Huvudkällorna kommer att vara Robert 

Dahl ”Demokratins antagonister” och Joseph Schumpeter ”Capitalism, Socialism & 

Democracy”. Litteraturen som bland annat diskuteras i kapitel 6 om tidigare forskning är 

Larry Siedentop ”Democracy in Europé”, Giandomenico Majone ”Dilemmas of European 
                                                 
29 Denscombe 2000 s. 53 
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Integration – The Ambiguities and Pitfalls of Intergration by Stealth” och Fritz Scharpf 

”Governing in Europé – effective and democratic?”. 

 

Den empiriska delen av uppsatsen består av primärkällor i form av publikationer utgivna och 

formulerade av EU som innefattar områden så som demokrati, grundläggande och mänskliga 

rättigheter bland annat fördrag och stadgor.  

 

4.4. Källkritik  

Det material som främst behandlas är primärkällor skapade och utgivna av EU, så som 

fördrag, publikationer och stadgar. Primärkällornas äkthet och oberoende kan säkerställas i 

och med att de är EU:s publikationer och ges ut i samband med att lagar, regler och 

förordningar formuleras och antas. Ändamålet med publikationerna är inte att beskriva 

verkligheten eller rådande omständigheter utan att förklara hur EU:s organisation kommer att 

styras under de närmsta åren framåt, det vill säga EU:s framtid. Trovärdigheten i fördragen är 

hög då de rymmer lagar och regler för hur medlemsländerna och medborgarna ska agera och 

handla efter. För de sekundärkällor som är aktuella kan inte samma höga trovärdighet 

försäkras, dels för att de just är sekundärkällor och dels för att författarens egna värderingar 

och ord kan ha formulerat om ursprungligskällan30, vilket kräver extra uppmärksamhet. 

                                                 
30 Esaiasson et al 2007 s313ff. 
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5. EU:s institutionella uppbyggnad 
För att kunna koppla begreppet demokrati till EU följer här en kort sammanfattning om 

unionens allmänna utveckling och dess politiska system. Presentationens ska också verka som 

bakgrundunderlag för att lättare få en förståelse av EU:s komplexa system då det politiska 

systemet kommer att ligga till grund för vidare diskussioner. 

 

5.1. Kort om EU:s utveckling över tid 

EU firade för ett par år sedan 50 års jubileum. Vid starten, det vill säga vid upprättandet av 

Kol- och stålunionen (EKSG) i början av 1950-talet var ett av syftena att säkerställa fred 

mellan främst Tyskland och Frankrike. Att upprätta ett demokratiskt samarbete var inte 

intentionen.  Planen för att säkerställa freden var att gemensamt kontrollera handeln och 

produktionen av just kol och stål, i det så kallade Ruhrområdet.31 Sex länder skrev till slut på 

Parisfördraget som ledde till EKSG. Förutom Tyskland och Frankrike var även Italien och 

Beneluxländerna med.32 Idag har fördraget om kol och stål löpt ut och för länge sedan 

kompletterats med andra fördrag. 

 

Ett av de många ytterligare fördragen är Maastrichtfördraget, vilket trädde ikraft 1993, även 

kallat Fördraget om Europeiska unionen. I och med det fördraget förvandlades dåvarande 

Europeiska Gemenskapen (EG) till nuvarande EU. Fördraget innebar ett stort steg av 

unionens samarbete där nya områden, tidigare nationella, inkluderades i unionen. Det var 

även i Maastrichtfördraget EU:s tre pelare33 formulerades.34 Innan Maastrichtfördraget 

upprättades Enhetsakten 1986, vilket innebar att samarbetet fick större befogenheter på 

områden så som den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Efter Maastrichtfördraget 

trädde Amsterdamfördraget ikraft första maj 1999 och var ett ändringsfördrag som innehöll 

ändringar och tillägg av Romfördraget35 och Maastrichtfördraget.36 Idag är det aktuella 

                                                 
31 Tallberg, 2004, s 21f. 
32 Bache & George 2006 s.94. 
33 För fördjupning i EU:s tre pelare se vidare Bache, George 2006 s169f. 
34 Bache & George 2006 s166ff. 
35 Som trädde ikraft 1 januari 1958. 
36 http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Om-fordragen/Amsterdamfordraget/. Hämtad 12 Nov. 2008. 
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fördraget Nicefördraget, vilket ratificerades första februari 2003.37 Vi står inför ytterligare en 

stor förändring i form av Lissabonfördraget38, som i detta nu ratificeras ute i Europa.   

 

I och med att samarbetet mellan det växande antalet medlemsländer fördjupades förändrades 

också syftet att säkerställa fred. Fokus lades istället på att försöka upprätta demokratisk 

legitimitet och förtroende för samarbetet ute i medlemsländerna. Varje fördrag har inneburit 

att EU:s befogenheter ökat och fler och fler uppgifter har lagts på EU:s ansvar.  

 

EU har gått igenom många förändringsstadier både djupare och bredare utveckling. Unionen 

ser inte ut som den gjorde på 1950-talet. Idag har EU till exempel 27 medlemsländer med 

ytterligare länder som står i farstun och vill komma in i gemenskapen, det är en stor skillnad 

mot de sex medlemsländer som var med och startade ett samarbete. Dels på grund av det 

ökade medlemsantalet men också på grund av EU:s ökade ansvarsområden har samarbetet 

förändrats. På 1950-talet när Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG) trädde ikraft 

(1958) kännetecknades samarbetet med homogenitet och enhetlighet, så ser det inte ut idag. 

Idag är kännetecknet mer av heterogent slag,39 Mer heterogent i den mening att sex 

medlemsländer har utökats till 27, vilket innebär att fler människor är medborgare i unionen. 

Fler medborgare bidrar i sin tur till ökad splittring. 

 

5.2. Kort om EU:s politiska system 

EU:s organisation beskrevs av Jacques Delors som vid tiden för uttalandet var EU 

Kommissionens ordförande, ”un objet politique non-identifé”. På svenska ett oidentifierat 

politiskt projekt40. Det kan idag inte liknas vid något befintligt, varken som en stat eller som 

en organisation, utan består av drag både från en stat så som en stat brukar definieras och en 

internationell organisation, i vanlig mening. Medlemsländerna i EU har en central roll i hela 

policyprocessen vilket överensstämmer med en internationell organisation.  I likhet med en 

stat av federal karaktär har EU olika nivåer för beslutsfattande, en central nivå där 

medlemsländerna gemensamt beslutar och en nationellnivå där besluten ligger på varje 

                                                 
37 http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Om-fordragen/Nicefordraget/ Hämtad 12 Nov. 2008. 
38 http://europa.eu/lisbon_treaty/index_sv.htm. Hämtad: 15 Dec 2008. 
39 Petersson 2003 s. 55. 
40 Tallbergs översättning i Tallberg 2007 s.12. 
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medlemsland enskilt. Andra faktorer som överensstämmer men en statlig struktur är att EU 

har rätten att själv tilldela sig nya befogenheter och kontrollera legitimt våldsutövande.41 

 

