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Abstract 
This essay focus on the European Union and its democracy both from a national perspective 

and from an international perspective. Furthermore, the essay center on the concept of 

democratic deficit, this in order to study the European Union´s status regarding the democratic 

legitimacy. This study intends to nuance the problems that previous research and previous 

researchers have defined as democratic deficits in the European Union and ends up in 

conducting a textual analysis of the latest European Union treaty, the Lisbon Treaty. 

The aim is that by using previous research on the democratic deficit in the European Union 

examine whether the Lisbon Treaty has enhanced the EU's position regarding democratic 

legitimacy. In other words, my study aims to identify what the deficit is and if it exists. 

The results show that the Lisbon Treaty has been trying to improve the democratic legitimacy 

and that some practical adjustments have been made, but it also show that there is much that 

still can be improved before citizens have full democratic rights. 

Key-words: Democracy, democratic deficit, national democracy, international democracy, the 

Lisbon Treaty, the European Union 
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1. Inledning 
I år är det dags för nästa val till Europaparlamentet och återigen kommer debatten om det så 

kallade demokratiska underskottet förmodligen att blossa upp. I denna uppsats är tanken att 

jag skall beröra den demokratiska legitimiteten i EU baserat på Lissabonfördraget. Det finns 

många studier och mycket tidigare forskning som menar att EU lider av ett så kallat demokra-

tiskt underskott.1 Detta är intressant i min mening eftersom EU har fått kritik gällande detta 

och därför borde ha strävat efter att förbättra situationen. 

Demokratiskt underskott är ett begrepp och argumentationen kring det demokratiska underskot-

tet i Europeiska Unionen (EU) syftar ofta till att dess institutioner tycks lida brist på demokra-

tisk legitimitet och att med anledning av olika komplicerade tillvägagångssätt och strukturer är 

beslutfattandet och det politiska klimatet svårt för vanliga medborgare att förstå och relatera 

till2.  

Det demokratiska styrelsesättet föddes för mer än 2000 år sedan och har sedan dess expanderat 

och är idag etablerat runt om i världen. Begreppet demokrati har varit omtalat och över tid och 

i olika kontexter har begreppet haft olika definitioner. Fram till 1990-talet växte antalet demo-

kratier snabbt och den demokratiska visionen tycktes vara populär. Idag är en stor del av värl-

dens länder demokratier och på många platser världen över pågår demokratifrämjande arbeten.3 

Demokratin har dock kritiserats av olika anledningar, bland annat för att vara svår att uppnå 

och därför endast vara en utopi.4 Vissa kritiker menar att tanken om att låta folket styra är fel-

aktig med anledning av att folket inte är kvalificerade att styra själva. Vissa kritiker menar med 

andra ord att demokrati kan vara omöjlig att implementera och upprätthålla. Dagens stater mö-

ter flera problematiska utmaningar såsom brottsbekämpning, miljöproblem, fredsbevaring och 

migration. Det påstås att det råder starka beroendeförhållanden i världen idag och att i takt med 

att dessa beroendeförhållanden har ökat så har nationernas problematik med att lösa sådana 

problem också ökat. Detta i sin tur tycks ha lett till att stater tvingats till att etablera nya former 

av styrning bortom staten för att kunna lösa sådana problem. Det finns många studier som söker 

                                                           
1 (Nationalencyklopedin, 2013), (Hurrelmann, 2007, s. 117), (europa.se, 2013) 
2 (Bache, George, & Bulmer, 2011, ss. 68-69) 
3 (McFaul, 2004-05) 
4 (Dahl R. A., Polyarchy - PARTICIPATION AND OPPOSITION, 1971, s. 8) 
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förklaring och förståelse om huruvida demokratisk legitimitet går att implementera och upp-

rätthålla på över- och mellanstatlig nivå.5 

EU tog sin början efter andra världskriget vid formandet av den så kallade kol- och stålunionen. 

Detta för att kringgå ett eventuellt tredje världskrig. Kål och stål skulle undandras från rege-

ringarna och skulle istället övervakas av en överstatlig myndighet.6 Vidare utvecklades samar-

betet med Romfördraget, vilket innebar en europeisk ekonomisk gemenskap. Vid samma tid-

punkt grundades även det så kallade EURATOM vilket innebar en europeisk atomenergige-

menskap.7  

I mitten på 80-talet tog EU:s integrationsprocess ytterligare ett steg. Den gick då från att vara 

en så kallad fredsbevarande organisation till att även bli en ekonomisk organisation.8 Med andra 

ord kan den europeiska integrationen förklaras med hjälp av begreppet `spillover-effekter´, 

vilka syftar till att förklara hur integrationsprocessen har satt tryck på att fler och fler politik-

områden inkluderas i EU.9 

I varje steg av den europeiska integrationsprocessen har frågan om det demokratiska underskot-

tet varit aktuell. Europaparlamentet ses som den främsta och kanske enda direkta länken mellan 

medborgare i de olika medlemsländerna och beslutsfattandet på europeisk nivå.10 Maastricht-, 

Amsterdam-, och Nice fördragen har sökt att nå förbättring av den demokratiska legitimiteten 

i den institutionella organisationen bland annat genom att sträva efter förändringar hos Europa-

parlamentet. Idag finns diskussioner gällande EU:s roll som över- och mellanstatlig institution. 

Stater, regeringar och individer påverkas dagligen av de beslut som fattas på europeisk nivå.  

Anledningen till att jag väljer att undersöka det demokratiska underskottet i just EU är att EU 

ses som en unik konstruktion i dagens globaliserade samhälle.11 I det globaliserade samhälle 

som vi lever i är demokrati och individers rättighet till ansvarsutkrävande omtalade. Frågan 

som är intressant att ställa är om det globaliserade samhället klarar av att generera internat-

ionella regimer som har demokratisk legitimitet utan att avståndet mellan makt och ansvar 

växer.  

                                                           
5 (Karlsson, 2001, ss.11-13 ) 
6 (Tallberg, 2010, ss. 19-20) 
7 (Tallberg, 2010, s. 21) 
8 (Lewin, 2011) 
9 (Bache, George, & Bulmer, 2011, ss. 9-10) 
10 (Karlsson, 2001, ss. 11-13) 
11 (Tallberg, 2010, s. 12) 
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1.1 Syfte och frågor 
Syftet med denna uppsats är att med stöd av tidigare forskning gällande det demokratiska un-

derskottet i EU se om Lissabonfördraget har förbättrat EU:s situation gällande demokratisk 

legitimitet. Min undersökning skall identifiera i vad underskottet består av och om det finns. 

Undersökningen kommer även att beröra vad demokratiskt underskott är och hur demokrati kan 

se ut på både nationell och internationell nivå.  

Min problemformulering är således:  

1. Finns det något demokratiskt underskott i EU idag? 

2. I så fall, vad består det av? 

1.2 Metod och avgränsningar  
Denna C-uppsats kommer att anta formen av en kombination mellan en så kallad beskrivande 

studie och en förklarande studie. Den beskrivande delen söker svar på frågor såsom var, när 

och hur.12 Tanken är således att försöka svara på om det finns demokratiskt underskott i EU 

samt i så fall var. Den förklarande studien tar formen av en teorikonsumerande studie, vilket 

betyder att det är ett enskilt fall som står i centrum,13 det vill säga EU i detta fall. Den förkla-

rande studien söker förklaring på frågan varför det demokratiska underskottet förefaller vara 

som det är just i EU. 

