
 

 

 

 

 

EU:s demokratiska underskott 

och kommunikationens roll 
En kvalitativ analys av den europeiska unionens 

kommunikationspolicy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G-3 Uppsats i Statsvetenskap 

Författare: Mikael Olsson 

Berggren 

Examinator: Johanna Jormfeldt 

Handledare: Daniel Silander 

Termin: HT12 

Kurskod: 2SK300 



 

 

 

  2 (34) 
 

Abstract 

 
Discussions about the democratic deficit of the European Union have gotten 

more intense and the criticism usually points towards a great gap between the 

citizens and the EU politics. In this study the political communication policy 

is being put under the scope to investigate to what extent the policy is 

designed to counter the democratic deficit, supported by the theory of 

deliberative democracy. The analysis examines three aspects of the deficit – 

decentralization, participation and the distribution of information – and 

makes research into the communicative measures that have been 

implemented. The importance for EU to make deliberation possible is 

stressed throughout the essay and in the conclusion I argue that 

improvements still need to be made.    

 

Key words: Europeiska Unionen, demokratiska underskottet, politisk 

kommunikation, deliberativ demokrati, legitimitet 
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1. Inledning 

”Vi bedriver inte propaganda utan för en dialog med medborgarna”
1
skriver före detta vice-

ordförande och kommunikationsansvariga för den europeiska kommissionen, Margot 

Wallström, i en debattartikel i dagens nyheter. Att förknippa en politisk organisations 

politiska kommunikation med propaganda klingar illa i gemene mans öron, men vad gemene 

man möjligen inte vet är att EU-kommissionen är väl medveten om den kritik som riktats mot 

deras arbete, vilket visas tydligt i en aktionsplan från 2005 där den europeiska unionen skrider 

till radikal handling beträffande sitt kommunikationsarbete. De uttrycker själva i den 

efterföljande vitboken för kommunikation att deras kommunikation inte kunnat hålla ett 

tillfredsställande tempo i takt med att EU har blivit allt mer betydande för politiken på alla 

plan
2
. EU politik berör redan frågor på det nationella planet så som miljöpolitik, 

handelspolitik, migrationsfrågor och energipolitik
3
 men informationen om vad som händer på 

dessa områden uppskattas som otillräcklig.  

 

Att den europeiska unionen är en verklighet vars handlingar för med sig konsekvenser för alla 

sina medborgare är inte att förneka och lösningar till problematiken kring det demokratiska 

underskottet är något som måste arbetas vidare med. En stor mängd forskning inom området 

har redan bedrivits och en mer genomförlig beskrivning av forskning kring EU:s 

demokratiska underskott och politiska kommunikation följer i kapitel 5. För att redan nu 

nämna ett exempel argumenterar Vivien Schmidt i sin bok Democracy in Europe: The EU 

and National Polities
4
 att problem kring den politiska kommunikationen och det demokratiska 

underskottet kan härledas ur en bristfällig kommunikation på nationell nivå, men jag anser det 

nationella planet vara fel ände att börja i. Mitt bidrag till forskningen kring EU:s demokratiska 

underskott tar avstamp direkt i EU:s kommunikationspolicy.    

 

När man talar om demokratiska underskott kan det te sig lämpligt att först och främst 

redogöra för vad en demokrati bottnar i. Enligt Dahl saknas fortfarande en enhetlig bild av 

vad en demokrati är och bör vara
5
. Men i korthet kan sägas att en politisk institution i viss 

                                                 
1
 Wallström Margot, Målet är inte att få folk att älska EU (2009-07-28), Dagens Nyheter, 

http://www.dn.se/debatt/malet-ar-inte-att-fa-folk-att-alska-eu 2012-11-13.  
2
 KOM (2006) s. 35. 

3
 KOM (2008) s. 10 

4
 Schmidt, V (2006) s. 31-35 

5
 Dahl, R (2000) s. 3 

http://www.dn.se/debatt/malet-ar-inte-att-fa-folk-att-alska-eu
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mening måste finna acceptans och legitimitet hos sina medborgare
6
. Det här innebär inte att 

alla medborgare måste hålla med eller tycka om alla beslut, men majoriteten måste finna dem 

moraliskt acceptabla. När man talar om det demokratiska underskottet och EU syftar man 

först och främst på ett antagande om att den europeiska unionen och dess institutioner lider 

brist på demokratisk legitimitet – alltså ifrågasätts huruvida EU är demokratiskt 

överhuvudtaget. Till stor del kretsar problematiken kring demokratisk representation där 

endast EP (Europaparlamentet) är folkvalt och där denna endast utgör en viss del av 

policyskapandet inom den europeiska unionen
7
. Dessutom riktas det kritik mot att få 

diskussioner om europeiska problem äger rum samt att det inte läggs någon som helst tyngd 

på transnationell deliberation
8
 och det är just denna kommunikativa aspekt som jag väljer att 

rikta fokus mot. Detta dels för att det saknas konkreta studier som kopplar teorier om politisk 

kommunikation med praxis samt för att utveckla och anpassa teorin om deliberativ demokrati 

direkt på ett fall som förknippas med bristande demokrati. Mer om den deliberativa 

demokratin och kommunikationens roll följer i teorikapitlet.  

 

EU:s demokratiska underskott och legitimitet uttrycks av Menéndez att ha varit ”the bread 

and butter of European studies since the late nineteen seventies”
9
. Min avsikt med uppsatsen 

är att fortsätta på denna linje. Jag vill undersöka själva grunden till det politisk-

kommunikativa arbetet och se huruvida de riktlinjer som finns här är utformade för att 

bekämpa de huvudsakliga grunderna till det demokratiska underskottet som omnämns i 

tidigare forskning. Om vi låter oss anta att bristfällig kommunikation är en del av det 

demokratiska underskottet bör vi med säkerhet även kunna anta att en god kommunikation är 

en del av en tänkbar lösning på problemet. Kommunikationen har gått mer ut på att tala om 

för folk vad EU gör än att faktiskt lyssna på medborgarnas synpunkter.  

 

Genom en summering av de huvudsakliga argument som förknippas med EU:s demokratiska 

underskott samt en noggrann granskning av EU:s nyaste kommunikationspolicy från 2006 

börjar jag min undersökning på det lägsta möjliga planet, närmare bestämt det som står på 

pappret. Om min studies resultat visar att kommunikationspolicyn är utformad för att på ett 

gott sätt och vis ”betala” tillbaka på det demokratiska underskottet kan vidare studier med 

                                                 
6
 Strömbäck, S (2000) s. 20 

7
 Moravcsik (2002) s. 604 

8
 Ibid.  s.604 

9
 Menéndez, A (2008) s. 3 
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liknande problemställningar på god grund undersöka brister i andra kommunikativa led så 

som media och mottagare.  

 

1.1 Syfte  

Mitt syfte med denna uppsats är att med stöd av tidigare forskning undersöka huruvida den 

europeiska kommissionens kommunikationspolicy belyser och bearbetar den huvudsakliga 

kritik som riktas mot EU:s demokratiska underskott.   

 

1.2 Frågeställningar  

I anknytning till mitt syfte, som inte har för avsikt att redogöra för varför kommunikationen 

förefaller på det ena eller det andra sättet, ställer sig uppsatsen följande frågor. 

Operationaliseringen av frågorna följer i slutet av teorikapitlet.  

 

1. I vilken utsträckning är den europeiska kommissionens kommunikationspolicy utformad 

för att bekämpa det demokratiska underskottet? 

2. I vilka avseenden brister fortfarande kommunikationspolicyn i hänseende till det 

demokratiska underskottet?  

 

1.3 Metod och material 

 

För att närma sig eventuella problem med politisk kommunikation och demokrati kan man 

tänka sig flertalet angreppssätt. Mina tankar började i banor kring media och EU där jag ville 

undersöka i vilken utsträckning EU-politiken blev påverkad av just hur media framställde 

dem. Jag förkastade denna ansats, dels för att det inte fanns några större mängder av teoretiskt 

underlag, och dels för att jag tänkte att man bör försöka identifiera problemet i lägsta möjliga 

kommunikativa led och media är i kommunikativ mening ett mellanliggande. Vid vidare 

eftertanke ville jag då undersöka hur demokratisk kommunikationspolicyn är utefter 

idealtyper av en demokrati och dess motpol, t.ex. en väktarstat. Mina frågeställningar hade då 

för avsikt att förklara och beskriva hur demokratiskt EU och framförallt kommissionen 

kommunicerar sin politik men jag rörde mig bort från detta för att istället göra en studie som 

använder det redan omdiskuterade demokratiska underskottet som central beröringspunkt. Det 

som jag tillslut landade vid blev att jämföra kommunikationspolicyn med den kritik som 

framförts gällande den kommunikativa aspekten av det demokratiska underskottet.  
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För att kunna uppnå mitt ändamål och besvara mina frågor kommer jag att använda mig av en 

kvalitativ textanalys. De analysenheter jag använder mig av är de riktlinjer och publikationer 

som har utfärdats till och av den europeiska kommissionen som berör den politiska 

kommunikationen. Dessa ska därefter tolkas såväl innehållsmässigt som utefter den kritik som 

förts fram av tidigare forskning kring det demokratiska underskottet.  