Jonas Tallberg har i boken EU:s politiska system beskrivit EU som ett politiskt system vilket 

består av tre centrala delar. Den första delen är politiska aktörer som värnar om sina intressen 

och försöker få dem tillgodosedda genom systemet, i EU kan de politiska aktörerna vara 

intressegrupper, medborgare, företag eller fackföreningar. Aktörerna deltar direkt eller 

indirekt i den politiska processen för att påverka i ”rätt” riktning. Den andra delen är politiska 

institutioner, utformade för kollektivt beslutsfattande. De dominerande institutionerna i EU är 

Kommissionen, Europaparlamentet42 och Ministerrådet43. Institutionernas befogenheter, det 

vill säga lagstiftande-, verkställande- och samordnande makt, står för den tredje delen i det 

politiska systemet. De lagar EU förrättar sträcker sig idag nästan över alla politikområden och 

gäller över medlemsländernas egna lagar. Lagarna är därför mycket omfattande.44 

 

EU:s institutioner är grundstenarna i EU:s uppbyggnad och är de som syr ihop politiska 

åsikter och intressen till politiska beslut. Institutionerna agerar utifrån och inom de fördrag 

och förordningar vilka medlemsländerna trätt in i. Fördragen förklarar hur medlemsländerna 

och institutionerna ska förhålla sig till varandra och är grunden till EU:s formella struktur. 

Institutionerna har också i och med fördragen fastställda ansvarsområden och uppgifter. 45  

 

Figur 1: EU:s institutioners sammankoppling46 

Kommissionen 

- Lägger fram förslag 
- Verkställer beslut 
- Övervakar 

regelefterlevnad 
- Distruberar budgeten 

 Europaparlamentet 

- Lagstiftar 
- Fastställer budget 
- Granskar 

verkställande makt 
 

 
Ministerrådet 

- Lagstiftar 
- Samordnar politik 
- Verkställer beslut 

 

                                                 
41 Tallberg 2007 s. 12f. 
42 Här efter benämns Europaparlamentet som Parlamentet.  
43 För information om övriga institutioner se Tallberg 2007. 
44 Tallberg 2007 s.12f. 
45 Tallberg 2007 s.14. 
46 Delar av figur 1.2 EU:s institutioner. Tallberg 2007 s.15. delvis omgjord för att passa in i uppsatsen. 
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5.2.1. Kommissionen 
Kommissionen har varit en av byggstenarna i EU från starten på 1950-talet och är en av EU:s 

viktigaste element. Kommissionens har, som kan utläsas i figur 1, fyra huvud funktioner. Den 

allra viktigaste av dessa är att lägga fram förslag till ny lagstiftning. Kommissionen är den 

enda av institutionerna som har rätten att ta initiativ till lagstiftning, inom vissa 

politikerområden delas initiativrätten med medlemsländerna. Den ensamma rätten till initiativ 

innebär inte att Kommissionen bestämmer lagstiftningen. För att få ett förslag att förvandlas 

till en lag måste Parlamentet och medlemsländerna instämma.47 

 

Kommissionens förfarande som verkställande organ innebär att Kommissionen implementerar 

de lagförslag som institutionerna kommit överrens om. Vanligtvis är det beslut som tagits av 

Ministerrådet som Kommissionen implementerar.  Inom vissa områden, vilka står skrivet i 

fördragen, kan Kommissionen själv både besluta om och genomföra lagar. Ett område där 

Kommissionen själv kan besluta i, är administrativa genomförandebeslut, beslut som rör det 

administrativa och tekniska och innebär att den gemensamt beslutade politiken kan 

genomföras, det kan gälla prisjusteringar och olika marknadsstöd.  

 

Kommissionen förvaltar EU:s budget, det vill säga att de fördelar budgeten till berörda 

politikområden och övervakar att den efterhålls. De ska också kontrollera att 

medlemsländernas avgift för medlemskap i EU betalas. Kommissionen ansvarar för 

konkurrenspolitiken, de granskar att medlemsländerna efterlever de lagar som är upprättade 

vad gäller konkurrensen, tullar och företags överenskommelser. De ovan nämnda 

ansvarsområden är alla inom EU:s gränser, men Kommissionen sköter även mycket av 

kontakten med omvärlden och är EU:s representant vid diplomatiska möten.48 

 

En annan funktion Kommissionen har är att övervaka att de implementerade lagarna efterlevs. 

För att utföra kontrollen samlar Kommissionen material från press och experter men också 

genom uppmuntring till medborgarna att ”skvallra” om det är något de inte tycker stämmer 

överrens med de rådande lagarna. Kommissionen får hjälp av EG-domstolen om någon eller 

några medlemsländer inte rättar sig efter EU:s lagar. Konsekvensen kan bli ekonomiska 

                                                 
47 Tallberg 2007 s. 91. 
48 Tallberg 2007 s. 95. 
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sanktioner men avgörs oftast genom att medlemsländerna backar och genomför det 

Kommissionen begär.49 

 

5.2.2. Europaparlamentet  

Parlamentet är EU:s enda direktvalda institution, allmänna val där alla medlemsländers 

medborgare fick rätten att rösta infördes 1979. I och med att parlamentarikerna är valda direkt 

av medlemsländernas medborgare, anses Parlamentet vara den institution som står 

medborgarna närmast, vilket också gör den till den mest demokratiska institutionen. Varje 

medlemsland representeras av parlamentariker, antalet baseras på landets befolkningsmängd. 

Parlamentarikerna representerar inte medlemslandet utan de ordnas utifrån politisk 

tillhörighet och ideologi och ingår i en partigrupp.50 

 

Parlamentets lagstiftande roll har under unionens historia förstärkts. Parlamentet kan både 

officiellt och inofficiellt föreslå lagförslag till Kommissionen, Kommissionen är inte tvingade 

att uppmärksamma förslagen men förslagen innebär ett politiskt tryck vilket gör det svårt för 

Kommissionen att ignorera helt.51  

 

Det är Kommissionen som förvaltar budget men det är Parlamentet som fastställer den 

slutgiltiga. I beslutet om fördelningen av budgeten samarbetar Parlamentet med 

Kommissionen och Ministerrådet i den mån att Kommissionen lägger fram ett utkast som 

sedan Ministerrådet och Parlamentet diskuterar. Den slutgiltiga beslutet är Parlamentets. Hur 

budgeten ska fördelas mellan olika politikerområden är Parlamentets ansvar, de kan öka, 

reducera och omfördela stora delar av budgeten.52  

 

Den sista av Parlamentets huvudfunktioner är att övervaka den verkställande makten, det 

gäller främst Kommissionen då den har den största makten på det området. Parlamentet stora 

kontrollutövning består av att kommissionärerna och Kommissionens ordförande måste 

godkännas av Parlamentet före tillträde. De kan också avsätta hela Kommissionen genom 

misstroendevotum, vilket ibland används som hot för att påverka Kommissionen. Inte bara 

innan tillträde kontrolleras Kommissionen utan så kallade utfrågningar förekommer då och då 

                                                 
49 Tallberg 2007 s.96. 
50 Tallberg 2007 s.103ff. 
51 Tallberg 2007 s.114. 
52 Tallberg 2007 s. 117f. 
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för att övervaka Kommissionens pågående arbete. Vad gäller Parlamentet kontroll över 

Ministerrådet är den minimal, Parlamentet har inte samma befogenheter här som hos 

Kommissionen.53 

 

5.2.3. Ministerrådet 

Ministerrådets ledamöter är inte fasta som i Parlamentet eller Kommissionen. Ministerrådet är 

istället uppbyggt så att varje medlemsland sänder tillsatta ministrar till Ministerrådets möten, 

uppsättningen av ministrar i rådet varierar beroende på vilket politikområde mötet berör. Ett 

exempel på en rådkonstellation är Allmänna rådet och yttre förbindelser, där träffas 

medlemsländernas utrikesministrar. Ministrarna har befogenhet att lagstifta och är 

representanter för medlemsländernas parlament och medborgare, de framför alltså 

medlemslandets talan.54  

 

Ministerrådet lagstiftar efter inkomna initiativ från Kommissionen och efter diskussion från 

Parlamentet. Till vilken grad de andra institutionerna kan påverka Ministerrådets beslut beror 

på politikområde. Ministerrådet ses som EU:s främsta lagstiftare och behöver oftast inte ta 

hänsyn till vad Parlamentet och Kommissionen anser, även om det är bra för legitimiteten. 