För att kunna undersöka det demokratiska underskottet i EU var min första tanke att få en klar 

blid av vilken definition av demokrati och demokratiskt underskott som jag vill använda mig 

av. Mina tankar gick till Dahls definition av demokrati, bland annat hans teori om polyarchy 

men även andra av hans definitioner.14 Denna teori beskriver en idealbild för demokrati på ett 

nationellt plan. För att gå vidare i undersökningen måste demokrati och demokratiskt underskott 

på över – och mellanstatlig nivå definieras. Vidare har mina tankegångar gått till David Held’s 

teori om globalisering, så kallad kosmopolitianism. För att kunna skapa ett ramverk till analysen 

har jag vänt mig till den tidigare forskningen. Den tidigare forskning som starkt lyser igenom i 

denna uppsats är Christer Karlssons avhandling från 2001; Democracy, Legitimacy and the 

European Union. Anledningen till att jag valt att basera mig på Christer Karlssons avhandling 

                                                           
12 (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 36) 
13 (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 36) 
14 (Dahl R. A., Polyarchy - PARTICIPATION AND OPPOSITION, 1971) 
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är att den ger en väl formulerad och djupgående bild på vilket demokratiskt ideal EU bör sträva 

efter. Vidare är avhandlingen från 2001 vilket gör att Karlssons analys inte tidigare applicerats 

på EU efter att Lissabonfördraget ratificerats.  

Analysen i undersökningen av Lissabonfördraget kommer att basera sig på det teoretiska ram-

verk som Christer Karlsson formulerat. För att min undersökning skall bli genomförbar så måste 

jag förhålla mig till vissa avgränsningar. Jag avgränsar mig till att göra en kvalitativ innehålls-

analys av endast Lissabonfördraget.  

Analysobjektet i denna uppsatts är Lissabonfördraget som medförde institutionella reformer 

och i grunden ses det som en omförhandling av det så kallade konstitutionella fördraget 

(Maastrichtfördraget).15 Tanken var att demokratifrågor skulle få en mer framstående ställning 

samt de demokratiska principer som EU-samarbetet vilar på skulle tydliggöras.16 Lissabonför-

draget är ett intressant analysobjekt eftersom en analys av detta kan visa vilka ändringar som 

behöver göras för att EU skall kunna bli mer demokratiskt.17 Tanken är att undersökningen skall 

ta formen av en kvalitativ textanalys. Detta för att Lissabonfördraget är det senaste fördraget,18 

det ersätter inte tidigare fördrag utan ändrar och kompletterar dem.19  

Det inomvetenskapliga i denna undersökning är att den kanske kan komma att ge exempel på 

vad som är underliggande och återkommande gällande demokratiskt underskott i över- och 

mellanstatliga styrelseformer. Inom den tidigare forskningen i ämnet finns mycket kritik mot 

EU:s demokratiska legitimitet,20 vidare finns det anledning att studera om tidigare forsknings-

resultat gällande demokratiskt underskott i EU står sig även idag trots att det genomförts refor-

mer och nya fördrag. Det är även inomvetenskapligt relevant med anledning av att EU befinner 

sig i en viss tid och en viss kulturkontext och det kan därför vara nödvändigt att hitta nya för-

klaringar och beskrivningar till något som redan förklarats. Det utomvetenskapligt intressanta 

är att i Lissabonfördragets avdelning II – bestämmelser om demokratiska principer artikel 10 i 

                                                           
15 (Tallberg, 2010, s. 31) 
16 (Nationalencyklopedin, 2013) 
17 (Sieps. Svenska institutet för europeiska studier- Regeringskansliet, 2008) 
18 (Bergström & Hettne, 2010, ss. 13-14) 
19 (Tallberg, 2010, s. 188), (Bergström & Hettne, 2010, s. 13) 
20 (Bache, George, & Bulmer, 2011, s. 69) 
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Lissabonfördraget står det att ”Unionens sätt att fungera ska bygga på representativ demo-

krati”21. Detta är för mig utomvetenskapligt intressant med anledning av att kritiker och med-

borgare inte tycks uppfatta situationen som sådan.22 

1.3 Disposition  

I kapitel ett har det inom- och utomvetenskapliga i denna uppsats förklarats. Vidare har även 

syftet och de frågeställningar som uppsatsen baseras på förklarats. I kapitel två följer en forsk-

ningsöversikt om demokratibegreppet samt en förklaring av begrepp som är hörnstenar i upp-

satsen såsom demokratiskt underskott. I kapitel tre sker en redogörelse över den analysram som 

undersökningen baseras på samt en analys av Lissabonfördraget. Kapitel fyra skall med hjälp 

av resultatet i analysen och det teoretiska ramverket försöka att skapa en heltäckande bild av 

undersökningen samt svara på de frågeställningar som undersökningen vilar på. 

  

                                                           
21 (Europeiska Unionen, 2008, s. art 10) 
22 (Gilljam, Wängnerud, Esaiasson, & Oscarsson, 2012, s. 31) 
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2. Forskningsöversikt: tidigare forskning och teoretisk redogörelse 
Denna del av undersökningen syftar till att klargöra vad som tidigare skrivits om demokrati och 

demokratiskt underskott samt vilka definitioner och perspektiv som har använts. För att kunna 

komma fram till det teoretiska ramverk som skall appliceras på EU och Lissabonfördraget 

måste jag i denna del av undersökningen definiera de begrepp som kommer att användas. An-

ledningen till att definitioner av begrepp måste göras är att definitioner av begrepp urskiljer 

betydelsen i olika begrepp. Dessa definitioner kommer att förefalla som redskap i undersök-

ningens försök att uppnå kunskap om det demokratiska underskottet i EU.  

2.1 Demokrati som begrepp 
Demokrati som begrepp syftar till en sorts politisk regim och politisk regim i sin tur syftar till 

de politiska enheter som formar samhällsmedborgarnas levnadsvillkor och lägger basen för de 

så kallade spelreglerna som finns till grund för en stats politiska utövning.23 En politisk regims 

uppgift är att kunna samordna beslutsfattande i en stat där det finns motstridande åsikter och 

intressen.24 Demokrati ses alltså som en sorts styrelseskick men kan enligt många läror även 

ses som ett ideal eller en framåtanda.25  

Det demokratiska begreppet härstammar från grekiskan demos vilket betyder folk och kratos 

vilket betyder styre.26 Den grundläggande tanken i en demokrati är inte vad kanske många tror 

idag, att de styrande är utsedda att styra. Utan den grundläggande tanken är att vuxna medbor-

gare skall delta i formandet av de gemensamma besluten i en öppen debatt, även kallat direkt 

demokrati.27 Ett av de första exemplen på demokrati i praktiken var stats-staden Aten28 mellan 

461 och 322 f. Kr. förutom att vara ett bra exempel på en fungerade direkt demokrati så etable-

rades två viktiga begrepp som används än idag; föreställningen om medborgaren samt begrep-

pet demokrati som folkstyre.29  

Visionen om demokrati i det antika Aten var att politiken skulle vara något naturligt likt en 

social aktivitet som fungerade i harmoni med det vardagliga livet.30 

                                                           
23 (Silander, 2012, ss. 20-21) 
24 (Østerud, 2011, s. 125) 
25 (Hauge, Harrop, & Breslin, 2008, s. 62) 
26 (Osborne, 2011, s. 21) 
27 (Hauge, Harrop, & Breslin, 2008, s. 62) 
28 (Osborne, 2011, s. 21) 
29 (Hauge, Harrop, & Breslin, 2008, s. 63) 
30 (Dahl R. , 1989, s. 18) 
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Demokrati som begrepp har alltså sitt ursprung i det antika Aten. Med tiden har demokratibe-

greppet påverkats, omformats, missbrukats och definierats på en rad olika sätt. Den moderna 

statsvetenskapen definierar olika demokratimodeller, bland andra; direkt demokrati, deliberativ 

demokrati och representativ demokrati. Dessa demokratimodeller kan sedan formas i olika 

maktorganiseringar, exempelvis enhetsstater, federala stater eller konfederala stater. Vidare de-

finieras demokratier många gånger som antingen så kallade valdemokratier eller liberala demo-

kratier.31 

Benämningen valdemokratier syftar till ett slags minimalistiskt perspektiv på demokratin, där 

fria och rättvisa val verkar som ett verktyg för medborgare att kontrollera de styrande. I sam-

band med att medborgare har rätt till val så överlåts makten till de valda. Detta innebär i sin tur 