Kapitlet om tidigare forskning avslutas med att summera den huvudsakliga kritik som 

framförs kring det demokratiska underskottet och om det ter sig lämpligt kan jag bryta ned 

min frågeställning för att bättre kunna anpassa den till de kritiska punkter jag väljer att 

beröra
10

.   

 

Studien syftar till att bidra med kompletterande forskning om EU och det demokratiska 

underskottet och kan därmed anses vara en teoriutvecklande studie
11

. Analysen kommer att 

vara bunden till den kritik som framförts i tidigare forskning om just EU och det demokratiska 

underskottet som hjälp för att veta vilka aspekter av policyn som jag ska beakta för att svara 

på uppsatsens frågeställningar. Således har jag en förhandsdefinierad approach grundad på 

tidigare kritik samt teorin om den deliberativa demokratin för att enklare kunna tolka texterna. 

Den tolkningsstrategi
12

 jag använder mig mest av är hur texten relaterar till de omgivande 

diskurser som senare tas upp i teorikapitlet – deliberativ demokrati. Detta för att kunna ge så 

goda svar som möjligt på mina frågor och för att kunna hitta de luckor som återstår att fylla
13

.  

 

Analysmaterialet utgörs av primärkällor
14

, närmare bestämt de initiativ Generaldirektoratet 

för Kommunikation (COMM) berett sedan 2005
15

. Det är dessa publikationer som ska finna 

distinktioner och ge svar på mina frågor om kommunikationen är utformad för att bekämpa 

det demokratiska underskottet och i vilka avseenden den fortfarande lider brister. De 

kommissionsdokument som utgör mitt analysmaterial följer nedan. 

 

-“Communication to the Commission – Action plan to improve communicating Europe by the 

commission” (SEC (2005) 985 final) 

-“Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the 

                                                 
10

 Esaiasson et al. (2010) s. 242 
11

 Ibid. s. 124 
12

 Bergström, G. Boréus, K. (red.) s.31 
13

 Esaiasson et al. (2010) s. 244-246 
14

 Marsh, D. Stoker, G. (2010) s. 261-62 
15

 Se för samtliga publikationer: http://ec.europa.eu/dgs/communication/about/what_we_do/index_en.htm 
samtliga finns tillgängliga på engelska, oavsett språk skiljer sig inte sidhänvisningar avsevärt.  

http://ec.europa.eu/dgs/communication/about/what_we_do/index_en.htm
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European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The 

Commission’s contribution to the period of reflection and beyond: Plan-D for Democracy, 

Dialogue and Debate” (COM (2005) 494 final) 

-”White Paper – on a European Communication Policy” (COM (2006) 35 final) 

-”Communication to the commission – Communicating to Europe via the Internet – Engaging     

the citizens” (SEC (2007) 1742) 

-“Communication to the commission – Communicating Europe through audiovisual media” 

(SEC (2008) 506/2) 

-“Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – 

Communicating Europe in Partnership” (COM (2007) 569 final) 

 

I och med handlingsplanen från 2005 startade den senaste reformen av EU:s 

kommunikationspolicy. En handlingsplan är ett slags utkast till det efterföljande 

policydokumentet, eller vitbok som det kallas inom EU-sammanhang. De är i det stora hela 

ganska lika varandra men i handlingsplanen diskuteras den bakomliggande problematiken på 

ett djupare plan och de konkreta åtgärderna motiveras mer utförligt. Viktigt att märka är att 

”kommunikation” som eget politikområde för första gången erkänns i den här 

handlingsplanen
16

.  De uppmärksammar det faktum att kommunikation är så mycket mer än 

bara information: det är en öppning för en politisk dialog med medborgarna. Kommissionens 

mål är att inte att vinna medborgarnas förtroende enbart med hjälp av god politik utan även 

genom en god kommunikation. I ovan nämnda texter diskuteras det vidare om olika strategier 

för att nå ut till så många medborgare som möjligt. Alltifrån starkare fokus på regionala frågor 

till budgetering kommer jag med hjälp av kvalitativ textanalys att lyfta ut de latenta budskap 

som är relevanta för min analys och samtidigt sorla bort irrelevanta fakta. Ytterligare underlag 

består av ett utskick från kommissionspresident Barrosso vari konkreta riktlinjer för 

kommissionens kommunikationsarbete står. 

För att redan nu ställa sig källkritisk till det valda materialet är det utarbetat efter många 

“bör”- frågor. Det säger sig självt att de arbetsriktlinjer som kommunikationen ska följa är 

utformade utefter idealbilder av en god politisk kommunikation. Men även då så är fallet ska 

inte brister uteslutas. Då man med stöd av tidigare forskning kan utgå ifrån att det finns 

                                                 
16

 SEC (2005) s. 3 
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felande länkar inom kommunikationen och dess utformning ser jag ingen anledning till att 

dessa inte skulle låta sig finnas direkt i policyn. 

 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsens analysmaterial avgränsas till tiden efter 2005, då aktionsplanen som ligger till 

grund för den nyaste vitboken för kommunikation (2006) lades fram till kommissionen fram 

tills det att den sista analysenheten publicerades år 2007. På det politiska planet bortser jag 

från de nationella staternas roll i utformandet av det EU-kommunikativa arbetet för att i 

möjligast mån kunna ge precisa svar på uppsatsens frågeställningar.    

 

1.5 Summering och disposition 

Det har riktats kritik mot EU:s demokratiska legitimitet vilket ofta benämns som att EU lider 

av ett demokratiskt underskott (även kallat demokratiskt deficit). Mångtaliga undersökningar 

och forskningar har tillägnats detta område och en bristfällig politisk kommunikation har 

identifierats att vara ett av problemen. Som svar på kritiken bedriver den europeiska 

kommissionen sedan 2006 en ny kommunikationspolicy som har för avsikt att förbättra den 

politiska kommunikationen och till följd av detta ställer sig uppsatsen frågan om denna policy 

belyser den huvudsakliga kritik som förts fram, samt om det fortfarande finns 

problemområden där ännu inga åtgärder vidtagits. Problemställningens teoretiska grund kan 

härledas ur teorin om den deliberativa demokratin, vilken lägger en stark betoning på den 

politiska dialogen mellan de styrande och dess medborgare samt mellan medborgarna själva.  

 

Det teoretiska ramverket samt tidigare forskning kring det demokratiska underskottet 

redogörs för i kapitel 2. Som inledning till resultatdelen kommer även en kort beskrivning av 

kommunikationsarbetets utformning för att du som läsare ska få en tydligare överblick av hur 

arbetet ser ut rent organisatoriskt. Analysenheterna, närmare bestämt EU:s 

kommunikationspolicy, samt tidigare forskning kommer att bearbetas med en kvalitativ 

textanalys.  

 

2. Den europeiska unionen och det demokratiska underskottet 

Teorikapitlet har för avsikt att redogöra för forskning och teorier som är förknippade med EU 

och det demokratiska underskottet. Den deliberativa demokratin som lägger ett starkt fokus på 

argumentation och diskussion som basis för goda beslutsfattanden uppfattas av många 
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forskare som det typ av ideal som EU bör eftersträva
17

.  

 

2.1 Deliberativ demokrati 

Ordet deliberation är inte något som man varje dag stöter på och inte ens 

Nationalencyklopedin har mycket att bidra med då man vill närma sig begreppen deliberation 

och deliberativ demokrati. Synonymer för detta som redan används ganska flitigt är 

”samtalsdemokrati” och ”diskussionsdemokrati”
18

. Jag kommer dock i fortsättning att 

använda mig av begreppet deliberativ demokrati som benämning på teorin då deliberativa 

processer ofta kan ha en annan karaktär än samtal eller diskussioner i kommunikativ 

bemärkelse
19

. Idén om den deliberativa demokratin kan spåras tillbaka till Aristoteles och har 

därefter tagits upp av diverse politiska filosofer men den aspekten av teorin som är väsentligt 

för min del är den samtida politisk-filosofiska debatten kring teorin som framförallt drivits 

fram av den tyske filosofen Jürgen Habermas
20

.  