Utvecklingen i Ministerrådet har under EU:s utveckling gått i en överstatlig riktning.55 

Ministerrådet har, tillsammans med Parlamentet, en avgörande roll när EU:s budget ska 

fastställas. Ministerrådet har ansvaret för att bestämma de obligatoriska utgifterna, främst 

jordbruksstödet.56 

 

Rådet verkar som samordnare mellan medlemsländernas parlament. Bland annat när det gäller 

gemensamma politiska åtgärder på EU:s mellanstatliga nivå det vill säga politikområden där 

medlemsländerna har beslutandemakt. Ministerrådet samordnar också medlemsländernas 

politik på områden som ligger på EU:s överstatliga ansvar.57 

 

                                                 
53 Tallberg 2007 s.118ff. 
54 Tallberg 2007 s. 124. 
55 Tallberg 2007 s.135f. 
56 Tallberg 2007 s. 136. 
57 Tallberg 2007 s. 137. 
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Ministerrådets tredje ansvarsområde är att verkställa beslut, den makten delar Ministerrådet 

med Kommissionen. Uppgiften är att upprätta riktlinjer och mål för att EU ska kunna uppnå 

den politik unionen kommit överrens om.58  

                                                 
58 Tallberg 2007 s. 139. 
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6. Den akademiska debatten om EU:s demokrati 
De tidigare nämnda demokratiforskarna Dahl och Schumpeter diskuterar inte demokratin 

tillsammans med EU, däremot finns det många andra som gör det. Nedan presenteras tre olika 

forskares syn på demokrati i vilka har delats in i läger. I det första lägret är åsikten att EU är 

både möjligt och önskvärt att demokratisera. I det andra lägret befinner sig de som ifrågasätter 

önskan att demokratisera EU. Det tredje lägret anser att det vore önskvärt att demokratisera 

EU men att det inte är möjligt.  

 

Som tidigare nämnt beror graden av demokrati överallt i samhället på hur demokrati väljs att 

definieras. Med den nedan presenterade forskningen om huruvida demokrati och EU är i 

symbios eller inte är till för att uppmärksamma olika åsikter inom ämnet. Att bredda läsarens 

tankar om när, var och hur demokratin är möjlig att anammas. Den kommer också att 

inkluderas i den slutsats som följer av den här uppsatsen.  

 

6.1. Demokratisera EU, det är möjligt. 

Larry Siedentop59 tillhör den grupp forskare som menar att EU idag inte är demokratiskt men 

tror på att det går att demokratisera EU. Han menar att anledningen till att många inte anser 

att EU kan vara demokratiskt går tillbaka långt i tiden. Att den politiska tanken på 1800-talet, 

genomsyrades av att om ett land blev för stort eller om en härskare styrde över för stora 

territorier av sig självt blev despotiska och härskarna tyranner.60 Att det fortfarande är en del 

av det tankesätt som leder fram till tanken om demokratiunderskott i EU.  

 

Siedentop exemplifierar 1800-talets tankesätt med Montesquieu vars idéer var att 

självständighet och autonomi endast kunde uppnås då territorierna var småskaliga. Det på 

grund av att en autonomi krävde samhällets och folkets fulla stöd i form av delaktighet genom 

politisk diskussion.61 Siedentop är inte övertygad av Montesquieus tankesätt utan är istället 

övertygad om att demokrati visst kan vara genomförbart i stora territorier och även 

organisationer. Anledningen till övertygelsen ligger i inspirationen från Alexis de 

Tocquevilles fascination av USA och deras lyckade decentraliserade sätt att styra landet. Där 
                                                 
59 Emeritus Fellow, Keble College, Oxford. 
60 Härrör från Dahls första och andra demokratifas. Där ett av kriterierna för demokrati i första fasen vad att 
begränsa territoriet och som i andra fasen omdefinierades på grund av större territorier men idealet av demokrati 
bestod fortfarande av ett litet territorium. 
61 Siedentop 2000 s.2. 
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fungerade en kombination av statligt- och regionalt styre demokratiskt, något som stred mot 

Montesquieus vision. Siedentop ser en utveckling i amerikans anda som genomförbara även i 

stora organisationer och tror på ett federalt EU, som en lösning på dagens problem med 

demokrati.62 

 

6.2. Demokratisering av EU är inte önskvärt 

En forskare som inte tror på demokrati i EU är Giandomenico Majone63. Han motsäger sig 

EU som en federation då en federation enligt honom är något som generellt ses som en stat 

och EU är eller kommer aldrig att bli en stat och därför kan det heller inte vara en federation. 

EU är däremot en konfederation; 

/…/a union of sovereign states, which together pool certain powers for 
mutual advantage; it is a contractual arrangement among otherwise 
independent partners, not an expression of popular sovereignty.64 
 

I och med att EU ännu bara är en konfederation och inte en federation, som Majone menar att 

det är, är diskussionen om huruvida EU lider av ett demokratisktunderskott eller inte 

överflödig. 65 Att EU inte är demokratisk håller Majone med om och att tro att EU måste vara 

demokratiskt bara för att medlemsländerna är det är att göra en felbedömning. Det finns alltså 

inte någon anledning till att demokratisera EU då det just är en konfederation och inte en stat 

där medlemsländerna utgör delstater66 enligt Majone. 