att medborgarna ges möjlighet att kontrollera de förtroendevalda med hjälp av så kallat ansvars-

utkrävande.32 Det minimalistiska perspektivet är jämförbart med ett så kallat maximalistiskt 

perspektiv, nämligen liberala demokratier vilken förutom rättvisa och fria val tenderar att ka-

raktäriseras av komplexa fri- och rättigheter.33  

Den verkliga erfarenheten är att det finns regimer med olika grader av dessa komplexa fri- och 

rättigheter.34 Robert A. Dahl har en av de mest välutvecklade teorierna om demokrati och de-

mokratisering; Polyarchy. Robert Dahl förklarar på ett djupare sätt hur en konsoliderad demo-

krati fungerar. I polyarchy-teorin hävdar Dahl att ett lands institutioner i samhället måste inne-

fatta sju kriterier; organisationsfrihet, yttrandefrihet, rösträtt, rätten att ställa upp i val, tillgång 

till alternativa informationskällor, fria och rättvisa val samt valda företrädare med ansvarsskyl-

dighet. För att vara fullständigt demokratiskt måste det dessutom erbjudas offentlig konkurrens 

samt röst- och representationsrätt. När ett land har uppnått dessa mål blir de vad han kallar en 

polyarchy.35  Vidare har Robert Dahl tagit fram ytterligare kriterier för att förklara hur ett de-

mokratiskt ideal ser ut. Enligt Dahl är en demokratisk process fullt tillfredsställd när fem krite-

rier är uppfyllda nämligen: jämlik röstning, effektivt deltagande, upplyst förståelse, slutgiltig 

kontroll över agendan samt inkludering.36 

                                                           
31 (Silander, 2012, s. 20)  
32 (Hermansson, 2010, s. 296) 
33 (Silander, 2012, s. 22) 
34 (Østerud, 2011, s. 129) 
35 (Dahl R. A., Polyarchy - PARTICIPATION AND OPPOSITION, 1971, ss. 235-236) 
36 (Karlsson C. , 2001, ss. 35-36), (Dahl R. A., Dilemmas of Pluralist Democracy, 1982, ss. 5-7) 
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Sammanfattningsvis har begreppet demokrati skiftat över tid och i olika kontexter. Det moderna 

demokratibegreppet är uppbyggt av komplexa sammansättningar av fri- och rättigheter såsom 

att skapa möjlighet för medborgare att utkräva ansvar samt delta i det politiska livet. Med andra 

ord så innebär demokratibegreppet att ett samhälle skall erbjuda sina medborgare förutsätt-

ningar som skapar möjlighet att utöva fria och rättvisa val. Världen över är det tydligt att det i 

olika länder finns mer eller mindre av de förutsättningarna och därmed möjligheterna.  

2.2 Internationell demokrati 
Demokrati som begrepp är i grunden utformat för att kunna appliceras på nationell nivå.37 Med 

anledning av att denna undersökning syftar till att analysera EU kan begreppet demokrati 

behövas tas till en annan nivå närmare bestämt den internationella nivån.  

Många menar att det är de enstaka nationernas oförmåga att lösa gränsöverskridande problem 

som har påverkat staters beroendeställning till varandra. I takt med att världens länder blir allt 

mer sammankopplade och allt mer beroende av varandra så skapas nya sätt att styra, exempelvis 

på den internationella nivån. Frågan som många forskare ställer sig är om det är möjligt att 

etablera demokrati på en över- eller mellanstatlig nivå som kan säkerställa demokratisk legiti-

mitet.38 

Fenomenet att nya styrningar och maktrelationer skapas på den internationella nivån benämns 

ofta som globalisering. Alltså att det sker en förskjutning i mänskliga sociala organisationer 

från nationell nivå till internationell nivå vilket medför att parter som kanske inte annars hade 

samarbeta med varandra ändå gör det. Globalisering förändrar omständigheterna för politik i 

dagens värld och det kan tyckas att den försvagar självständigheten hos nationalstater. Vidare 

menar vissa teoretiker att globalisering medför orättvisor med anledning av att det har skapas 

allt mer självständiga institutioner bortom demokratisk ansvarsskyldighet. Detta betyder enligt 

vissa att demokratin måste omdefinieras för att passa den globala och internationella nivån.39 

Beroende mellan stater ses alltså många gånger som en utmaning, bland annat för att kunna 

upprätthålla demokratisk legitimitet. Frågan är således, vad global demokrati är. Mathias 

Koeing- Archubugi definierar i sin artikel `Is global democracy possible?´ ett antal egenskaper 

som global demokrati måste innefatta; alla regioner måste vara inkluderade; att det måste finnas 

etablerade överstatliga organ som har möjligheten att fatta bindande beslut; att dessa organ 

                                                           
37 (Archhibugi & Held, 1995, s. 9) 
38 (Karlsson C. , 2001, ss. 9-10) 
39 (Karlsson J. , 2008, ss. 9-10) 
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måste vara representativt uppbyggda och stå ansvariga inför medborgare genom val eller någon 

annan form av transparenta formella överlåtelser av beslutsrätter; att det måste finnas en för-

säkring att det är lika representation av alla medborgare; att de överstatliga organen måste kunna 

fatta beslut i enlighet med olika beslutsregler; att det måste finnas etablerade oberoende rättsliga 

organ för att kunna lösa konflikter i enlighet med konstitutionella rättigheter; samt inkludering 

av kraftfulla funktionssätt för att främja åtlydandet av beslut och domslut. Koeing- Archiubugi 

menar själv att denna definition är lite vag med anledning av att tanken är att den skall kunna 

appliceras på en uppsjö av världsordningsförslag.40 

Två av de framstående forskarna inom internationell demokrati är David Held och Daniele 

Archibugi, vilka står bakom teorin om `cosmopolitian democracy´. De har valt att använda ter-

men ̀ cosmopolitian democracy´ istället för internationell demokrati med anledning av att denna 

kan vara tvetydig.41 Tanken är att demokrati skall fungera på internationell nivå alltså bortom 

statens gränser.  För att demokrati på internationell nivå (kosmopolitisk nivå) skall fungera 

krävs att det finns ett styrningssystem som uppkommer från och anpassas till de olika förhål-

landen och internationella förbindelser till olika befolkningar och nationer. Vidare menar de att 

demokrati på det globala planet inte endast handlar om de komplexa fri- och rättigheter som 

skall finnas på nationell nivå, utan även att de mellanstatliga och transnationella maktstruk-

turerna skall innefatta dessa fri- och rättigheter. 42   

Vidare diskuteras andra begrepp inom området internationell demokrati, däribland `mulitlevel 

governance´ även kallat `flernivåstyre´. I och med att demokratin över tid har förändrats och 

förflyttats till internationell nivå har systemet blivit mer komplext. Det går inte endast att foku-

sera på en så kallad analysnivå, exempelvis den nationella nivån. Utan flernivåstyret lägger till 

ytterligare nivåer som måste räknas in. Tanken är således att fokus måste läggas på flera nivåer; 

den internationella; den nationella; och den subnationella. Detta med anledning av att de olika 

nivåerna är sammankopplade på ett flertal sätt.43 Ett flernivåstyre innebär att i takt med att glo-

baliseringen sveper över både nationella och internationella regimer så flyttas vissa frågor 

”upp” till den över- och mellanstatliga nivån och vissa flyttas ”ner” till en nationell och lokal 

                                                           
40 (Koeing-Archibugi, 2011, ss. 521-522) 
41 (Archhibugi & Held, 1995, s. 12) 
42 (Archhibugi & Held, 1995, s. 106) 
43 (DeBardeleben & Hurrelmann, 2007, s. 1) 
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nivå. Detta innebär alltså att det hela tiden sker en ökning av interaktion mellan olika nivåer i 

styrningen. Det är därför viktigt att det finns ett fungerande flexibelt flernivåstyre.44  