 

Teorin utgår ifrån att människors preferenser i olika samhällsfrågor inte är givna utan 

”formbara” genom samtal
21

 – deliberation. I dagsläget kan man dela upp teorins 

gemensamma kärna i tre element
22

.  Det första innefattar de grundläggande villkoren för 

människors demokratiska samexistens vilken måste utgöras av och i öppen diskussion mellan 

jämlika medborgare
23

. Det andra elementet är ett normativt antagande om att legitimitet och 

rationalitet vid politiska beslutsfattanden bäst uppnås genom denna diskussion mellan jämlika 

medborgare och det tredje innefattar de villkor som medborgare skulle välja om de ”kunde 

deltaga som fria och jämlika, i diskursiv
24

 viljebildning”
25

. Alla dessa element ska betraktas 

som kritik mot den liberala demokratimodellens politiska kommunikation, där allt för lite 

utrymme ges till sakfrågor och öppna diskussioner enligt anhängare av den deliberativa 

demokratisynen.  

 

 

                                                 
17

 Premfors, R. Roth, K (2004) s. 16 
18

 Ibid. s.8 
19

 Ibid. s. 8 
20

 Eriksen, O. Weigård, J (2003) s.1 ff. 
21

 Giljam, M. Hermansson, J. red. (2003) s. 268 
22

 Ibid. s. 12 
23

 Cohen (2003) s. 345 ff.  
24

 Diskursiv är synonymt med deliberativ 
25

 Habermas, J (1962/1989) s. 86. Översättning från Premfors, R. Roth, K (2004) s. 12 
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För att en politisk institution i en deliberativ demokrati ska kunna få legitimitet är en av 

huvudreglerna att denne ska möjliggöra deliberation för sina medborgare
26

. De tjänar alltså 

inte endast syftet att implementera resultaten av en deliberativ process eftersom en fri 

deliberation, i teoretisk mening, även kan äga rum utan politiska institutioner. Principen som 

gäller är således att politiska institutioners demokratiska legitimitet kan härledas ur deras 

åtgärder vilka uppmuntrar och möjliggör aktivt deltagande genom deliberation bland 

medborgarna
27

.   

 

Det område där den empiriska forskningen om den deliberativa demokratisynen fått starkast 

fäste under senare tid är just europeiska unionen ur ett deliberativt demokratiskt perspektiv. 

Premfors och Roth understryker att flertalet forskare inom detta område hyser stort hopp om 

att en väg mot en deliberativ demokrati är det enda sättet för EU att ta itu med det 

demokratiska underskottet
28

. Författare och forskare av denna tradition betonar inte enbart att 

beslut moraliskt ska stämma överens med medborgarnas preferenser utan att kollektiva beslut 

ska fattas på ”ett deliberativt sätt”
29

 - alltså igenom diskussion och argumentation istället för 

långdragna förhandlingar - för att uppnå demokratisk legitimitet. Det här då alla påverkade får 

chansen att yttra sina argument och reflektera över vart man själv ställer sig i en viss fråga, 

vilket bidrar till att klargöra var konfliktlinjerna går
30

. Även om man väljer att inte se 

deliberation som en konkret beslutsform är det åtminstone en process som möjliggör för alla 

deltagande att överväga sina politiska uppfattningar samt att komma överens om vad de är 

oeniga om
31

. Deliberativa processer behöver således inte alltid handla om att välja mellan 

färdiga alternativ, utan också om att ta fram helt nya förslag
32

. 

Deliberativ demokrati är således en teori som lägger ett starkt fokus på en god 

tvåvägskommunikation vari alla ska kunna deltaga och bidra med sina åsikter. Ur denna 

tvåvägskommunikation mellan politiska aktörer och medborgare, byggd på god 

argumentation och diskussion, kan demokratisk legitimitet härledas för att väga upp andra 

punkter där demokratiska aspekter kan fela.  

 

Teoriinriktningen stödjer således att en bristande politisk kommunikation bidrar till en förlust 

                                                 
26

 Cohen (2003) s. 351. 
27

 Ibid. s. 352 
28

 Premfors, R. Roth, K. red. (2004) s. 16 
29

 Ibid. s. 200 
30

 Ibid. s. 200-201 
31

 Giljam, M Hermansson, J. red. (2003) s. 268 
32

 Ibid. s. 220 
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av demokratisk legitimitet och därmed ett demokratiskt underskott. Med den deliberativa 

demokratin i åtanke som teoretiserad orsak till det demokratiska underskottet ska kommande 

avsnitt rikta sin uppmärksamhet mot den forskningskritik som riktats mot EU:s demokratiska 

underskott, vilken sedan ska appliceras på EU:s kommunikationspolicy för att få svar på 

frågeställningarna.      

 

2.2 Demokratisk legitimitet och EU  

Eriksen och Fossum undersöker i sin studie Democracy in the European Union: Integration 

through Deliberation hur ett system som EU kan uppnå legitimitet. De teoretiska 

utgångspunkterna är att EU saknar samtliga av följande grundläggande element i en 

demokrati.  

 - central authority and the rule of law (in a hierarchical sense) 

- a collective identity derived from a common history, tradition or fate 

-sovereign immunity based on fixed, contiguous and clearly delimited territory; and 

-a set of explicit principles established and sanctioned by international law
33

 

Den första bristen av de fyra kan ses som problemet EU står inför gällande 

ansvarsutkrävande. Man kan aldrig veta var i den hierarkiska ordningen man kan kräva 

ansvar. Kollektiv identitet som stammar från en gemensam historia, tradition eller ”öde” 

nämns som en viktig faktor för en demokratis uppkomst och vidarelevnad. EU saknar även 

suveränitet i territoriefrågan samt regler uppsatta och upprätthållna av en högre, internationell 

instans.  

 

De kommer fram till att ett deliberativt perspektiv är det bästa utgångsläget för att kunna 

bygga upp ett demokratiskt europeiskt samarbete. Endast genom förnuftig argumentation om 

det allmänna bästa kan EU uppnå den demokratiska legitimitet som behövs för att anses vara 

stabil. De argumenterar för att en demokratisk politisk ordning måste uppfylla vissa normativa 

krav för att kunna anses vara stabil. EU kan inte längre leva på den legitimitet som de indirekt 

vinner genom medlemsstaterna utan behöver skapa sig en grund för en direkt legitimitet
34

. 

Detta på grund av den komplexa relationen mellan EU och medlemsländerna vari EU har en 

möjlighet att forma källan till den indirekta legitimiteten som de erhåller genom 

medlemsländerna. De bildar en tes som lyder; Integration through deliberation. 
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I dagens politiska verklighet kan endast den demokratiska proceduren – hur den behandlar 

och arbetar med värderingar och olika intressen – avgöra och bära ansvaret för den 

demokratiska legitimiteten. Detta gäller även för EU
35

. De anser detta deliberativa perspektiv 

vara ett värdefullt tillskott till de mer konventionella politiska teorierna, i det avseende att den 

lägger fokus på hur politiska procedurer ger upphov till kommunikativa processer
36

.   

Även om alla forskningar kring det demokratiska underskottet utgår från lite olika 

demokratiska defekter i EU-apparaten kommer väldigt många fram till att en god 

kommunikation är det enda som kan väga upp brister i demokratin. 

 

I Andreas Follesdals bidrag
37

 till samma bok diskuterar han huruvida decentralisering och en 

högre grad av subsidaritet – att fatta beslut på lägsta möjliga nivå – kan gynna deliberativa 

processer inom EU. Han kommer fram till att det är gynnsamt för deliberativa processer både 

för att det är enklare för folk att samlas och ingå i en gemensam viljebildning och för att ett 

fokus på regionala plan resulterar i diskussioner om det allmänna bästa då alla till viss grad är 

insatta i problematiken och har en bättre uppfattning om på vilket sätt beslut kan komma att 

påverka vardagen. Denna reducering av politiska sakfrågor, eller den politiska agendan om 

man så vill, förhindrar även det han kallar för ”information overload”
38

 – alltså att det finns 

för mycket information för att var och en skulle kunna sätta sig in i politiken. 

 

Hans Bengtsson diskuterar ett s.k. demokratiskt dilemma i sin bok ”demokrati och politisk 

kommunikation” som grundar sig i det faktum att kunskap och medvetenhet om samhälleliga 

problem måste formas genom en kommunikativ process
39

. Demokrati innebär inte endast att 

man går till val för att rösta, utan om ett beslutsunderlag som grundas genom en öppen och fri 

debatt mellan samtliga politiska deltagare – politiker, medborgare och andra aktörer. Att 

medborgare deltar i den politiska dialogen är en väldigt viktig komponent för att uppnå en god 

demokratisk legitimitet.”Ytterst handlar demokratin om /…/ att föra ett samtal myndiga 

medborgare emellan om sådana angelägenheter där vi ständigt är tvungna att finna praktiska 

lösningar, men aldrig får tro att vi funnit den slutgiltiga sanningen.”
40

 

 

                                                 
35
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Det argumenteras om att EU omspänner allt fler aktiviteter på diverse plan med olika typer av 

aktörer – offentliga, privata, nationella, transnationella, politiska samt ekonomiska – vilket 

resulterar i att ansvarsutkrävande leder till juridiska processer som dröjer allt för länge. Till 

följd av detta löser man hellre konflikter genom förhandlingar samtidigt som tempot i 

politiken ökat
41

 och chansen för medborgare att ha inflytande på politiken förminskas därmed 

ytterligare. Politikernas uppgifter att förklara och tolka det som händer, för att sedan förmedla 

detta budskap till sina medborgare blir fyllda av symbolhandlingar och ritualer som t.ex 

folkomröstningar, statsbesök eller demonstrationer.  