 

Vore EU en fullvärdig federation vore dagens brist på demokratiska institutioner ett problem, 

men idag är det inte det. Idag fokuserar EU på ekonomiskt samarbete, i en federation måste 

även politiska institutioner innefattas.67 

 

Majone motsätter sig inte demokrati i sig men anser att det är svårt att föra över den sortens 

demokrati som finns på nationellnivå till en överstatlignivå. Beslut tagna på nationellnivå 

representeras av medborgarnas åsikter på en överstatlignivå har den individuella 

medborgarens åsikter bytts ut mot större gruppers åsikter.68  

 

                                                 
62 Siedentop 2000 s.63. 
63 Emeritus Professor of Public Policy at the European University Institute, Florence. 
64 Majone 2005 s. VI. 
65 Majone 2005 s. VI. 
66 Majone 2005 s.23f. 
67 Majone 2005 s40f. 
68 Majone 2005 s.24. 
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Utan medborgarnas känsla för och tro på en ”europeisk identitet” är det svårt att skapa en 

demokratisk legitimitet inom EU. Det förblir då så som Majone citerar Madison;”a 

government over governments, a legislation for communities”69  

 

Bristen på demokrati, som många ser som ett problem, i EU beror enligt Majone på EU:s 

historia. I grunden till dagens EU var tanken av mer ekonomiskt än demokratiskt slag. Fokus 

på ekonomin stimulerades i och med att fördraget om European Defence Community 

(EDC)70, röstades ner. EDC skulle ha inneburit att EU utformats till en federation, men i och 

med nedröstningen lades istället fokus på en ekonomisk integration. Om grundarna istället 

hade fokuserat på integrering av politiska organ hade dagens EU sett annorlunda ut, unionen 

hade haft en mer demokratisk utformning. 71 

 

6.3. Demokratisering av EU är önskvärd men inte möjlig 

Vad i den här uppsatsen kallas det tredje lägret, att demokrati vore önskvärd men inte möjlig 

EU är Fritz Scharpf72 en anhängare. Scharpf menar att det viktigaste i en demokrati är att 

behålla balansen mellan marknadsekonomi och det sociala skyddsnätet.73 

 

Scharpf diskuterar demokrati utifrån input- och output-orienterad demokrati. Input- orienterad 

demokrati är ’government by the people’, politiska beslut legitimeras genom att vara 

avspeglingar av folkets åsikter. Den output-orienterade demokratin är ’government for the 

people’ och legitimeras om de politiska besluten främjar den allmänna välfärden.74 I relation 

till EU menar Scharpf att ”government by the people” är bristfällig då avståndet mellan 

medborgarna och beslutsfattarna är för stort. Input-orienterad demokrati brister då för många 

beslut avgörs genom majoritetsröstning.  

 

I en nationalstat är majoritetsröstningen inte ett lika stort hot mot den demokratiska 

legitimiteten som den är inom EU.  EU består av en mängd olika kulturer, språk och historia 

vilket gör att EU:s medborgare tillsammans inte besitter en stark gemensam identitet som tas 

för given i nationalstater och som behövs för att majoritetsröstning ska legitimeras. EU:s 

                                                 
69 Majone 2005 s.27. 
70 För ytterligare fördjupning av vad EDC se Bache & George 2006 Kap 7, s. 106ff. 
71 Majone 2005 s32f. 
72 Emeritus Director Max Planck Institute for the Studies of Societies. 
73 Moravcsik, Spring 2004, Vol. 39 Issue 2 s.341. 
74 Scharpf 1999 s.6. 
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försök till ökad demokratisk legitimitet genom institutionella reformer hjälper inte då 

majoritetsröstningen fortfarande används.75 

 

Vad gäller den output-orienterade demokratin antar den att det finns en identifierad valkrets, 

det vill säga att det finns en bestämd medborgare. Det för att få styrkan för att gemensamt lösa 

problem som inte är möjliga att lösa genom endast individuella aktioner.76  Men att endast 

inneha en bestämd valkrets räcker inte, utan är bara en bit på den långa vägen. 

Medborgarna/valkretsen måste även verka för ett gemensamt mål, ha ett allmänintresse för att 

kunna uppnå mål och lösa problem gemensamt.77 Enligt Scharpf uppfyller EU gemenskapen 

för att kunna verka tillsammans för ett enat mål. EU innehar alltså till en viss del den output-

orienterade demokratin.78 

 

EU brister i samspelet mellan output- och input-orienterade demokratin. I en nationalstat 

samspelar och kompletterar output och input varandra. Brister samspelet som i EU följer 

brister i solidariteten, det vill säga tilliten till sina medmänniskor. Om det inte finns någon 

solidaritet kan inte heller direkt eller representativ demokrati utövas. Och litar inte 

medmänniskorna på varandra är risken också överhängande att de inte heller litar på 

makthavarna. Output-orienterad demokrati bygger på normer och oskrivna regler inom 

institutionen som ska hjälpa till i problemlösningar och hindra missbruk av den allmänna 

makten.79 De normerna har inte EU:s institutioner än.  

 

Scharpf har en vilja att demokratisera EU men så länge det finns brister i både output och 

input-orienterade demokratin kan inte EU vara demokratiskt.  

                                                 
75 Scharpf 1999 s.7f. 
76 Scharpf 1999 s.11. 
77 Scharpf 1999 s.11. 
78 Scharpf 1999 s. 11f. 
79 Scharpf 1999 s.12f. 
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7. Hur demokratisk är då EU? 
Här nedan följer resultatet och tolkningen av undersökningen om EU:s demokrati. De två 

frågeställningarna presenteras och tolkas separat för att göra framställningen så överskådlig 

och tydlig som möjligt. 

 

7.1. Vilka av Dahls kriterier om polyarki uppnår EU, kan EU klassas som 
demokratiskt utifrån Dahls kriterier om en polyarki? 

 

I och med att Dahl menar att demokrati i sitt ideal inte existerar och istället använder polyarki 

för det vi i dagligt tal kallar demokrati, är det intressant att undersöka om EU som överstatlig 

organisation uppfyller kriterierna Dahl ställer upp för polyarki. Om några eller delar av 

kriterierna uppnås och vilka som inte gör det.  Dahl menar att polyarkins institutioner, eller 

som de benämns i den är uppsatsen kriterier, är ett måste för demokrati ska fungera i stor 

skala särskilt på nationell nivå. Att de är nödvändiga i en demokratisk styrelseprocess.  

 

Polyarki är som Dahl formulerat det är inte tänkt att appliceras på annat än nationalstater men 

i och med att världen ”växt” och överstatliga organisationer och samarbeten är mer och mer 

vanligt bör en prövning av kriterierna på den nivån också vara möjlig.  

 

7.1.1. Valda befattningshavare 

Det första kriteriet för att något, i det här fallet EU, ska vara polyarkiskt enligt Dahl är Valda 

befattningshavare. Medborgarna ska ha möjlighet att välja de befattningshavare som i sin tur 

innehar kontrollen av myndigheter och institutioner där politiska beslut äger rum. EU höll sitt 

första allmänna val till Parlamentet 1979.  Parlamentet har idag lagstiftande funktion, 

budgetbefogenheter och utövar även en demokratisk kontroll över samtliga EU-organ.80 

Parlamentet är EU:s enda direktvalda institution. Ministerrådets och Kommissionens 

ledamöter är utsedda på annat vis. I Ministerrådet tjänstgör medlemsländernas egna ministrar 

vilka är utsedda av regeringschefen som i sin tur antingen har valts av medborgarna eller 

blivit regeringschef på grund av att hans eller hennes parti blivit valda. Kommissionens 

                                                 
80 Tallberg 2007. 
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ledamöter är direkt utsedda av regeringschefen och innehar inte någon ministerpost i 

medlemslandets regering.81  

 

Att EU har valda befattningshavare till Parlamentet kan enligt mig knappast klassas som att 

EU uppnår Dahls kriterie. Parlamentet är endast en av tre viktiga institutioner som fattar 

beslut inom EU. Dahl menar att de folkvalda ska kunna ha kontrollen över politiska beslut, 

vilka beslut som tas och hur besluten ska vara utformade. Parlamentet fungerar visserligen 

som ett kontrollorgan och har fått ökad makt under senare år men jag anser inte att det räcker 

då det fortfarande används beslutsprocesser där Parlamentet inte har tillräckliga 

påverkansmöjligheter.  