Sammanfattningsvis kan demokrati sägas ha genomgått tre transformeringar; den första vilken 

skedde i det antika Grekland och kallades direkt demokrati; den andra till representativ demo-

krati; och den tredje, vilken bland annat sker inom EU nu, där viss makt överförs till så kallad 

över- och mellanstatlig nivå. Hur den överstatliga- och mellanstatliga demokratin skall utfor-

mas har ännu inte någon generell demokratiteori utan skiljer sig beroende kontext.45 Demokrati 

och demokratisering på en nivå bortom staten handlar alltså om gränsöverskridande aktiviteter 

vilket betyder att det är mindre och mindre fokus på nationalstaternas områden och att samhället 

istället har blivit en del av någonting bortom stater och nationella institutioner.46Ordet demo-

krati har många gånger använts som benämning på de företeelser som finns inom nationalsta-

tens olika nivåer och demokrati ses kanske framför allt som en styrelseform formad för stats-

nivå.47  

2.3 Internationell demokrati och demokratiskt underskott 
Termen demokratiskt underskott eller `democratic deficit´ som det kallas på engelska kan ses 

som ett relativt nytt begrepp, det tros ha använts första gången i ett manifest skrivet av `Young 

European Federalists´ 1977. Detta manifest kritiserar den Europeiska Gemenskapen (dagens 

EU) för att skapa en känsla av utanförskap och för att ge bristande förtroende för dess förmåga 

att lösa problem.48   

Ett demokratiskt underskott är ett begrepp vilket syftar till att det finns någon form av under-

skott av demokratiska normer och principer. Detta begrepp används vanligen gällande regimer 

(organisationer, stater och institutioner) som inte lyckats med att uppnå demokratiska normer 

och principer fullt ut. Demokratiskt underskott innebär således tanken att det finns bristfällig 

demokrati i en regim. Vanligt är att länder utan fria och rättvisa val anses inneha ett demokra-

tiskt underskott, men faktum är att det förekommer även att regimer med formell, indirekt, 

parlamentarisk eller representativ demokrati anses inneha demokratiskt underskott, vilket alltså 

betyder att demokratiskt underskott kan finnas i både icke demokratiska regimer och regimer 

                                                           
44 (DeBardeleben & Hurrelmann, 2007, ss. 2-4) 
45 (Nationalencyklopedin, 2013) 
46 (Denk & Silander, 2007, ss. 139-140) 
47 (Nationalencyklopedin, 2013) 
48 (Corbett, 1977) 
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som anses vara demokratiska. Vissa menar att demokratiskt underskott avser medborgares upp-

fattning av maktlöshet gentemot regimen samt medborgares brist på inflytande. Med anledning 

av att begreppet demokratiskt underskott tycks ha börjat diskuteras i samband med EU:s fram-

växt och integrationsprocess så är det svårt att definiera utan att EU är med i bilden. 

En demokratisk regim kan på många sätt vara ifrågasatt och därför kan ett demokratiskt under-

skott grundas i flertalet faktorer. För att kunna se om det finns ett demokratiskt underskott är 

det alltså nödvändigt att det finns en standard för hur ett demokratiskt ideal ser ut. Dels på 

nationell nivå och dels på internationell nivå, beroende på vilken regim som skall undersökas. 

Christer Karlsson skriver att problemet gällande diskussioner som berör demokratiska under-

skott inte handlar om att fastställa att det finns ett underskott eller inte. Utan att det handlar om 

att det inte finns någon generell måttstock att applicera på ett politiskt system. Alltså att begrep-

pet `demokratiskt underskott´ inte tycks ha någon existerande generell accepterad förståelse 

eller definition, utan att termen tycks få olika förståelse i olika politiska analyser. Gällande EU:s 

demokratiska underskott, skriver Karlsson, att resultatet tycks bli ett tillstånd av förvirring gäl-

lande den exakta innebörden och hur allvarligt det är samt enligt vilka principer och kriterier.49 

Det är med denna bakgrund som jag väljer att inte definiera det demokratiska underskottet som 

begrepp utan istället väljer att definiera den kritik som EU fått gällande demokratiskt under-

skott.  

Sammanfattningsvis finns det alltså möjlighet att etablera demokrati på både nationell och in-

ternationell nivå. Respektive nivå kan dock kringgå och därmed inte uppnå de demokratiska 

normer och principer som behövs för att regimen skall vara legitim, vilket kan skapa ett så kallat 

demokratiskt underskott. Dock kan denna diskussion vara relativt vag med anledning av de 

olika mått och standarder som demokrati och demokratiskt underskott kan innefatta.  

  

                                                           
49 (Karlsson C. , 2001, s. 26) 
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2.3.1 EU och det demokratiska underskottet 

EU ses oftast som en komplex och unik sammansättning av institutioner. EU är inte en fullt 

utvecklad federation och heller inte en internationell organisation utan befinner sig någonstans 

på skalan däremellan.50 Den internationella integrationen kan beskrivas utifrån olika grader där 

förekomsten av ekonomi och politik sammankopplas. EU har med årens lopp arbetat sig igenom 

olika steg; handelsavtal; frihandelsområde; tullunion; gemensam marknad; ekonomisk union 

och har tillslut hamnat relativt nära gränsen för en politisk federation.51 Det Europeiska samar-

betet har alltså ständigt utvecklats och förändrats. Sedan startskottet 1951 har EU både utvidgats 

och fördjupats. Fler och fler länder och olika politikområden har succesivt flätats samman till 

att bli på en allt mer gemensam europeisk nivå. Detta har banat vägen för så kallat flernivåstyre 

och det komplexa system som EU har utvecklat till. Alltså ett system där europeisk nivå, nat-

ionell nivå, regional nivå och lokal nivå har länkats samman. Det är EU:s institutioner som är 

kärnan i detta komplexa politiska system och det är dessa som granskas utifrån olika perspektiv; 

demokrati, legitimitet samt effektivitet.52 Dessa tre perspektiv anses vara väsentliga drivkrafter 

för de reformer som skett och för den kritik som riktas mot EU och dess institutioner. Europa-

parlamentet har kritiserats för att vara svagt, det vill säga att det EU organ som är direkt valt av 

folket och som står för viss lagstiftning och granskning inte är (har varit) tillräckligt starkt utan 

kritiseras för både slutenhet och begränsad insyn. Kritiken rör således en brist på öppenhet hos 

institutionerna och för liten möjlighet för medborgarna att kunna utkräva ansvar. I takt med att 

EU:s institutioner har vuxit till att bli allt mer överstatliga har möjligheten till ansvarsutkrä-

vande försvagats och valen till europaparlamentet har inte varit EU-val i direkt mening, det vill 

säga att valen har inriktat sig på nationell politik mer än Europapolitik.53 

2.4 Analytiskt ramverk 
Christer Karlsson undersöker i sin avhandling 2001 `Democracy, Legitimacy and the European 

Union´ det demokratiska underskottet i EU. Karlsson använder sig av ett analytiskt ramverk 

vilket baseras på ett demokratiideal och menar som många andra demokratiforskare att de de-

mokratiska grunderna endast är ideal som närapå är ouppnåeliga i verkligheten. Med anledning 

                                                           
50 (Østerud, 2011, s. 386) 
51 (Østerud, 2011, ss. 387-388) 
52 (Tallberg, 2010, s. 175) 
53 (Tallberg, 2010, s. Kapitel 11) 
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av det undersöker Karlsson i sin avhandling istället i vilka dimensioner demokratiskt underskott 

är etablerat i samt hur väl de demokratiska kriterierna är uppnådda.54  

Det analytiska ramverket i avhandlingen utgår ifrån Dahls forskning om demokrati. Karlsson 

menar att det är lämpliga och operationaliseringsbara med anledning av att definitionen på de-

mokrati är adekvat, relevant och lämplig. Detta med anledning av att den är föreningsbar med 

en allmän etablerad betydelse av demokrati som regim, den är relevant med anledning av att 

den särskiljer demokrati från andra kännetecken av en god regim samt att den tillåter omfattande 

och heltäckande analys av olika aspekter i EU:s politiska system.55 När Karlsson formulerar sin 

undersökning tar han två frågor i beaktande nämligen vilka kriterier av demokrati som under-

sökningen skall baseras på samt hur dessa kriterier skall operationaliseras i undersökningen.56   

I det analytiska ramverket används de fem kriterier som Robert Dahl definierat, alltså: (1) jäm-

likhet i röstning, (2) effektivt deltagande, (3) upplyst förståelse, (4) slutgiltig kontroll över agen-

dan och (5) inkludering.57  Enligt Karlsson är denna definition varken för vid eller för snäv. 