 

Det som EU gör nu är att förskjuta mycket av maktutövandet till tjänstemän och experter, 

vilket tar sin form i att kommissionen utser s.k verkställighetskommittéer där kommissionens 

tjänstemän förhandlar med tjänstemännen från medlemsländernas förvaltningar. För att möta 

denna utveckling betonar Bengtsson att ett demokratiskt system allt mer behöver byggas på 

samtal och en kontinuerlig dialog
42

. ”Det demokratiskt önskvärda är svårt att förena med det 

för demokratierna politiskt nödvändiga”
43

. 

 

2.3 Det europeiska kommunikationsdeficitet 

De mer allmänna forskningarna om politisk kommunikation och demokrati tar ofta upp EU i 

några mindre avsnitt eller kapitel, men i resterande del av denna uppsats teorikapitel kommer 

det riktas uppmärksamhet mot kommunikationsforskning där EU är huvudenheten för 

forskningssyftet. 

 

Sophia Kaitatzi-Whitlock argumenterar i sin bok Europe’s Political Communication Deficit 

starkt för att det demokratiska underskottet bottnar i det faktum att EU inte vidtagit 

tillräckliga starka åtgärder för att involvera sina medborgare i politiken
44

. EU-politik har 

sedan 1998 aldrig överstigit 9 % av de totala nyheterna, varken i de största 

nyhetssändningarna på TV eller i de största tidningarna, i något EU land över huvudtaget
45

. 

Intressant till detta är dock att den EU-institution som figurerar mest i media är just den 

europeiska kommissionen
46

, och att den minst figurerande och den med sämst image bland 
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folket är det enda folkvalda organet inom EU; Parlamentet
47

. Därtill kommer siffror som 

pekar mot att mer än hälften (64 %) av EU-befolkningen är intresserade av EU-frågor och 

önskar få dessa genom sina favorittidningar, Tv-kanaler eller radioprogram
48

 

 

Hennes huvudsakliga kritik riktas inte mot att det saknas media till att rapportera om EU-

politik utan hon kritiserar det faktum att det saknas en typ av paneuropeisk 

kommunikationsplattform
49

.  Detta är alltså ett ansvar som bör ligga i den europeiska 

unionens ansvar och inte på de enskilda medlemsnationerna
50

. Resultatet av detta blir att EU 

som helhet försvagas genom att medborgarna distanseras från den politiska 

beslutsfattningsprocessen – det bildas helt enkelt en oinformerad och avpolitiserad massa 

bland folket som varken intresserar sig för, eller förstår, de beslut som fattas på EU-nivå
51

. 

Hela den här problematiken stärks ytterligare av det faktum att nationella media är 

vinstdrivande och kommersiella i sitt arbete, men demokratin kan inte hålla sig på fötter 

endast genom ekonomisk tillväxt av media utan medborgarna måste bli informerade genom 

en god politisk kommunikation
52

.  

 

Kaitatzi-Whitlock föreslår att den här politiska kommunikationen bör äga rum med hjälp av 

en icke-vinstdrivande, oberoende, paneuropeisk kanal vari alla medborgare kan delta och bli 

informerade. Detta dels för att främja demokratin och för att ”upplysa” den avpolitiserade 

massan och dels för att helt enkelt främja demokratin och det kritiska tänkandet. Hur kan 

medborgare lyckas få all information de behöver för att förstå regeringar och politiska 

institutioner ifall endast de politiska aktörerna delger all, enligt dem, väsentlig information
53

?  

Det finns dock teoretiker som menar att denna avsaknad av ideala kommunikationskanaler 

bidragit till en viss paranoia inom EU-institutionerna. Till följd av detta har 

kommunikationsarbetet lagt ökat fokus på att ta tag i den negativa bild som media porträtterar 

till allmänheten genom att göra dokument och andra offentliga EU-handlingar mer 

lättillgängliga för intressegrupper och privata medborgare
54

. I vissa fall mer lättillgängliga än 

dokument som berör den nationella politiken. 

                                                 
47

 Ibid. s. 268 
48

 SEC (2008) s.4 
49

 Kaitatzi-Whitlock, S (2005)  s. 9, 284-285 
50

 Ibid s. 283 
51

 Follesdal, A. Hix, S (2005) s. 5 ff. 
52

 Kaitatzi-Whitlock, S  (2005) s. 293 
53

 Dahl, R. (2000) s. 97-98 
54

 Follesdal, A. Hix, S (2005) s. 10 



 

  16 (34) 
 

 

I en studie som syftar till att förklara fyra EU-kommittéer och deras roll att skapa dialog och 

utgöra en typ av kommunikationskanaler mellan olika aktörer – deliberation – utrönar 

Jacobsson och Vifell, i sitt bidrag till boken deliberativ demokrati av Premfors och Roth, ett 

par möjligheter och motgångar för deliberativ demokrati på EU-nivå
55

. Deras teoretiska 

utgångspunkt består i att deliberation är ett svar på EU:s legitimitetsproblem. Dessa 

Kommittéer som Bengtsson beskriver som demokratiskt problematiska (se 2.2) anses alltså i 

denna studie snarare kunna främja demokratiska processer. 

 

Kommittéernas arbete ses som goda exempel till framväxten av en deliberativ kultur inom 

EU
56

. De har karakteriserats som transnationella kommunikationsutrymmen som präglas av en 

strävan efter att hitta gemensamma lösningar
57

. I sin studie kommer de fram till att det läggs 

mer tyngd på argumentation än förhandlingar
58

 vilket är ett starkt kännetecken för 

deliberativa processer. Kommittéer är formellt sett rådgivande organ för EU men de används 

mer och mer av medlemsstaterna för att kunna föra upp sina frågor på EU:s dagordning.  

 

Deras empiriska material, vilket utvärderar öppenhet, argumentation, indikatorer för 

övertalning och i vilken mån gemensamma beslut fattas visar på att chansen för deliberation, i 

samtliga av dessa fall, är väldigt hög
59

. De argumenterar i sina slutsatser dock för att EU 

måste stärka sina relationer till offentligheten då det ännu inte finns någon funktion som 

garanterar att alla får göra sin röst hörd
60

 – en felande länk i det politisk-kommunikativa ledet.  

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Som vi kan se kan man närma sig problemet på en rad olika sätt men i den tidigare 

forskningen lyser ett antal problem med sin frånvaro. För det första behövs ytterligare 

forskning inom politisk kommunikation, EU och deliberation. Detta är visserligen ett 

forskningsområde som tagit allt mer plats på senare år men EU måste möjliggöra för sina 

medborgare att få göra sina röster hörda och yttra sina farhågor. Den politiska 

kommunikationen behöver bygga på en kontinuerlig dialog och det enda sättet att förminska 
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de demokratiska bristerna, som maktförskjutningen till icke-demokratiskt valda tjänstemän 

medför, är att knyta folket allt närmre till den politiska agendan och dialogen. Det behöver 

inrättas för allmänheten tillgängliga kommunikationskanaler för att i någon mån kunna gynna 

deliberativa politiska processer.  

 

De huvuddrag från tidigare forskning om politisk kommunikation och det demokratiska 

underskottet samt teorin om deliberativ demokrati som kommer att diskuteras i analysen kan 

operationaliseras i tre empiriska indikatorer för att kunna ge svar på min fråga om i vilken 

utsträckning kommunikationspolicyn är utformad för att bekämpa det demokratiska 

underskottet. Först handlar det om decentralisering vilket innefattar åtgärder för att föra 

politiken närmare folket med hjälp av t.ex regionala representationer. Den andra aspekten 

innefattar informationsspridning, alltså hur mycket arbete som riktas åt att informera EU-

medborgare. Den tredje delen av resultatredovisningen diskuterar i vilken mån medborgare 

kan deltaga i en politisk dialog och yttra sina åsikter. För att svara på frågan om i vilka 

avseenden policyn ännu lider brister i hänseende på det demokratiska underskottet kommer 

dels brister på ovan tre punkter att diskuteras och dels frågan om direkt och indirekt 

legitimitet i det kommunikativa arbetet. 