 

Majone ser inte bristen på folkvalda befattningshavare och institutioner som ett problem, då 

han menar att EU inte nödvändigtvis behöver vara demokratiskt i och med EU:s utformning 

med fokus på ekonomisk integration. Jag hävdar dock att EU numer även går mot 

demokratisk integration, något jag kommer att återkomma till. 

 

Att ha valda befattningshavare menar Schumpeter är det grundläggande i en demokrati, därför 

tolkar jag att han liksom Dahl, inte skulle ha accepterat bara en folkvald institution. I och med 

att Schumpeter menar att medborgarnas enda sätt att påverka politiken är genom valen, inte 

mellan valen, så borde ett val till en institution inte vara tillräckligt i Schumpeters 

demokratiteori. 

 

7.1.2. Fria och opartiska val och Allmän rösträtt 

Det andra och tredje kriteriet för en polyarki är Fria och opartiska val och Allmän rösträtt. 

Med det menar Dahl att det ska förekomma återkommande val regelbundet vilka är opartiska 

och med minsta möjliga tvång där majoriteten av de vuxna har rättigheten och möjligheten att 

rösta.82 Det folkliga valet i EU är det till Parlamentet vilket återkommer var femte år83 och 

innebär att alla unionsmedborgare frivilligt får rösta på kandiderade parlamentariker. Med 

unionsmedborgare menas alla människor som är medborgare i ett medlemsland.  

 

                                                 
81 Bache & George.  
82 Dahl 1999 s. 343f. 
83 Konsoliderad version av fördraget om Europeiska Gemenskapen. artikel 190.3. Ändring genom Nicefördraget. 
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Hur valen till Parlamentet ordnas är upp till varje medlemsland att bestämma men det finns 

vissa regler; proportionellt valsystem, rösträtt vid 18 års ålder, jämställdhet mellan män och 

kvinnor och valhemlighet.84 I Stadgan om grundläggande rättigheter i Europeiska Unionen 

är det fastställt att unionsmedborgare har rösträtt till Parlamentet och att valen ska vara fria 

och genomföras med sekretess.85 I samma stadga som nämnts ovan står även: ”Ledamöterna i 

Europaparlamentet skall väljas genom allmänna direkta, fria och hemliga val”86 Det här 

anser och tolkar jag som att kriterierna om fria och opartiska val och allmän rösträtt har 

uppnåtts. Något som ytterligare styrker kriterierna är paragraf 1 i samma artikel (artikel 39):   

Varje unionsmedborgare skall ha rösträtt och vara valbar vid val till 
Europaparlamentet i den medlemsstat där han eller hon är bosatt, på samma 
villkor som medborgarna i den staten.87 

 

7.1.3. Rätt att kandidera 

Rätt att kandidera i val är det fjärde kriteriet och innebär att alla ska ha, återigen, möjligheten 

och rättigheten att kandidera i för platser som befattningshavare. Möjligheten ska även finnas 

för de som ännu inte uppnått möjlig ålder för rösträtt.88 Unionsmedborgare ska ha 

möjligheten att kandidera till Parlamentets val genom de val som hålls i det medlemsland 

medborgaren uppehåller sig.89  

                                                

 

Vad gäller Ministerrådet och Kommissionen måste den som vill bli ledamot gå genom det 

nationella systemet. För plats i Ministerrådet krävs först en plats i det nationella parlamentet 

och hur reglerna eller chanserna för det är beror på det nationella Parlamentet. För att bli 

kommissionär gäller i stort sett samma regler, det är upp till det nationella parlamentets 

system, men de måste godkännas i Parlamentet. Vanligtvis har de haft en politisk karriär i 

hemlandet.  

 

Att kriteriet uppnås i Parlamentet menar jag är tydligt i och med artikel 39:1 är formulerat 

”Varje unionsmedborgare skall (…) vara valbar vid val till Europaparlamentet i den 

medlemsstat där han eller hon är bosatt”.90 Vid kandidering till Ministerrådet och 

 
84 http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=45&pageRank=3&language=SV 
Hämtad 8 Dec. 2008. 
85 Stadgan om grundläggande rättigheter i Europeiska Unionen, artikel 39.  
86 Stadgan om grundläggande rättigheter i Europeiska Unionen, artikel 39.2. 
87 Stadgan om grundläggande rättigheter i Europeiska Unionen, artikel 39.1.  
88 Dahl 1999 s. 343. 
89 Stadgan om grundläggande rättigheter i Europeiska Unionen, artikel 39. 
90 Stadgan om grundläggande rättigheter i Europeiska Unionen, artikel 39.1. 
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Kommissionen har EU inga riktlinjer i och med att deras ledamöter tillsätts inom varje enskilt 

medlemsland menar jag att de institutionerna inte kan innefattas i Dahls kriterie om rätten att 

kandidera för EU.  

 

7.1.4. Yttrandefrihet, Alternativa informationskällor och Församlingsfrihet 

Rätten till Yttrandefrihet, Alternativa informationskällor och Församlingsfrihet är det femte, 

sjätte och sjunde kriteriet. Dahl menar att varje medborgare ska kunna, utan att riskera straff 

eller påföljder, yttra sina åsikter om det politiska livet. Att kunna kritisera makthavare, 

ideologin, regeringen, staten och det socioekonomiska systemet innefattas också.91 Det ska 

finnas alternativa informationskällor vilka medborgarna ska ha tillgänglighet till. Källorna ska 

också skyddas av lagar.92 Församlingsfrihet menar Dahl är att medborgarna ska ha rätt att 

bilda föreningar, organisationer och politiska partier.93  

 

Inom EU är idag rätten om yttrandefrihet, alternativa informationskällor och församlingsfrihet 

nedskrivna i Stadgan om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen. Där står att;  

Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt 
frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets 
inblandning och oberoende av territoriella gränser94.  
 

Det tolkar jag som att alla ska kunna bilda forum där medborgare kan yttra sina åsikter om det 

rådande systemet utan att de på något sätt blir behandlade på annorlunda vis gentemot de 

medborgare som inte aktivt uttrycker sig.  

 

I kapitel två i stadgan är det fastställt att alla medborgare i EU ska inneha rätten till 

informationsfrihet.95 Informationsfrihet likställer jag med vad Dahl benämner som alternativa 

informationskällor då informationsfrihet innebär att alla har rätten att ge ut och sprida 

information, vilket ger alternativa informationskällor.  