Tanken är alltså att jämföra EU:s politiska system med ett nationellt politiskt system. Han har 

valt att undersöka EU:s demokratiska underskott baserat på Dahls kriterier med anledning av 

att dessa kriterier skapar en heltäckande bild av den demokratiska kvalitén i EU. Utifrån Dahls 

fem kriterier operationaliserar Karlsson elva indikatorer.58   

Nedan skall jag försöka göra en sammanställning av Karlssons operationalisering av Dahls kri-

terier (se också nedan tabell 2.1). Jämlikhet i röstning handlar om att medborgares utryckta 

preferenser i processen att skapa bindande kollektiva beslut skall tas i jämlik bedömning. Ef-

tersom EU är ett representativt system så behövs två aspekter vara uppfyllda för att kriteriet 

skall vara uppfyllt; nämligen i vilken grad är representationen jämlik samt i vilken grad finns 

det ansvarsutkrävning i beslutsfattandet.59 Effektivt deltagande handlar om att i hela den be-

slutsfattande processen måste medborgare kunna ha jämlika och fullvärdiga möjligheter att ut-

trycka sina preferenser angående det slutgiltiga resultatet. Karlsson menar att det måste bli en 

distinktion mellan indirekta och direkta former av deltagande. De aspekter som därför måste 

undersökas är: skyldighet för aktörer att fungera som mellanhänder mellan medborgare och 

                                                           
54 (Karlsson C. , 2001, s. 38) 
55 (Karlsson C. , 2001, s. 36) 
56 (Karlsson C. , 2001, s. 32) 
57 (Karlsson C. , 2001, ss. 35-36) 
58 (Karlsson C. , 2001, s. 36) 
59 (Karlsson C. , 2001, s. 40) 
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beslutsfattande, effektiviteten hos deltagandekanaler att förmedla medborgares preferenser 

samt vilken grad tillgång till dess kanaler är lika fördelade bland medborgare.60 Upplyst för-

ståelse innebär att medborgare skall ha fullvärdiga och jämlika möjligheter att nå fram med sina 

övertänkta beslut till det mest önskvärda utfallet av den beslutsfattande processen, alltså att de 

måste få tillåtelse att formulera preferenser. Karlsson skriver att benämningen `deliberation´ 

snarare än `upplyst förståelse´ är en lämpligare benämning eftersom den förklarar kärnan av 

benämningen mer direkt. Frågan är alltså om det finns fördelaktiga förhållanden för medborgare 

att kunna reflektera och formulera åsikter. Vidare för att kunna formulera en åsikt måste det 

finnas pålitlig och relevant information, Således blir de aspekter som måste beaktas för att detta 

kriterium skall vara uppfyllt: tillgång till information och olika former av offentlig diskussion 

alltså offentlig sfär.61 Slutgiltig kontroll över agendan innebär att folket måste ha exklusiv möj-

lighet att bestämma vilka frågor som skall vara på den beslutsfattande agendan. Frågan är såle-

des hur kontroll över agendan kan ske. I dagens demokratier sker detta vanligen genom en 

indirekt form genom att ge representanter utsedda av folket makt att bestämma över vilka frågor 

som skall placeras på agendan. Denna indirekta kontroll kan alltså ta många former och därför 

måste vissa aspekter tas i beaktande: graden av kontroll som folket kan utföra genom de kanaler 

som finns för deltagande samt jämlik fördelning. Viktigt är att det inte är uteslutet att makten 

kan delegeras till representanter som inte är valda av folket. Därför måste det även beaktas hur 

effektivt det går att återfå makt vilken är delegerad till myndigheter där representanterna inte 

är valda av folket.62 Inkludering innebär att alla vuxna via sitt medborgarskap har rätt att delta 

i det politiska livet. Det innebär att villkoren för medborgarskap är viktigt.63  

Användningen av Dahls kriterier som startpunkt för att undersöka det demokratiska underskot-

tet i EU betyder inte att undersökningen är förpliktigad att fånga Dahls ”sanna mening” av 

kriterierna. Karlsson menar att kriterierna är öppna för tolkning och att hans tolkning givetvis 

inte är den enda resonabla. Kriterierna måste tolkas med anledning av att de är för abstrakta och 

att de inte kan användas för att direkt adressera det demokratiska underskottet i EU i verklig-

heten. Kriterierna måste även operationaliseras, det vill säga uttryckas i mer precisa termer så 

att de blir mätbara och lämpliga för att kunna utforma ett analytiskt ramverk. De operational-

iserade kriterierna finns sammanställda i tabell 2.1 nedan. 

                                                           
60 (Karlsson C. , 2001, ss. 40-41) 
61 (Karlsson C. , 2001, ss. 41-42) 
62 (Karlsson C. , 2001, s. 42) 
63 (Karlsson C. , 2001, s. 42) 
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Karlssons analys av dessa elva kriterier är visualiserad i tabell 2.2, där kriterierna är kvantifie-

rade till en fempunktsskala: mycket tillfredsställande (++), tillfredsställande (+), acceptabelt 

(0), otillfredsställande (-) samt mycket otillfredsställande(--). Slutsatserna är dragna utifrån kri-

terier för en fullt utvecklad demokrati och det är noterbart att Karlssons analys visar att EU inte 

uppfyller kriterierna till fullo. Anledningen till att Karlsson valt att använda sig av en fem-

punktsskala är att det inte finns någon färdig formel för att sammanställa resultaten av under-

sökningen. Karlsson menar att kvantifieringen av resultaten skapar förlust av information och 

ger ett visst mått av godtycklighet, men att det är ett pris som måste betalas för att en heltäck-

ande bild av det demokratiska underskottet i EU skall kunna framställas.64  

 

                                                           
64 (Karlsson C. , 2001, s. 102) 

Tabell 2.1 Det analytiska ramverket  

Lika rösträtt I. lika representation 

  II. ansvarsutkrävande 

Deltagande  III. lyhördhet av mellanhänder 

  IV. effektiva mellanhänder 

  V. fördelning av tillgång till mellanhänder 

Deliberation  VI: tillgång till information 

  VII. existerande offentlig sfär 

Agendakontroll VIII. grad av indirekt agendakontroll 

  IX. fördelning av indirekt agendakontroll 

  X. möjlighet att hämta delegerad myndighet 

Inkludering  XI. villkor för medborgarskap  
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I tabell 2.2 ovan kan avläsas att det finns två kriterier som är (0) vilket alltså betyder att de är 

uppfyllda till en acceptabel nivå. De övriga kriterierna är (-) eller (--) vilket innebär att de är 

otillfredsställt uppfyllda eller mycket otillfredsställt uppfyllda. Baserat på detta skall min analys 

behandla de nio kriterier som är otillfredsställt respektive mycket otillfredsställt uppfyllda. Ef-

tersom kriteriet villkor för medborgarskap och därmed kriteriet inkludering är acceptabelt, en-

ligt Karlssons, analys kommer denna undersökning inte att beröra det kriteriet. Denna under-

sökning kommer inte heller att beröra kriteriet existerande offentlig sfär av samma anledning  