  

3. Resultatredovisning och analys 

Inledningsvis nämnde jag i mitt syfte att med stöd av tidigare forskning undersöka huruvida 

den europeiska kommissionens kommunikationspolicy belyser och bearbetar den 

huvudsakliga kritik som riktas mot EU:s demokratiska underskott. Frågeställningarna tog sin 

form i att redogöra för i vilken utsträckning kommunikationspolicyn är utformad för att 

bekämpa det påtalade demokratiska underskottet och i vilka avseenden den fortfarande 

brister.  

 

Efter att ha redovisat relevanta delar av mitt teoretiska ramverk samt tidigare forskning kan 

man se att den huvudsakliga kritiken i tidigare forskning har kretsat kring en avsaknad av 

kommunikationskanaler och problem som kan lösas med hjälp av deliberation genom att föra 

folket närmare politiken för att ge upphov till bättre dialog. Uppsatsens analys antar således 

sin form utefter dessa punkter. Redovisningen kommer att delas upp utefter de centrala 

åtgärder som diskuteras i samtliga av mina analysenheter och diskuteras sedan med 

deliberativ demokrati och kritik från tidigare forskning i åtanke. De aspekter som tydligast 

lyser igenom alla policyåtgärder är diskussioner om decentralisering, inrättande av 
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kommunikationskanaler för att vidga informationsspridning och i anknytning till det väljer jag 

även att diskutera potentiella utrymmen för deliberation inom redan befintliga 

informationskällor. Som tidigare nämnt inleder jag min resultatdel med att redogöra konkret 

för hur kommunikationsarbetet är utformat.  

 

3.1 Kommunikationsarbetets praktiska utformning 

De huvudansvariga för EU:s politiska kommunikation är direktoratet för kommunikation, 

eller COMM/KOM som det förkortas. De har alltså som uppgift att kommunicera EU:s policy 

till den breda massan ute i Europa men även att meddela kommissionen om politiska 

händelser och medias rapportering om EU-frågor runt om i Europa. Detta arbete utförs dels 

centralt i Bryssel av Spokeperson’s Service (SPP) och dels av de regionala representationer 

som uppträder i samtliga länders huvudstäder – upp till tre representationer kan förekomma i 

de större länderna
61

. Det här direktoratet har då som uppgift att koordinera arbetet mellan alla 

dessa instanser för att kunna fullfölja sina uppgifter. Varje dag samlas samtliga av EU-

ländernas representationer för en videokonferens med SPP där de rapporterar om de viktigaste 

politiska händelserna och diskuterar hur och om kommissionen ska reagera på detta. Politiska 

händelser som inte beträffar samtliga representationer utan endast ett visst politikområde, t.ex 

jordbruk, rapporteras senare på dagen direkt till den beträffade kommissionärens 

pressarbetare
62

. Kommissionen består av 27 medlemmar varav en är kommissionspresident 

och varje medlem är ansvarig för minst ett politikområde
63

. Själva kommunikationsstrategin 

fastställs och arbetas fram av den interinstitutionella gruppen IGI (Information) som genom 

samråd med samtliga EU-institutioner gör ett urval av de för hela EU gemensamma 

kommunikationsprioriteterna. Hur sedan kommissionen lägger upp den exakta 

kommunikationspolicyn ansvarar dock inte IGI för.  

 

På senare tid har man lagt ett ökat fokus på det regionala planet vilket framförallt visar sig 

genom de regionala kommissionsrepresentationerna. De är kommissionens och framförallt 

SPP:s ”förlängda arm” som dels ska samla in information och dels sprida ord om 

kommissionens politik och verksamhet till såväl medborgarna som pressen och de nationella 

beslutsfattarna
64

. SPP har följaktligen uppgiften att meddela om kommissionens politiska 

prioriteringar gällande de problemområden som tas upp från de olika länderna samt att sätta 
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nyhetsagendan för EU-korrespondenterna som arbetar i Bryssel och andra städer runtom i 

medlemsländerna
65

. Som man kan se arbetar alltså direktoratet för kommunikation i allra 

högsta grad med media för att snabbt och effektivt kunna upplysa sig om vilka frågor de 

behöver ta ställning till, eller om de behöver ta ställning överhuvudtaget. Det är inom det här 

direktoratet som kommunikationspolicy verkställs och utgör därmed grundpelaren till EU:s 

politiska kommunikation.  

 

Planen för en förbättrad kommunikation tar sig form inom fem områden för åtgärder som de 

anser kunna bidra till en bättre politisk kommunikation. De har för avsikt att skapa 

gemensamma principer grundläggande för kommunikationen, att öka medborgarnas redskap 

för inflytande, att arbeta med media och ny teknik, att bättre känna av opinionsströmningar 

samt att ”göra jobbet tillsammans”, vilket syftar till att knyta samtliga medlemstater, EU-

institutioner och övriga institutioner närmare varandra för att skapa ett ”gemensamt europeiskt 

rum”
66

. För att överhuvudtaget kunna ge utrymme för deliberation behöver EU-frågor hitta sin 

plats i de nationella, regionala och lokala rummen samt lyckas tränga sig in i den offentliga 

debatten i samtliga medlemsstater. Problematiskt med detta är dock den tunga börda som vid 

denna punkt läggs på medlemsstaterna själva. Uttryckligen utgår policyn ifrån att de 

nationella myndigheterna i de enskilda länderna bär ansvaret för att detta ska ske
67

.  

 

Om den europeiska unionen ska lyckas upprätta en egen källa för demokratisk legitimitet och 

sluta leva på den indirekta legitimitet de får genom medlemsstaterna känns det orimligt att 

lägga ett så pass stort ansvar på medlemsstaterna gällande åtgärder som syftar till att ”blåsa liv 

i debatten”. De anser att ett starkare fokus på den europeiska dimensionen kan bidra till att 

den politiska dialogen på nationell nivå blir mer trovärdig. Oavsett om de här menar att 

nationella politiska frågor blir mer trovärdiga om de är förankrade i EU-relevanta frågor eller 

om den europeiska dimensionen blir mer trovärdig då den utspelar sig på den nationella 

arenan bör det funderas på om det verkligen är en bra strategi med tanke på det 

kommunikationsunderskott och den frånvaro som de redan lyser med på detta plan
68

. 

 

 

                                                 
65

 SEC (2005) s. 9 
66

 KOM (2006) s. 5 ff. 
67

 KOM (2006) s. 5 
68

 Se Kaitatzi-Whitlock om det europeiska kommunikationsdeficitet. 



 

  20 (34) 
 

3.2 Decentralisering av den politiska dialogen  

Det som syftas till med decentralisering av den politiska dialogen innefattar framförallt 

åtgärder som kan bidra till att EU-politik inte enbart diskuteras i Bryssel utan även i 

medlemsländerna.     

 

En viktig term som ofta används i kommunikationspolicyn är ett ”europeiskt rum”. De önskar 

skapa en typ av sfär där EU:s politik diskuteras precis som nationell politik diskuteras i de 

enskilda medlemsländerna. Ett fortsatt arbete för att etablera detta rum på det nationella planet 

är något som pågår i skrivande stund. De verkar redan ha gett upp alla typer av idéer som 

kretsar kring att använda sig av europeiska politiska aktörer för att ta sig närmre medborgarna. 

”Ett fungerande europeiskt rum kan inte skapas i Bryssel”
69

. Det står uttryckligen att 

hemlandet anses vara utgångspunkten för all politisk debatt och att en god EU-debatt endast 

kan ske genom att använda nationella regeringar och andra nationella aktörer. På vissa 

områden kan det i deliberativ mening vara lämpat att använda sig av nationella institutioner 

för att kunna skapa en mer decentraliserad debatt, speciellt då många av EU:s politikområden 

och program genomförs just på regional och lokal nivå
70

. För att skapa en debatt om dessa 

frågor - vilka endast rör en viss del av EU:s befolkning - kan en decentralisering av den 

politiska kommunikationen ge ökad initiativförmåga till deliberation och gemensam 

viljebildning. Kommunikation på regionalt och lokalt plan är av högsta betydelse för att 

lyckas inkludera medborgarna i politisk debatt
71

, men varför väljer då EU att till stor del 

förlita sig på att medlemsstaterna ska kommunicera rätt typ av innehåll till sina medborgare?  

 

Även om medborgarna lyckas förenas under en och samma fana så måste det finnas en viss 

närhet till de offentliga institutionerna för att en deliberation ska kunna äga rum. Om endast 

medborgarna ventilerar sina åsikter utan en motpart är inte cirkeln fullbordad så att säga. Då 

EU har sin högborg i Bryssel och i de flesta fall endast en representation i vardera av 

medlemsländerna känns det som en besvärlig uppgift att föra EU-bundna institutioner 

närmare folket. Visst finns det en viss närhet, men låt oss snabbt tänka över hur många gånger 

vi har hört om kommissionens eller Europaparlamentets representationer i Stockholm. Att 

placera ut representationer som svarar inför EU och inte för den nationella politiska sfären 

kan ändock ses som ett bra tillskott för kommunikationen. Det hjälper framförallt med att 
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kunna bli informerad på det egna modersmålet och om politik som framförallt rör ens vardag.  