 

Varje individ i EU har också har rätten att fritt bilda associationer, och delta i sådana så länge 

de har fredliga intentioner96, det vill säga församlingsfrihet. I kapitel 12 i stadgan står;  

                                                 
91 Dahl 1999 s 343. 
92 Dahl 1999 s.343. 
93 Dahl 1999 s.343. 
94 Stadgan om grundläggande rättigheter i Europeiska Unionen, artikel: 11. 
95 Stadgan om grundläggande rättigheter i Europeiska Unionen, artikel: 11. 
96 Stadgan om grundläggande rättigheter i Europeiska Unionen, artikel: 12. 
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Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till 
föreningsfrihet på alla nivåer, särskilt på det politiska, fackliga och 
medborgerliga området, vilket innebär rätten för var och en att bilda och 
ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen.97 

 
I och med att Stadgan om de grundläggande rättigheterna inom Europeiska Unionen inte är 

rättsligt bindande än kan därför den kritiske tolkaren argumentera att Dahls kriterier inte 

uppnås. Jag tolkar det inte lika kritiskt och menar att om EU formulerat dessa rättigheter att 

de också kommer att efterlevas och hänvisar till Europeiska Rådets dåvarande ordförande 

Jacques Chiracs uttalande om stadgan:  

”I Nice tillkännagav vi stadgan om de grundläggande rättigheterna i 
unionen. Denna text har ett mycket stort politiskt värde. Man kommer i 
framtiden att bedöma hela dess omfattning (…)”98 
 

Även Europaparlamentets dåvarande talman Nicole Fontaine uttalande styrker 

mitt resonemang: 

”Att underteckna är att förplikta sig (...) - Alla unionsmedborgare skall veta 
att (...) stadgan från och med nu kommer att vara kammarens lag (...).”99 

 

Det finns visserligen ett fall där Ministerrådet försökt kringgå informationsfriheten, det vill 

säga det som står nedskrivet i kapitel elva. Målet gällde rätten att ta del av handlingar från 

Ministerrådet. En italiensk medborgare försökte 2002 med just det men nekades med 

motivationen att ”ett utlämnande av rättstjänstens yttranden skulle kunna leda till tvivel om 

lagenligheten av den lagstiftning rådet beslutat om.”100 Sverige överklagade till EG-rätten 

efter att förstainstansrätten dömt till Ministerrådets fördel och fick rätt med motivationen från 

EG-domstolen att ”öppenhet i EU:s lagstiftningsprocess bidrar till att öka medborgarnas 

förtroende för EU:s institutioner”. 101 

 

Min åsikt är att EU uppnår kriterierna för polyarki med undantaget för första kriteriet om 

valda befattningshavare. Det är dock inte omöjligt för EU att uppnå också det kriteriet. I 

kapitel 7.2., som redovisar vilka omstruktureringar som skett i EU för ytterligare demokrati 

inom den institutionella strukturen, återupptas mycket av den diskussionen som varit i det här 

kapitlet, bland annat problemet med bristen på valda befattningshavare.   

 

                                                 
97 Stadgan om grundläggande rättigheter i Europeiska Unionen, artikel: 12. 
98 Jacques Chirac Strasbourg den 12 december 2000 
99 Nicole Fontiane Nice den 7 december 2000 
100 http://regeringen.se/sb/d/10751/a/108289. Hämtad:14 september 2009 
101 http://www.regeringen.se/sb/d/10751/a/108289. Hämtad: 14sept 2009 
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7.2. Hur har EU arbetat/hur arbetar EU för att skapa gynnsammare 
förutsättningar för en fungerande demokrati inom EU:s organisation? 

 
Som nämnt i kapitel 5, om EU:s institutionella utformning, har samarbetet och unionen växt. 

Samarbetet är både djupare och bredare idag än någonsin. Samarbetet har också ändrat 

inriktning, syftet med en europeisk union är inte den samma vid upprättandet på 1950-talet 

som idag. En av anledningarna till förändringen är just att samarbetet har fördjupats och 

breddats, fler politikområden innefattas och fler människor berörs.  

 

Demokratitanken inom unionen har inte alltid varit självklar, men i och med breddningen och 

fördjupningen har tanken på en demokratisk union växt fram. Även medlemsländer och 

medborgarna inom dem har utövat påtryckningar för att få besluten närmare sig själva och för 

att stärka legitimiteten. Så vad har då konkret gjorts för en med demokratisk union? 

 

Nedan följer de omstruktureringar, förbättringar och ändringar som jag anser tyder på en 

utveckling mot en mer demokratisk union och som EU har anammat främst sedan 

Maastrichtfördraget antogs. Det finns även ändringar som tagits innan som jag bedömer är för 

viktiga i sammanhanget för att exkluderas.  

 

7.2.1. Allmän rösträtt 

En mycket viktig del i utvecklingen mot ett demokratiskt EU är vad många 

demokratiteoretiker anser som det mest grundläggande kriteriet för att demokrati ska kunna 

uppnås, nämligen allmän rösträtt. 1979 ägde för första gången i EU:s historia ett allmänt val 

till Parlamentet rum. Ett stort steg för en demokratisk union med medborgerligt deltagande 

och med möjligheter för medborgarna att uttrycka sina åsikter.  

 

Röstning och val är ett måste för att en demokrati uppnås enligt Schumpeters teori. Eftersom 

de flesta samhällen växt och blivit för stora för direktdemokrati menar Schumpeter att 

demokrati uppnås med konkurrens, så som i ekonomin, och att den allmänna rösträtten är 

fundamental för att konkurrensen ska fungera. Existerar inte allmänna val existerar det heller 

ingen konkurrens och då fungerar inte demokratin. Även Dahl uttrycker att allmän rösträtt är 

ett grundläggande kriterie för polyarki. Dahls kriterier som redan tidigare diskuterats ett 
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flertal gånger i uppsatsen menar att den allmänna rösträtten ger medborgarna de 

påverkansmöjligheter som krävs för både hans polyarkiteori och demokratiideal.  

 

7.2.2. Subsidiaritet 

För att tackla problemet med distansen mellan beslutsfattarna och de som berörs av besluten 

har EU infört subsidiaritetsprincipen. För desto närmare medborgarna beslutet tas desto lättare 

är det för dem att påverka politiken, anser jag och säkerligen många med mig. Dahl 

formulerar ett kriterie för demokrati där folket ska vara delaktiga i den dagliga politiken och 

att det ska finnas en möjlighet för dem att påverka. Med subsidiaritetsprincipen har den 

möjligheten ökat. Att döma av Schumpeters resonemang är det inte viktigt att besluten tas 

nära medborgarna, då han menar att medborgarna ändå inte styr i en demokrati utan väljer de 

som ska styras. Beslut behöver således inte vara förankrade hos medborgarna utan bara hos de 

valda. Om medborgarna misstycker har de möjlighet att uttrycka det i nästa val.  