Sammanfattningsvis kan demokratier anta olika former beroende på om de är etablerade på 

nationell eller internationell nivå. Denna undersökning är baserad på en analysmodell som är 

framtagen av Christer Karlsson vilken i sin tur är baserad på demokratikriterier för nationella 

politiska system.65 Likt Karlssons analys skall EU undersökas med samma verktyg och kritise-

ras med samma normer som används vid analyser för en nationell politisk institution.66 Karlsson 

menar alltså att EU:s demokratiska kvalitet skall bedömas på samma sätt som nationella poli-

tiska system trots sin unika konstruktion.67 

                                                           
65 (Dahl R. A., Dilemmas of Pluralist Democracy, 1982) 
66 Karlsson i sin tur grundar sig på Simon Hix påstående att det empiriska ämnet (politisk och regeringar) och 
normativa frågor (demokrati) är generaliserbara och EU därför kan och bör jämföras med andra politiska 
system. (Hix, 1998, s. 54) 
67 (Karlsson C. , 2001, ss. 37-38) 

Tabell 2.2 Det analytiska ramverket 

Lika rösträtt I. lika representation   - 

  II. ansvarsutkrävande   -- 

Deltagande  III. lyhördhet av mellanhänder  - 

  IV. effektiva mellanhänder   - 

  V. fördelning av tillgång till mellanhänder - 

Deliberation  VI: tillgång till information  - 

  VII. existerande offentlig sfär  0 

Agendakontroll VIII. grad av indirekt agendakontroll  -- 

  IX. fördelning av indirekt agendakontroll - 

  X. möjlighet att hämta delegerad myndighet - 

Inkludering  XI. villkor för medborgarskap  0 
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3. Analys 
Det analytiska ramverket i denna undersökning är framtagen i Christer Karlssons avhandling 

från 200168. Målet med undersökningen är likt Karlssons mål69 att få en övergripande och hel-

täckande redovisning av den demokratiska statusen i EU och på så vis alltså se om det finns 

något demokratiskt underskott i EU. Viktigt är att denna undersökning baseras på Lissabonför-

draget för att se om detta fördrag lyckats förändra situationen gällande de kriterier som Karlsson 

anser vara otillfredsställda samt mycket otillfredsställda. 

Lissabonfördraget medförde olika förändringar inom EU:s organisation och funktion.70 Gemen-

samt för analyskriterierna är att medborgarna skall på en jämlikbasis kunna ta del av demokra-

tiska principer och normer. Demokratibegreppet räknas bland annat upp som ett av de värden 

som unionen vilar på.71 I Lissabonfördraget förtydligas det att allt arbete inom EU skall utgå 

från principen om jämlikhet mellan sina medborgare och alla medborgare skall uppleva samma 

mängd uppmärksamhet från unionens institutioner och organ.72  

3.1 Jämlik röstning 

Jämlik rösträtt innebär lika representation av alla medborgare samt möjligheten att utkräva de-

mokratiskt ansvar. Karlsson menar här att ingen av de tre relevanta aktörerna Ministerrådet, 

Europaparlamentet och Kommissionen ger medborgarna möjlighet till att effektivt utkräva an-

svar, samt att systemet inte är jämlikt eftersom att principen `en person en röst´73 inte alltid 

råder.74  

3.1.1 Lika representation 

Karlsson menar att EU lider av ojämn representation, detta på grund av att en minoritet av 

befolkningen kan utgöra en majoritet i röstningssammanhang samt vid avgörande beslut, fram-

förallt i Rådet.75 EU skall enligt Lissabonfördraget ge alla medborgare rätt att delta i det demo-

kratiska livet.76 I samband med Lissabonfördraget har vissa ändringar i lagstiftningsförfaranden 

trätt i kraft. Bland annat har Ministerrådets tillvägagångsätt att fastställa sin position i olika 

frågor ändrats från att baseras på enhällighet till att baseras på så kallad kvalificerad majoritet77. 

                                                           
68 (Karlsson C. , 2001, s. kap 2) 
69 (Karlsson C. , 2001, s. 44) 
70 (Bergström & Hettne, 2010, s. 111) 
71 (Europeiska Unionen, 2008, s. Art 2) 
72 (Europeiska Unionen, 2008, s. Art 9) 
73 (Karlsson C. , 2001, s. 91) 
74 (Karlsson C. , 2001, s. 99) 
75 (Karlsson C. , 2001, s. 95) 
76 (Europeiska Unionen, 2008, s. Art 10.3) 
77 (Europeiska Unionen, 2008, ss. Art 16, Art 238) 
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Detta tycks enligt vissa forskare vara en förändring som syftar till att effektivisera och där med 

skapa bättre förhållanden för Ministerrådet att fatta nödvändiga beslut i samband med att EU:s 

medlemsantal har vuxit.78 Trots att införandet av kvalificerad majoritet har EU:s utvidgning av 

antalet medlemsländer även inneburit svårigheter för Ministerrådet att uppnå kvalificerad ma-

joritet.79 

Tabell 3.1 Röster i Rådet  
Medlemsstat Antal röster80 Invånare 

(miljoner)81 

Medborgare/röst 

(miljoner) 

Tyskland 29 82 2,8 

Frankrike 29 64,3 2,2 

Italien 29 60 2 

Storbritannien 29 61,7 2,1 

Spanien 27 45,8 1,7 

Polen 27 38,1 1,4 

Rumänien 14 21,5 1,5 

Holland 13 16,4 1,3 

Belgien 12 10,7 0,9 

Tjeckien 12 10,5 0,9 

Grekland 12 11,2 0,9 

Ungern 12 10 0,8 

Portugal 12 10,6 0,9 

Sverige 10 9,2 0,9 

Österrike 10 8,3 0,8 

Bulgarien 10 7,6 0,8 

Finland 7 5,3 0,8 

Danmark 7 5,5 0,8 

Slovakien 7 5,4 0,8 

Irland 7 4,5 0,6 

Litauen 7 3,3 0,5 

Kroatien 7 4,4 0,6 

Lettland 4 2,3 0,6 

Slovenien 4 2 0,5 

Cypern 4 0,8 0,2 

Estland 4 1,3 0,3 

Luxemburg 4 0,5 0,1 

Malta 3 0,4 0,1 

Totalt antal röster 35282   

 

Kriteriet `lika representation´ innebär dock att alla EU:s medborgare skall ha samma möjlig-

heter och alla medborgares röster skall väga lika tungt i omröstningar. Beroende av vilken fråga 

som ska behandlas samlas i Ministerrådets en företrädare på ministernivå från respektive med-

lemsland. Enligt Lissabonfördraget skall Ministerrådet besluta med kvalificerad majoritet (om 

                                                           
78 (Bergström & Hettne, 2010, s. 80) 
79 (Bergström & Hettne, 2010, s. 80) 
80 (europa.eu, u.d.) 
81 (http://europa.eu/about-eu, 2013) 
82 (europa.eu, u.d.)  
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inte annat föreskrivs i fördragen). Från och med den första november 2014 definieras kvalifi-

cerad majoritet enligt Lissabonfördraget som att minst 55 procent av Rådets medlemmar skall 

vara representerade i minst 65 procent av unionens befolkning.83  Detta innebär att minst 223 

av de totalt 352 rösterna behövs för att ett beslut skall fattas. Tabell 3.1 visar fördelningen av 

Rådets röster, dels mellan medlemsländerna samt dels mellan hur många medborgare i miljoner 

det finns per röst i respektive medlemsland. Det är alltså noterbart att fördelningen mellan med-

lemsländerna och därmed mellan medborgarna är ojämn. Gällande den kvalificerade majorite-

ten kan det tyckas att situationen gällande jämlik röstning har förbättrats i samband med Lissa-

bonfördraget. Dock kommer de nya kriterierna för kvalificerad majoritet börja gälla först den 

första november 2014 vilket gör det svårt att veta om dessa kommer fungerar effektivt och 

jämlikt i praktiken.  