 

En annan strategi att nå fram till folket kan vara genom massmedierna. Mediesystem, 

medieaktörer och medieinstitutioner ses av många kommunikationsforskare som en del av den 

politiska kommunikationens ekologi
72

 och det främsta medlet för insyn. Medierna har en 

central roll även i EU:s politiska kommunikation
73

. Det finns numera över 1000 ackrediterade 

journalister i Bryssel och genom de lokala representationerna kan lokal press informeras allt 

mer kontinuerligt om viktiga EU-angelägenheter. För att ytterligare främja relationen mellan 

EU och journalister planerar kommissionen att låta ett informationsnätverk träda i kraft. Detta 

nätverk kommer att ta sin form genom ett internetbaserat diskussionsforum där EU-

parlamentariker, nationella politiker, journalister och andra opinionsgrupper kan diskutera. 

Målet med detta är att föra in EU-frågor på det nationella planet, utan att lägga ansvaret direkt 

på medlemsländerna
74

. 

 

En annan viktig typ av kommunikationskanal för EU är de audiovisuella medierna – trots att 

efterfrågan på tryckta publikationer och informationsblad ökat. Även då nationella medier så 

som TV och radio redan rapporterar om viktiga EU-beslut visar studier att två tredjedelar av 

medborgarna anser informationen vara otillräcklig
75

. Som svar på detta har EU ökat 

finansieringen till nationella radio- och tv-sändare för att införskaffa fler sändningar som 

berör EU-tematik
76

. 

 

3.3 Informationsspridning  

Informationsspridning syftar till åtgärder som förenklar informationssökning för medborgare 

samt som bidrar till att EU genom sina egna institutioner enklare kan nå ut med viktiga 

upplysningar.  

 

Den grupp som jag önskar rikta ökad uppmärksamhet mot som en potentiell egen direkt källa 

till demokrati i deliberativ mening, är Spokesperson’s Office(SPP). Även om dessa varken är 

demokratiskt valda eller jobbar under demokratiskt valda kommissionärer så undersöker de 

vilka politiska sakfrågor som för tillfället är viktigast i de enskilda medlemsländerna. De 
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innehar huvudansvaret för att kommunicera EU-politik till press och övrig media samt 

uppfyller de syftet att vara kontaktpersoner för EU-medborgarna
77

. De här riktlinjerna 

sträcker sig ända ned till de regionala representationerna som ska uppfylla rollen som ett slags 

fogelement mellan de centrala institutionerna i Bryssel och den regionala nivån. Genom att 

fördjupa denna samarbetskedja kan kommissionen således nå fram med sin information direkt 

till de områden som den berör samt mäta opinionen kring sakfrågor direkt på plats. Ett 

samarbete finns redan mellan nationella politiker och EU-politiker i flertalet förvaltnings- och 

miljöfrågor, men i dagsläget så är det de nationella institutionerna som bär ansvaret för att 

kommunicera om dessa beslut
78

. 

 

För att skapa och upprätthålla deliberativa moment av en kommunikation krävs dock mer än 

principer och riktlinjer. Det är som sagt de politiska institutionernas roll att möjliggöra och 

tillhandahålla kanaler för aktivt deltagande bland medborgarna. För att utöka 

medborgarinflytandet över politiska frågor utgår policyn ifrån att kommunikationen måste 

inriktas på medborgarnas behov
79

. Ännu en av EU:s riktlinjer som kan vara av intresse för 

deliberation är att de strävar efter att ge EU ett mänskligt ansikte. Att EU ofta uppfattas om 

anonymt
80

 är ett problem för jämlikhetsaspekten av deliberativ demokrati. De vill sikta mot 

att förmedla politiken och dess innehåll med ett mänskligt perspektiv som i sin tur gör det 

lättare för medborgare att förstå hur och varför politiken angår dem. Exakta beskrivningar av 

vad de menar med ett mänskligt ansikte förekommer ej, men så länge de har för avsikt att 

klargöra vilka konsekvenser och fördelar EU-politik kan föra med sig är det ett mål som 

sträcker sig i rätt riktning för en god politisk kommunikation. I anslutning till detta vill de 

fortsätta arbeta med Eurobarometern för att mäta opinionsströmningar bland medborgarna för 

att förbättra kvaliteten i beslutsfattningen
81

.  

 

Det har bevisats vara svårt att få in EU-nyheter i nationella media och att sprida sin 

information över egna kanaler via internet är en strategi som har anammats. EU:s egen 

EUROPA-hemsida har enligt sina egna undersökningar och siffror över 500 000 besökare 

dagligen
82

. Att fortsätta bygga vidare på denna för att väga upp det s.k 
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kommunikationsdeficitet kan direkt resultera i en förbättring av kommissionens 

kommunikation såväl som att lyckas nå ut med EU:s politiska prioriteringar till en så bred 

publik som möjligt, samtidigt som den med hjälp av lite omprogrammeringar kan skapa ett 

forum varpå alla intresserade har möjlighet att ventilera och diskutera sina åsikter. Ytterligare 

en effekt av att inrätta en sådan typ av plattform och bygga vidare på den redan befintliga 

internetnärvaron kan bidra till att skapa en känsla av ett ”europeiskt rum” för att komplettera 

den nationella politiska sfären.     

 

Om EU ska kunna använda internet som någon typ av politisk arena behöver de självfallet 

lyckas nå så många medborgare som möjligt. Framförallt kommissionen har lyst med sin 

frånvaro inom internetdebatterna och den lilla närvaro som funnits har framförallt varit 

begränsat till EUROPA-hemsidan. Kommissionens internetstrategier har alltså tenderat till att 

vara väldigt statiska och har därmed inte lyckats dra tillräckligt med uppmärksamhet till sig
83

. 

 

Videos, framförallt på Youtube, har alltmer ökat i popularitet bland EU:s medborgare och 

detta faktum är inget som direktoratet för kommunikation är villiga att förbise och har inrättat 

en egen kanal på sidan; EUtube. Det finns redan videoklipp och informationsvideos 

tillgängliga, men det saknas en riktig översikt om vad och var saker och ting finns tillgängliga 

samt en dedikerad redaktion
84

. Det som behöver göras för att ytterligare kunna främja 

deliberativa processer och informationssökning är att öka räckvidden för EU-politiska frågor 

på en redan alltför fragmenterad plattform för audiovisuella media. Planer att upprätta ett 

nätverk av tv-kanaler är igång sedan 2008
85

 och den audiovisuella tjänst som har fått mest 

uppmärksamhet är kommissionens sändare EbS (Europe by Satelite) som av många media-

experter anses vara det mest användbara redskapet för att informera sig om EU:s politiska 

agenda
86

. Denna sändare har dock lyckats hamna i blåsväder då man inte kunnat enas om hur 

man ska dela upp sändningstiden mellan att visa plenarförsamlingsdebatter och 

informationsprogram framförallt riktade mot journalister. Som svar till detta kommer 

ytterligare finanser läggas på att utöka sändningstiden de har att röra sig med
87

. 

 

Utöver internetsatsningar har det lagts stor möda på att skapa ett europeiskt radionät – 
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EURANET. Projektet startade år 2007 med 16 radiostationer fördelade mellan 13 

medlemsländer. I detta skede började de att sända EU-relevanta nyheter på 10 olika språk med 

målet att uppnå sändningar på 23 olika språk med full redaktionsfrihet
88

. Även om arbetet 

med att upprätta plattformar för att kommunicera EU-politik går framåt så saknas det 

fortfarande något viktigt, uppmärksammat av Kaitatzi-Whitlock – en självständig 

paneuropeisk kanal som fokuserar på en tvåvägskommunikation mellan politiker och 

medborgare.  

 

3.4 Medborgardeltagande  

Medborgarnas möjligheter att själva deltaga i politisk diskussion ligger nära ovan två berörda 

kapitel i den mening att det dels krävs en närhet eller en plattform som överhuvudtaget 

möjliggör deltagande samt att man behöver ha fått den information tillhanda som behövs för 

att skapa sig en uppfattning. Det som skiljer informationsspridning från medborgardeltagandet 

är framförallt att man inte bara kan erhålla information genom en viss källa, utan att man även 

kan nå fram med sina egna synpunkter till berörda eller andra inflytelserika personer inom 

EU-politiken. 