 

Subsidiaritetsprincipen, vilken, sedan Maastrichtfördraget 1993, står inskriven i Fördraget om 

den Europeiska Gemenskapen, artikel 5102 anser jag är ett steg i riktningen mot en mer 

demokratisk union. 1997 fick subsidiaritetsprincipen ytterligare förstärkning genom att det 

inrättades ett protokoll103 i anslutning till Fördraget om Europeiska gemenskapen.104  

 

Subsidiaritetsprincipen betyder att ett beslut ska fattas så nära medborgaren som möjligt men 

på den nivån där beslutet blir mest effektivt.105 Principen gäller inte vid beslut som unionen 

själv har behörighet att fatta beslut men där beslutsnivån inte är fastställd.106 Det är den 

principen som ska få EU att uppnå sina mål som bland annat innefattar rätten för medborgare 

i unionen att röra sig fritt och att EU ska vara ett område där medborgaren besitter frihet, 

säkerhet och rättvisa.107 

 

Genom subsidiaritetsprincipen måste beslut som ska tas på gemenskapsnivå motiveras väl och 

uppnå vissa kriterier. Dels måste beslutet vara gränsöverskridande och inte kunna beslutas 

                                                 
102 Konsoliderad version av Fördraget om Europeiska Gemenskapen 2002. 
103 Konsoliderad version om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Protokoll 30. 
104 Hettne. 2003 s. 6. 
105http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Om-EG-ratten/Subsidiaritetsprincipen/ hämtad 2008-12-15. 
106 Konsoliderad version av Fördraget om Europeiska Gemenskapen, 2002 artikel 5, ändrad genom 
Amsterdamfördraget. 
107 Amsterdamfördraget. 
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med samma kraft och inverkan hos medlemsländernas egna handlingar. Beslut ska också tas 

på gemenskapsnivå i de fall där beslutet kan medföra ojämlikheter i konkurrens eller kan 

skada enskilda medlemsländers intressen, beslut på gemenskapsnivå ska också visa på klara 

fördelar i jämförelse om samma beslut skulle tas på medlemsstatsnivå.108 

 

Majoritetsröstning genomförs fortfarande, det som Scharpf menar inte fungerar med en så stor 

organisation som EU, men subsidiaritetsprincipen är ändå ett försök att få besluten närmare 

medborgarna och på så sätt öka den input-orienterade demokratin enligt mig.  

 

7.2.3. Medborgarskap 

I och med att Maastrichtfördraget trädde ikraft 1993 inrättades också ett europeiskt 

medborgarskap vilket innebar att alla som klassas som medborgare i ett medlemsland också 

innehar ett europeiskt medborgarskap. Det europeiska medborgarskapet innebär fri rörlighet 

inom unionens gränser både vad gäller tillfälliga resor och permanenta förflyttningar, allmän 

rösträtt för Parlamentet vilket infördes 1979. I och med Maastrichtfördraget blev det också 

möjligt för medborgare inom EU att delta i röstningen vid kommunala val i land där inte ett 

nationellt medborgarskap innehas.  

 

Vid vistelse utanför EU:s gränser har varje medborgare även rätten att söka diplomatiskt 

skydd och konsultation vid ett annat lands ambassad eller konsulat där det egna landets 

ambassad inte finns representerad. Rätten om diplomatiskt skydd i tredje land, det vill säga 

land icke medlem i EU, är fastställt genom Stadgan om grundläggande rättigheter i 

Europeiska Unionen, som antogs formellt i och med Nicefördraget 2000109 artikel 46110 

Europeiska medborgare har också rätten att uttrycka sig till Parlamentet och den Europeiska 

Ombudsmannen.111  

 

Införandet av ett europeiskt medborgarskap kanske inte direkt påverkar graden av demokrati i 

unionen men jag anser att det bidrar till ytterligare legitimitet och håller med Fritz Scharpf att 

legitimitet är grundläggande för att demokrati ska kunna utvecklas, därför är den en del av 

                                                 
108 Fördraget om Europeiska Gemenskapen Protokoll 30.5 
109 Stadgan är idag endast ett politiskt åtagande men blir rättsligt bindande då Lissabonfördraget ratificieras.   
110 Stadgan om de grundläggande rättigheterna inom Europeiska Unionen (2000/C 364/01). 
111 Inrättades 1995 och undersöker på medborgarnas initiativ EU:s institutioner. Treaty of the European Union 
1992, artikel 8. 
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uppsatsen. Även Dahl menar att medborgarskap är viktigt för polyarki. Ett av kännetecknen 

för polyarki menar han nämligen är; ”medborgarskapet är utvidgat att gälla en relativ stor 

del av den vuxna befolkningen”112.  

 

Schumpeter nämner att medborgarna ska ha allmän rösträtt i en demokrati, det tolkar jag som 

att han också anser att ett medborgarskap är viktigt i en demokrati. Då medborgarskap skapar 

en avgränsning om vilka som bland annat får rösta.   

 

Det europeiska medborgarskapet utökades i samband med Amsterdamfördraget och kom då 

att även innefatta möjligheten att föra en dialog med EU:s institutioner på något av de 

officiella språken, rätten att ha tillgång till handlingar publicerade av Parlamentet, Rådet och 

Kommissionen med vissa restriktioner, rätten att inte diskrimineras på grund av sin 

nationalitet och lika villkor för möjlighet att tillträda tjänster vid institutionerna.113 

 

Att det europeiska medborgarskapet är i riktning mot en mer demokratisk union kan dels 

motiveras genom att det är en medborgerlig rättighet att fritt kunna röra sig inom territoriets 

gränser. Genom medborgarskapets införande ökade också möjligheten att rösta i direkta val. 

Att kunna rösta i kommunala val i det land medborgaren uppehåller sig ger medborgaren en 

stor möjlighet att kunna påverka politiken i sin absoluta närhet. 

  

7.2.4. Institutionella maktrelationer 

I kapitel fem, EU:s institutionella utformning, som behandlar EU:s politiska system beskrivs 

Parlamentet, Kommissionen och Ministerrådet och dess uppgifter. Parlamentets 

ansvarsuppgifter och makt är den institution som hittills har förändrats mest under EU:s 

utveckling. Den utökade makten började i slutet av 1980-talet, vid ikraftträdandet av 

Enhetsakten och sen dess har Parlamentets makt och befogenheter ökat. 

 

I och med Enhetsakten fick Parlamentet, Kommissionen och Ministerrådet ett så kallat 

”triangular relationship”114, då introducerades samarbetsproceduren och samtyckesproceduren 

vilka gav Parlamentet mer inflytande. Innan hade endast en beslutsprocess används, 

                                                 
112 Dahl 1999 s.343. Även kapitel 1.2 i uppsatsen. 
113Konsoliderad version av fördraget om Europeiska gemenskapen artikel 17, 21, 255, ändring genom 
Amsterdamfördraget. 
114 Laursen 2006 s. 352. 
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samrådsproceduren vilken endast gav Parlamentet möjlighet att yttra sina åsikter om 

kommande beslut innan Ministerrådet slutligen beslutade115 Användandet av de nya 

procedurerna ansågs ge framgångar vilket ledde till att EU införde ytterligare en 

beslutsprocess, den såkallade medbeslutandeproceduren vilket skedde genom 

Maastrichtfördraget.116 Med samarbetsproceduren och samtyckesproceduren kunde endast 

Parlamentet försvåra för rådet i beslut de inte tyckte om (i samarbetsproceduren) eller ge sitt 

samtycke eller avvisa i beslut gällande förhandlingar med länder utanför EU:s gränser, det vill 

säga vetorätt (samtyckesproceduren).117 Genom medbeslutandeproceduren utökades 

Parlamentets makt avsevärt. Bland annat fick Parlamentet samma maktposition i lagstiftning 

som Ministerrådet. Sedan införandet av medbeslutandeproceduren har politikområdet där 

proceduren används ökat betydligt till att idag vara den vanligaste beslutsproceduren.118  

 

Parlamentets makt har inte bara ökat gällande beslut- och lagstiftningsärenden. De har numer, 

som nämnts i kapitel 4.2.2, även en roll inom nomineringen av Kommissionens ordförande.119 

Valda beslutsfattare är ett av Dahls kriterier för polyarki, i och med att Parlamentet, som är 

den enda institutionen med direkt folkvalda ledamöter, är den institution som fått större 

befogenheter anser jag att utvecklingen är ett tydligt steg mot en mer demokratisk union.   