Europaparlamentet baseras på ett proportionellt valsystem, vilket innebär att medborgare repre-

senteras proportionellt av de som väljs i valen till Europaparlamentet. Idén gällande jämlik 

röstning är att lika representation baseras på att alla medborgares röster väger lika mycket; även 

kallat `en person en röst principen´.84 I samband med Lissabonfördraget fastställs att antalet 

ledamöter inte får överstiga 750 exklusive ordföranden samt minimum- och maximumantal av 

ledamöter hos respektive medlemsstat.85 De nya antalen ledamöter kommer att gälla från valet 

2014, Tyskland kommer då att inneha maxantalet på 96 ledamöter och Malta kommer att inneha 

minimumantalet på 6 ledamöter.   

                                                           
83 (Europeiska Unionen, 2008, s. Art 16) 
84 (Karlsson C. , 2001, s. 91) 
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Tabell 3.2 Ledamöter i Europaparlamentet  
Medlemsstat Antalledamöter86 Invånare 

(miljoner)87 

Medborgare/ledamöter 

Tyskland 96 82 854000 

Frankrike 74 64,3 870000 

Italien 73 60 820000 

Storbritannien 73 61,7 845000 

Spanien 54 45,8 850000 

Polen 51 38,1 750000 

Rumänien 33 21,5 650000 

Holland 26 16,4 630000 

Belgien 22 10,7 486000 

Tjeckien 22 10,5 480000 

Grekland 22 11,2 510000 

Ungern 22 10 450000 

Portugal 22 10,6 480000 

Sverige 20 9,2 460000 

Österrike 19 8,3 440000 

Bulgarien 18 7,6 420000 

Finland 13 5,3 410000 

Danmark 13 5,5 420000 

Slovakien 13 5,4 415000 

Irland 12 4,5 375000 

Litauen 12 3,3 275000 

Kroatien 12 4,4 370000 

Lettland 9 2,3 26000 

Slovenien 8 2 25000 

Cypern 6 0,8 130000 

Estland 6 1,3 220000 

Luxemburg 6 0,5 830000 

Malta 6 0,4 66000 

Totalt antal ledamöter 750   

 

Den ojämna fördelningen av ledamöter i Europaparlamentet är ett bevis på att lika representat-

ion hos medborgarna inte till fullo förekommer i praktiken. Detta innebär alltså att röster från 

medborgare från bland annat Malta, där det finns en ledamot per 66000 invånare, skiljer sig 

från röster från medborgare i Tyskland där det finns en ledamot per 854000 invånare.  

Sammanfattningsvis har situationen för lika representation i samband med Lissabonfördraget 

ikraftträdande förändrats men där med inte nödvändigtvis förbättrats. Exempelvis är den princip 

som behövs för att representationen skall vara totalt jämlik `en person. en röst´ inte tillfullo 

uppnådd i EU.  
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3.1.2 Ansvarsutkrävande 

Genom Lissabonfördraget fastställs att medlemsstaternas företrädare är demokratiskt ansvariga, 

dels inför de nationella parlamenten och dels inför sina medborgare.88 Det framgår inte om det 

finns någon form av demokratiskt ansvariga på den europeiska nivån. Tanken är att ansvar bör 

kunna utkrävas av de personer och de institutioner som getts makt samt rätt att besluta. 

Ansvarsutkrävande på europeisk nivå berör alla EU:s institutioner. Ett demokratiskt underskott 

i EU kan leda till att det finns en avsaknad möjlighet till ansvarsutkrävande. Således är slutsat-

sen att Lissabonfördraget inte lyckats att förbättra situationen gällande ansvarsutkrävande och 

att kriteriet ansvarsutkrävande alltså inte är tillfredsställt. 

Sammanfattningsvis är det så att situationen gällande kriteriet jämlik röstning i EU har fått 

andra förutsättningar i vissa fall i samband med Lissabonfördragets ikraftträdande. Detta spe-

cifikt gällande lika representation och på så vis tycks det finnas försök till förbättring gällande 

detta inom EU. Det finns dock inte någon förbättring gällande ansvarsutkrävande på europeisk 

nivå.  

3.2 Deltagande 

Deltagande, Karlsson menar att det inte är möjligt att helt exakt avgöra vilka möjligheter det 

finns för medborgare att uttrycka åsikter. Dock konstaterar han att de förmedlande strukturerna 

som finns etablerade inom EU, vilka skall hjälpa medborgarna att effektivt kunna delta i det 

politiska livet, är allt för svaga, både gällande att lyssna på medborgarna samt gällande deras 

möjligheter att effektivt kunna utöva påtryckningar. Karlsson menar att medborgares tillgång 

till exempelvis intresseorganisationer är ojämnt fördelat och att fallet gällande EU:s policyskap-

ande process varken är jämlikt eller tillräckligt effektivt för att medborgarna skall kunna göra 

sina röst hörda.89  

EU skall enligt Lissabonfördraget styras utifrån representativ demokrati, delvis genom att Euro-

paparlamentet består av ledamöter som är direkt valda av folket, och delvis genom att Europa 

rådet består av representanter som är valda av medborgare i respektive medlemsstat. 90 EU:s 

institutioner skall enligt Lissabonfördraget skapa en miljö där medborgare har möjlighet att 

öppet diskutera och formulera sina åsikter. EU skall även enligt Lissabonfördraget ge alla med-

borgare rätt att delta i det demokratiska livet.91 
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Kriteriet deltagande berör medborgares direkta eller indirekta möjlighet att delta i det som sker 

samt beslutas i EU. I samband med Lissabonfördragets ikraftträdande har det införts ett sätt för 

medborgarna att direkt kunna delta i det politiska livet i EU. Detta genom det så kallade `Med-

borgarinitiativet´.92 Medborgarinitiativet innebär att minst en miljon invånare från ett bety-

dande antal av medlemsländerna kan uppmana Kommissionen att lägga fram förslag. Vad som 

menas med `ett betydande antal medlemsländer´ har föreslagits vara en tredjedel av medlems-

länderna.93 Medborgarinitiativet är alltså till för att medborgare direkt skall kunna delta i EU:s 

policyskapande. Dock har medborgarinitiativet fått kritik, bland annat för att det finns svårig-

heter för medborgarna att faktiskt utnyttja den. Frågan som kritiker ställer är huruvida enskilda 

medborgare har de resurser samt de kontakter som krävs för att samla en miljon namnunder-

skrifter som faktiskt är kravet.94  

Lissabonfördraget bidrar alltså med möjlighet för medborgare att direkt kunna delta i lagstift-

ningsprocessen. Medborgares direkta deltagande skall skapa påtryckningar och därmed skapa 

möjligheter att påverka resultatet av olika lagstiftningsärenden. Vidare handlar detta kriterium 

om att undersöka vilka möjligheter det finns för medborgare att uttrycka sina preferenser samt 

vilken respons de får och om i så fall hur effektiva och lyhörda dessa så kallade mellanhänder 

mellan medborgare och policyskapande är.  

3.2.1 Lyhördhet av mellanhänder 

Förutom medborgares möjlighet att direkt kunna delta i EU:s policyskapande via medborgari-

nitiativet så finns det indirekta möjligheter för medborgare att delta. Gällande lyhördhet av 

mellanhänder menas vanligen lyhördhet av organisationer såsom politiska partier. De politiska 

partierna ingår alltså i det indirekta deltagandet och det indirekta deltagandet är ofta av avgö-

rande betydelse för medborgares möjligheter att kunna delta i det politiska livet. Det är inte en 

självklarhet att organisationer såsom politiska partier är lyhörda för sina medlemmars preferen-

ser trots att dessa kanske är den vanligaste och kanske mest tillgängliga formen för medborgare 

att delta i.95 Genom Lissabonfördraget understryks betydelsen av politiska partier på europeisk 

nivå och det fastställs att politiska partier på europeisk nivå skall ge uttryck åt EU:s medborga-

res preferenser samt att de skall hjälpa till att skapa ett politiskt medvetande på europeisk nivå. 