 

Kommunikationsarbetet tar stadigt fäste vid yttrande- och informationsfriheten som redan 

finns fastskriven i EU-fördraget såväl som i stadgarna
89

. Alla medborgare ska i möjligast mån 

ha tillgång till information gällande EU på sitt eget språk, vilken ska vara tillgängliga både i 

tryck, via internet och genom massmedier. Ytterligare en viktig aspekt är mångfalden av 

åsikter bland medborgarna. Då alla inom EU har olika kulturella och sociala bakgrunder läggs 

det vikt på att hela åsiktsspektrumet måste respekteras i den offentliga debatten och 

följaktligen ska alla medborgare ha rätten att uttrycka sina synpunkter och få möjlighet att 

föra en dialog med beslutsfattarna
90

. Samtliga av ovanstående punkter kan hjälpa med att 

bidra till deliberativa processer. Språkfrågan och tillgång till material är såklart 

grundläggande för att kunna utveckla de färdigheter som krävs för att kunna argumentera om 

aktuella politiska sakfrågor och utöver att utge offentliga dokument på så många språk som 

möjligt har initiativ tagits för att öka öppenheten och transparensen i EU-beslut
91

. Mångfalden 

hos mottagargruppen kan också bäras över till det deliberativa då samtliga beträffade måste 

kunna deltaga i en jämlik viljebildning. Att olika länders befolkning har olika preferenser 
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måste därmed reflekteras i den politiska kommunikationen. 

 

Ett krav för deliberation är kommunikationskanaler som tjänar syftet att förena medborgare 

och uppmuntra till diskussion. EU har tagit sig an uppgiften att skapa förbindelser mellan 

medborgarna med målet att bygga upp ett förtroende och en vilja att sträva efter gemensamma 

mål. Även om man vid första åtanke inte förmår komma på någon redan existerande plattform 

för sådan gemensam viljebildning så finns det faktiskt sådana. Det redan existerande 

Erasmusprogrammet som omfattar ett nätverk av 150 000 studenter
92

 utgör ett gott exempel 

för hur medborgare, i detta fall framförallt unga, kan komma till ett givande meningsutbyte. 

Att utgå från redan befintliga program eller att utveckla nya efter bevisligen ändamålsenliga 

ramar kan visa sig vara ett gott tillvägagångssätt för att föra medborgarna närmare varandra. 

Detta är dock inget som de tar upp som konkreta lösningsförslag utan föreslår återigen att 

skjuta ansvaret i medlemsstaternas riktning och låta dessa inrätta nya mötesplatser för EU-

medborgarna
93

.  Detta utbyte sker såklart alltmer över internet och med hjälp av annan ny 

teknologi. Internet erkänns som tidigare uppvisat av EU att vara ett gott redskap för att föra en 

tvåvägskommunikation, framförallt för att kunna röra sig bort ifrån byråkrati i riktning mot en 

fungerande medborgarcentrerad ansats för den politiska kommunikationen
94

.  

 

Andra exempel på initiativ till en interaktiv dialog där medborgare har möjlighet att deltaga är 

internetportalen ”Din röst i Europa”
95

. På detta forum kan man diskutera olika politikfrågor 

och de erbjuder möjligheten att chatta med EU-politiker. Forumet startades efter beslutet om 

miniminormer för samråd hade fattats, redan år 2002
96

. Detta gäller dock främst berörda 

parter, så som aktiva bolag inom näringslivet eller andra experter som kan komma med sina 

synpunkter till framlagda lagförslag. Den tjänar således inte direkt syftet att skapa dialog med 

gemene man, men den ingår fortfarande som en del i EU:s kommunikationsarbete och 

vidareutvecklande planeras i samordning med de regionala representationerna. Det finns dock 

en direkt jämförbar plattform för medborgare. Europa-direkt centrum med huvudsits i Bryssel 

är en informationstjänst som kostnadslöst svarar på frågor gällande EU på samtliga officiella 

EU-språk
97

. Mindre sådana informationskontor finns utplacerade runtom i länderna och i 
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Sverige finns det faktiskt 16 stycken
98

. All information ska finnas tillgänglig på det språk som 

talas i det land vari kontoret är beläget och även om deras huvudsakliga uppgifter är 

begränsade till information så diskuteras det om vidareutbyggnad för förstärkt 

medborgarservice
99

 

 

3.5 Sammanfattning av analys och resultat 

EU:s politiska kommunikation har åtagit sig ett antal åtgärder på de områden som jag valt att 

analysera djupare för att svara på mina frågeställningar. En decentraliseringsprocess av 

kommunikationsarbetet pågår för att skapa en närhet mellan EU:s institutioner och 

medborgarna i medlemsländerna. I en deliberativ mening gynnas den demokratiska 

legitimiteten av detta, men då kritik riktats mot att EU åtnjuter allt för mycket av sin 

demokratiska legitimitet indirekt – genom medlemsstaterna – kan det diskuteras om huruvida 

en ansvarsförskjutning av initiativ till förbättrad politisk debatt om EU-frågor i 

medlemsländernas riktning verkligen är att föredra.  

 

Regionala representationer finns redan tillgängliga för att samla in och sprida information så 

nära medborgarna som möjligt. Denna utplacering av EU-institutioner direkt i länderna vilka 

har för avsikt att representera EU och som agerar samspelt med högkvarteret i Bryssel har fått 

en alltmer betydande roll i kommunikationsarbetet. Representationerna arbetar tillsammans 

med kommunikationsdirektoratet för att samla in information framförallt igenom media. 

Precis så som media agerar som ett instrument för ökad insyn för medborgarna så använder 

EU media som ett instrument för att tillhandahålla information gällande opinionsströmningar 

och politiska sakfrågor som står på agendan i medlemsländerna.  

 

Informationsspridningen förväntas kunna nå en bredare publik genom att satsa på 

internetstrategier och audiovisuella media men framförallt kommissionen lyser med sin 

frånvaro på internetscenen.    
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4. Slutdiskussion 

För att kunna svara på mina frågeställningar kommer jag att beakta tre centrala faktorer som 

kan bidra till en ökad deliberation och därmed bidra till att bekämpa det demokratiska 

underskottet som EU lider utav. De tre faktorerna är som tidigare nämnt alltså 

decentralisering av politiken, i detta fall av den politiska debatten. Hur arbetet ser ut för att 

sprida information och vilka framtidsplaner de har för detta samt om de möjliggör för 

medborgarna att kunna deltaga i deliberativa processer.  

 

Angående decentralisering av den politiska debatten har jag redan i resultatet berört en viss 

problematik, närmre bestämt att mycket av ansvaret för att skapa en politisk debatt läggs på 

medlemsstaternas nationella regeringar. EU lider redan brist på legitimitet i den mening att de 

till väldigt stor del lever på den indirekta legitimitet som de erhåller via medlemsländernas 

politiska beslutsfattande och val. Istället för att skapa och upprätthålla en egen källa av 

demokratisk legitimitet genom sitt kommunikationsarbete så läggs detta ansvaret i nationella 

regeringars famnar. Decentraliseringen har alltså på ett sätt misslyckats med tanke på 

demokratisk legitimitet – men det vill inte säga att tanken EU har är fel. Genom att föra EU:s 

politiska agenda närmare den nationella blir det enklare att nå ut till medborgarna istället för 

att de själva ska söka information eller att EU ska försöka nå ut till alla genom sina egna 

alltför fragmenterade plattformar för debatt och diskussion. En vidare diskussion gällande 

decentralisering av politiska beslut och i vilken mån de möjliggör detta skulle te sig ytterst 

intressant för en diskussion om det demokratiska underskottet men jag fortsätter att hålla mig 

strikt till kommunikativa aspekter i enlighet med mitt syfte.  

 

Även då en decentralisering och en stark subsidiaritetsprincip i EU:s arbete kan vara 

problematisk då det tar sin form i att lägga ansvar på andra politiska institutioner på andra 

politiska plan finns det positiva åtgärder som vidtagits, framförallt gällande de regionala 

representationernas arbete. De regionala representationerna har framförallt uppfyllt rollen som 

insamlare av information för Spokesperson’s Office (SPP) men fungerar även som EU:s 

ansikte utåt bland folket och svarar endast inför EU och deras politik. De svarar direkt under 

kommissionspresidenten och SPP och fungerar således som en typ av ”förlängd arm” vilken 

jag gärna skulle vilja jämföra med de svenska länsstyrelserna. Istället för att försöka blåsa liv i 

debatten genom nationella aktörer skulle ett större ansvar kunna tilldelas de regionala EU-

representationerna genom nya policyriktlinjer och expanderingar. Att ha en självklar 

ansvarskedja direkt från toppen av den exekutiva kommissionen ner till regionalt plan skulle 



 

  28 (34) 
 

komma att gynna samtliga aspekter av deliberativa processer. Genom att de får större ansvar 

och att medborgarna blir varse om detta vet de vart de vända sig med sina synpunkter som 

sedan skulle färdas vidare till kommissionen genom SPP och pressarbetet i Bryssel. Genom 

ett sådant arbete skulle utgångspunkten för den politiska debatten utgå ifrån hemlandet men 

samtidigt vara nära knytet till EU:s politiska institutioner och agenda.  