 

Som följd av Parlamentets ökade maktbefogenheter har Kommissionen varit den institution 

som fått ge ifrån sig makt. Kommissionen är en överstatlig institution vilken inte är direktvald 

av EU:s medborgare vilket stärker mitt argument om att maktförskjutningen till Parlamenten 

som gjorts ökat demokratin i EU. Det vill säga att delar av makten att fatta beslut har 

överförts till en institution som har folklig förankring. Med den här utvecklingen har också 

medborgarnas inflytande och chans att påverka indirekt ökat. 

 

Då Schumpeters demokratiteori inte omfattar mycket mer än individens rätt att rösta och att 

det är genom röstning individen kan uttrycka sina åsikter om den rådande politiken borde 

enligt min tolkning EU:s maktförskjutning även ses som något positivt. 

 

                                                 
115 Tallberg 2004 s. 45. 
116 Laursen 2006 s.352, Tallberg s.45. 
117 Tallberg 2004 s.53. 
118 Tallberg 2004 s.50. 
119 Laursen 2006 s.353. 
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7.2.5. Den Europeiska Ombudsmannen 

I och med Maastrichtfördraget 1995 inrättades posten Ombudsman i EU120. Som formulerat i 

Maastrichtfördraget har Ombudsmannen till uppgift att mottaga klagomål om EU:s 

institutioner från medborgare, företag, sammanslutningar och föreningar och utreda dessa. 

Ombudsmannen ska verka oberoende och får inte ta instruktioner från något EU-organ.121  

 

Jag ser att införseln av ett organ som Ombudsmannen bidrar till att medborgarna lättare kan få 

sina klagomål hörda, vilket i sin tur bidrar till att medborgarnas röster inom EU blir mer 

betydelsefulla. Med en ombudsman som kontrollerar utifrån medborgarnas initiativ och 

utifrån sitt eget minskar också risken för oegentligheter inom och mellan institutionerna. Att 

det finns ett sådant oberoende kontrollorgan är ett steg som EU tagit mot en utveckling mot en 

öppnare union vilket också leder till ytterligare demokratiska inslag.   

 

I Dahls polyarki ska medborgarna ha möjligheten och rätten att kritisera122 vilket nu lättare är 

möjligt genom Ombudsmannen. Enligt Schumpeter ska medborgarna visa sin missnöjdhet 

genom valen, inte mellan valen. Schumpeter argumenterar att folket inte styr landet, eller i det 

här fallet EU, utan att deras åsikter om styret endast ska uttryckas genom valen. En 

ombudsman är alltså ett nödvändigt verktyg för medborgarna i EU om Dahls teori är 

utgångspunkten men inte med Schumpeters teori. 

                                                 
120 Maastrichtfördraget artikel 138e 1. 
121 Maastrichtfördraget artikel 138e 3. 
122 Femte kriteriet för Polyarki. Dahl 1999 s. 344. 
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8. Avslutande diskussion 
Syftet med den här uppsatsen var att utreda hur demokratisk EU:s institutionella struktur är. 

Genom att undersöka vad EU gjort för att demokratisera institutionerna och utsätta EU:s 

struktur för Dahls polyarkiteori skulle syftet uppnås. 

 

Är då EU:s institutionella struktur demokratiskt?  

 

I och med att EU inte uppnår Dahls kriterier om polyarki fullt ut, men ändå till vissa delar, 

tycker jag det bevisar att EU inte är helt odemokratiskt. Jag anser däremot att demokratin 

absolut kan och bör förbättras. Jag håller inte med Majone som menar att EU och demokrati 

inte hör ihop på grund av att EU inte är en federation. Jag håller istället med Scharpf att det 

vore önskvärt att ha en demokratisk union. Men våra åsikter går isär när Scharpf menar att det 

inte är möjligt. Jag tror det är både möjligt och önskvärt. Resultatet om EU:s demokratiska 

utveckling tycker jag påvisar det. EU är mer demokratiskt nu än vad den var förr. Att 

medborgarna i EU fick rösta till Parlamentet för första gången 1979 var ett stort steg, ett steg 

som inte går att förbise när det talas om demokrati och EU.  Även det europeiska 

medborgarskapet, införandet av subsidiaritetsprincipen och maktförskjutningen till 

Parlamentet är steg jag anser tyder på en mer demokratisk union 

 

Att EU fortsätter arbetet för en mer demokratisk union välkomnas. Ett steg som jag ser som 

fundamentalt är det EU redan börjat förändra nämligen att öka Parlamentets makt. Förslagsvis 

genom att utesluta eller i alla fall till en början begränsa, de beslutsprocesser som ger en 

snedvriden maktbalans mellan institutionerna.  

 

Scharpf talar om bristen i output- och input-orienterad demokrati, där output-orienterad 

demokrati är den som åtminstone uppnås till viss del i EU. EU har en begränsad valkrets, 

vilket det europeiska medborgarskapet skapar. Men än så länge har inte den gemensamma 

valkretsen, det vill säga medborgarna i EU, utvecklat en gemenskap, ett mål, ett 

allmänintresse. När det gemensamma målet inte finns konstruerat brister det i Scharpfs input-

orienterade demokrati, nämligen legitimiteten. Att en viss legitimitet inom EU bör finnas 

håller jag med om men att det är något som måste växa fram. Fortsätter EU med 

demokratiutvecklingen tror jag att medborgarna tids nog också får den tilliten som behövs för 

att skapa ett gemensamt mål och allmänintresse. Och dä växer också demokratin fram. 

  - 38 -



 

Siedentop ifrågasätter påståendet att demokrati bara skulle bara möjligt i nationalstater och 

jag håller med, det är möjligt att anamma demokrati på större territorier än så. Kanske är det 

dags att frångå demokratidefinitionen som härstammar från 1700- och 1800-talet, där tron var 

att demokrati ersattes med envälde och tyranni om området blev för stort, som både Siedentop 

och Schumpeter förkastar.  

 

Att EU använder ordet demokrati som ett skenideal så som Dahl beskriver blivit allt vanligare 

är att ta i. Att EU kanske använder det för att styrka sin legitimitet är möjligt, att framhäva sig 

själv till något bättre är vanligt men EU kan inte beskyllas för att vara ett auktoritärt system 

som bara använder ordet för att övertyga att unionen är till för folkets bästa, det tycker jag den 

här uppsatsen uppvisar.  

 

Med de tagna slutsatserna vill jag återigen uppmärksamma det Delors sa att EU är ”un objet 

politique non-identifé”. Då EU är ett oidentifierat poliskt objekt kan jag konstatera att vidare 

forskning kring ämnet med fördel kan genomföras. De resultat som presenterats här är bara ett 

axplock av vad som skulle kunna presenteras. Djupare studier om vad konsekvenserna av 

utvecklingen mot en demokratisering egentligen innebär är en lämplig fortsättning. Som 

också nämnts tidigare är att resultatet förmodligen skulle se annorlunda ut med andra 

demokratiteorier som utgångspunkter. 
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