 

Av min textanalys att döma är väldigt mycket av representationernas arbete nära anknutet till 

främjandet av deliberativa processer. Detta gäller även informationsspridningen men så länge 

som representationerna är begränsade till endast huvudstäder i flertalet EU-länder blir 

majoriteten av medborgarna ändock distanserade från EU. Om t.ex. representationen i 

Stockholm skulle börja agera starkare politisk aktör på befordran av kommissionen skulle 

endast Stockholm med omnejd kunna deltaga fullt ut. En lösning till detta i dagens samhälle 

skulle helt klart vara att nå ut via internet och audiovisuella media. För att kunna nå ut till en 

bred publik på detta plan krävs dock även ett ökat engagemang och intresse bland 

mottagargruppen – medborgarna. Även om man inte fullkomligt skulle kunna nå ut till den 

breda massan kan det över internet uppstå en typ av ”europeiskt rum” över internet, där 

intresserade samlas för att debattera tillsammans med inflytelserika tjänstemän eller 

parlamentariker som jobbar inom EU. En inrättning av sådana kommunikationskanaler skulle 

främja informationsspridning likväl som öka chansen för medborgardeltagande. Då 

deliberativ demokrati framförallt utvärderas efter i vilken mån politiska aktörer möjliggör 

deliberation för medborgarna skulle således denna aspekt komma till att gynnas.  

 

Audiovisuella media, sociala media och övrig ny teknik tar upp en stor del av satsningarna 

inom området för kommunikation. Som redskap för att sprida information samt för att kontra 

det i teorikapitlet påtalade kommunikationsunderskottet kan dessa användas för att nå en 

yngre målgrupp. En egen kanal på sidor som Youtube är både lättillgänglig och anpassad för 

den generation som spenderar mycket av sin tid på internet. Ett ökat arbete på den redan 

befintliga EUROPA-hemsidan är pågående och alla offentliga dokument går att finna med en 

enkel sökning på den sidan. Det som fortfarande saknas i deliberativ mening är en direkt länk 

mellan informationsspridning och utrymmen för deliberation. Även om man lyckas finna 

information har man uppgiften framför sig att finna rätt kanal för att göra sin röst hörd för de 

politiska aktörerna på denna fragmenterade plattform för audiovisuella media och ny teknik, 

vilket leder oss in på frågan om medborgardeltagande. 
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Medborgardeltagandet kan låta sig utgöra en stor del av frågan om i vilken utsträckning 

deliberation möjliggörs i den politiska debatten. Det är dock på denna punkt som jag känner 

att det brister mest i kommunikativ mening. Få initiativ tas gällande frågan om att involvera 

medborgare i politisk diskussion. För att lyckade deliberativa processer ska kunna äga rum 

krävs det två komponenter, i vårt fall politiker och medborgare. Även om ändamålsenliga 

projekt lyckats träda i kraft, såsom Erasmus för studerande, saknas den politiska närvaron i de 

diskussioner som äger rum i fallet då ett fortsatt ansvar läggs på nationella aktörer att upprätta 

mötesplatser för diskussion om EU-politiska frågor. Problematiken återknyter på denna punkt 

till frågan om decentralisering och legitimitet. En ökad närvaro på kommunikationskanaler på 

den nya teknikens arenor – internet och audiovisuella media – är vad direktoratet för 

kommunikation tror kan komma att lösa detta men det egenintresse som krävs bland 

målgruppen för att lyckas inkludera en majoritet är en fråga som lyser med sin frånvaro i 

policydiskussionerna.  

 

Uppsatsen ställde sig inledningsvis frågorna om i vilken utsträckning EU:s 

kommunikationspolicy är utformad för att bekämpa det demokratiska underskottet samt om i 

vilka avseenden den fortfarande brister i hänseende till detta. Syftet med denna uppsats var att 

med stöd av tidigare forskning undersöka huruvida den europeiska kommissionens 

kommunikationspolicy belyser och bearbetar den huvudsakliga kritik som riktas mot EU:s 

demokratiska underskott. För detta har jag gått igenom väsentlig forskning som belyser det 

demokratiska underskottet samt tyngden av en god politisk kommunikation för att väga upp 

dessa brister. 

 

Decentralisering av den politiska dialogen för att lättare möjliggöra för medborgare att deltaga 

i diskussioner gällande politik och beslut som de kan känna en viss närhet till kan tjäna 

viktiga faktorer för att möjliggöra och förbättra deliberativa processer. De regionala 

representationernas arbete har förstärkts samtidigt som ansvar fortsätter att läggas på 

nationella politiska instanser. Det finns ett direkt legitimitetsproblem – och därmed en aspekt 

av det demokratiska underskottet - bundet till att låta nationella aktörer ta ytterligare ansvar 

för EU-frågor. Ett fördjupat arbete med de regionala representationerna är dock ett gott bidrag 

för att föra den EU-politiska agendan bort från Bryssel och närmre medborgarnas direkta 

närhet. Policyn är således gällande denna fråga utformad för att bekämpa det demokratiska 

underskottet, men det återstår brister. Hur arbetet fortsätter för att regionalisera EU-politik 

och den politiska kommunikationen genom representationerna ser jag som goda objekt för 
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vidare studier inom tematiken kring politisk kommunikation, EU och det demokratiska 

underskottet.  

 

Informationsspridning för att uppmärksamma om vilka frågor och beslut som diskuteras och 

tas av EU sköts framförallt genom media och arbetet med pressen. Försök att nå ut via 

internet och väletablerade plattformar där har satts igång och en egen TV-sändare, Europe by 

Satelite, får alltmer fokus riktat åt sig i policyutformningen. En oberoende, paneuropeisk 

kommunikationskanal lyser ändock fortfarande med sin frånvaro. Endast självständiga media 

i var och en av medlemsländerna har förmågan att nå fram direkt till medborgarna hemma i 

soffan. EU:s relation till media och hur de använder denna för att sprida sin information krävs 

det ytterligare forskning om för att kunna konstatera problem som kan vara förbundna med att 

kringgå media som granskande makt. Det är en vetenskap i sig att studera makt och medier 

och faller utanför denna uppsatsens syfte, men frågan om informationsspridning går helt klart 

i rätt riktning. Att söka information via internet kan ske i form av att söka upp protokoll från 

beslutsfattningsprocesser till att hitta informationsvideos gällande sakfrågor på deras egna 

kanal på Youtube eller att se plenar samlingar via Europe by Satelite. Att informera sina 

medborgare och möjliggöra information på modersmålet i möjligast mån är faktiska kärnor 

som genomsyrar kommunikationspolicyn.  

 

För att överhuvudtaget kunna öka ett medborgardeltagande är en god informationsspridning 

väsentlig för att kunna tillgodogöra sig det informationsunderlag man behöver för att kunna 

deltaga i politiska debatter om sakfrågor. För att kunna ta itu med detta och för att inte lägga 

ett alltför tungt ansvar på medborgarna att läsa in mängder med information kan en 

decentralisering även av denna aspekt vara att föredra. Politiska sakfrågor som berör ens 

vardag har man bättre översikt över utan att behöva söka massor av information. 

Kommunikationspolicyn faller i samtliga avseenden av medborgardeltagandet. De möjligheter 

man har mynnar ut i diskussionsforum på internet varpå framförallt kommissionen lyser med 

sin frånvaro.  

 

Kommunikationen står fortfarande inför hinder gällande bekämpandet av det demokratiska 

underskottet. De punkter som det framförallt måste arbetas vidare med gäller 

medborgardeltagandet i den politiska dialogen samt konsekvenserna av att fortsätta låta 

nationella aktörer blåsa liv i EU-debatten. För att den politiska kommunikationen ska kunna 

bidra till att bli ett starkt fäste för demokratisk legitimitet anser jag att ett starkare fokus på de 



 

  31 (34) 
 

regionala representationerna kan komma till hjälp. Den roll som dessa har möjlighet att fylla 

kan vara relevanta undersökningsobjekt för vidare studier inom det demokratiska underskottet 

och EU. Vidare studier kring relationen mellan EU och media samt hur detta kan försvaga 

eller förstärka EU:s legitimitetsproblem kan även det bidra till en djupare förståelse kring 

problematiken och eventuella lösningar. Överlag förbises kommunikationens roll i en 

fungerande demokrati då det demokratiska underskottet är påtalat. Det berör i vanligaste form 

frågor kring representation och röstningar, vilka jag inte anser ska hamna i skymundan. Men 

den europeiska unionen är inte bortom hopp, en välfungerande politisk kommunikation 

förankrad i deliberativ demokrati kan komma att bli deras räddning.    
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