                                                           
92 (Europeiska Unionen, 2008, ss. Art: 11, i enlighet med Art 24)  
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Vissa menar även att de ändringar som Lissabonfördraget bidragit med gällande att stärka Euro-

paparlamentets ställning har inneburit att politiska partier på europeisk nivå har fått en allt större 

betydelse.96  

3.2.2 Effektiva mellanhänder 

Karlssons analys av mellanhänders effektivitet utgår bland annat ifrån intresseorganisationer 

eftersom dessa tycks vara närmre medborgarna är politiska partier på europeisk nivå. Viktigt i 

Karlssons analys är att det är stor skillnad gällande både lyhördhet och effektivitet mellan små 

respektive stora intresseorganisationer. Detta baserat på att små organisationer tycks vara 

närmre och mer beroende av medlemmarna och är därför mer lyhörda inför dem. Men på grund 

av att de mindre organisationerna är små till storleken är vanligen även resurserna mindre och 

därför även möjligheten till effektivitet.97  

Kriteriet gällande effektiva mellanhänder tycks inte förekomma i Lissabonfördraget, vilket 

alltså betyder att situationen gällande mellanhänders effektivitet i samband med Lissabonför-

draget inte förändrats och att denna undersökning inte vidare kan analysera detta kriterium.  

3.2.3 Fördelning av tillgång till mellanhänder 

Karlsson hävdar att fördelning av tillgång till mellanhänder inom EU inte alls är jämnt fördelad 

mellan medborgare och att det även finns en ojämn fördelning mellan olika områden, det vill 

säga vilka frågor som mellanhänder väljer att fokusera på.98 Fördelning av tillgång till mellan-

händer är inte (vad denna analys har uppmärksammat) något som Lissabonfördraget berör.  

Sammanfattningsvis har kriteriet deltagande utökats genom att det så kallade medborgarinitiati-

vet har införts i samband med Lissabonfördraget. I Lissabonfördraget framhävs det, vilket be-

skrivs ovan, att EU skall ha demokrati som en värdegrund samt skapa möjlighet för medborgare 

att öppet diskutera och formulera åsikter. Eftersom Lissabonfördraget inte berör (vad denna 

undersökning kan finna) mellanhänders effektivitet samt fördelningen av medborgares tillgång 

till mellanhänder så kan denna undersökning inte analysera dessa kriterier vidare. Denna ana-

lysdel fokuserar på mellanhänders lyhördhet, det vill säga mer specifikt på politiska partiers 

lyhördhet med anledning av att dessa är de mellanhänder (vad jag kan se) som finns föreskrivna 

i Lissabonfördraget.  
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3.3 Deliberation 

Karlsson menar att avsaknaden av öppenhet i EU skapar svårigheter för medborgare att formu-

lera välgrundade åsikter. Trots att viss förbättring har skett med tiden gällande öppenhet så 

nyttjas inte den fulla potentialen.  Slutsatsen Karlsson drar är således att EU:s situation gällande 

att erhålla relevant och pålitlig information inte skapar möjligheter för medborgarna att formu-

lera välgrundade åsikter.99  

3.3.1 Tillgång till information 

Gällande tillgång till information tillför Lissabonfördraget sex viktiga faktorer. För det första 

framhäver Lissabonfördraget att EU:s institutioner skall ge EU:s medborgare tillfälle att offent-

ligt diskutera och formulera åsikter. Detta innebär att medborgare teoretiskt ska ha möjlighet 

att kunna insamla relevant och pålitlig information. För det andra stadgas att EU:s institutioner 

skall föra en tydlig och öppen dialog med både det civila samhället och medborgarnas repre-

sentanter. Att institutionerna skall föra en öppen och tydlig dialog med olika representanter gör 

att kritiker ifrågasätter om det kanske förhåller sig som så att viss information endast är till 

förfogande för vissa och därmed inte alla medborgare. För det tredje framhäver Lissabonför-

draget att Kommissionen skall säkerställa att EU:s åtgärder är enhetliga och öppna genom att 

föra överläggning med alla parter som berörs.100 För det fjärde kan medborgarinitiativet ses 

vara ett betydande sätt för medborgare att säkerställa öppenhet.101 För det femte skall tillgång 

till information även ske indirekt genom den så kallade `subsidiaritetsprincipen´, i vilken de 

nationella parlamenten skall ges tillgång till informationen från de olika institutionerna gällande 

bland annat lagstiftningen.102 För det sjätte har Lissabonfördraget introducerat att Ministerrå-

dets möten skall delas upp i två delar. Detta är kanske den mest betydande nyheten för medbor-

gares tillgång till pålitlig och relevant information och detta innebär att Ministerrådets möten 

kommer att delas upp i en öppen del vilken berör förhandling om lagstiftningsärenden och en 

icke offentlig del vilken berör det arbete som inte omfattar lagstiftningsärenden. Med andra ord 

innebär det att alla debatter och överläggningar i rådet som handlar om lagstiftningsärenden 

skall vara offentliga. Det innebär alltså att allmänheten skall kunna ta del av beslut fattade av 

Ministerrådet.103
 Det kan konstateras att det har skett framsteg med EU:s öppenhet i samband 

med Lissabonfördraggets ikraftträdande. Karlsson skriver att det tidigare varit uppenbart att 
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102 (Europeiska Unionen, 2008, s. Art 12) 
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vissa av EU:s institutioner inte till fullo utnyttjat de möjligheter som erbjudits för att skapa 

öppenhet inför medborgarna, framför allt gällande Ministerrådet.104  

Sammanfattningsvis har Lissabonfördraget introducerat en möjlighet för medborgarna att få 

mer insikt i de lagstiftningsärenden som sker i Ministerrådet och att situationen därför gällande 

tillgång till relevant och pålitlig information hos Ministerrådet har förbättrats för medborgarna. 

Kriteriet `tillgång till information´ anses kanske inte vara mycket tillfredsställd men åtminstone 

mer acceptabel än tidigare.  

3.4 Agendakontroll 

Slutsatsen som Karlsson drar är att viss kontroll är delegerad till icke-valda representanter och 

att medborgare i teorin skall kunna återfå den makten, men det är extremt svårt i praktiken. 

Graden av indirekt kontroll är relativt låg, detta med utgångspunkt i att det finns få möjligheter 

att få kontroll över Kommissionen, vilken är den primära agendasättaren. Den enda direkt valda 

institutionen är Europaparlamentet vilken Karlsson menar endast har en marginell roll i agen-

dasättandet. Medborgare i EU har genom de kommittéer som är länkade till Kommissionen 

möjlighet att influera agendasättandet. Tillgången till dessa kommittéer är fördelad oerhört 

ojämnt mellan medborgarna. Med anledning av detta konkluderar Karlsson att kriteriet agenda-

kontroll är långt ifrån att vara tillfredsställt i EU.105 

Denna delanalys går i Karlssons fotspår och söker finna de vägar som medborgare kan ta för 

att påverka de frågor som finns på agendan. Karlsson väljer att endast beskriva den indirekta 

agendakontrollens situation med anledning av att det inte då fanns någon möjlighet för med-

borgarna att påverka direkt. `Medborgarinitiativet´ är ett försök att höja den demokratiska legi-

timiteten genom att skapa möjlighet för medborgare att påverka direkt.106 Medborgarinitiativet 

är alltså till för att medborgare skall kunna påverka direkt och därmed den politiska agendan. 

Kritiker menar dock att det finns juridiska begränsningar som inverkar på medborgares möjlig-

het att påverka agendan via medborgarinitiativet eftersom Kommissionen inte är tvingad till 

detta.107 Det finns även en oro bland kritiker att medborgarinitiativet felaktigt kommer att an-

vändas av redan starka och etablerade intresseorganisationer, lobbyistgrupper och företag istäl-

let för enskilda medborgare vilket det egentligen är utformat för.108 Utan att upprepa det som 
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skrivits ovan för mycket så innebär Lissabonfördraget att medborgarinitiativet bidrar med möj-

lighet för medborgare att direkt kunna påverka vilka frågor som finns på agendan. Det vill säga 

att medborgares deltagande skall kunna påverka resultatet av olika lagstiftningsärenden.  

3.4.1 Grad av indirekt agendakontroll 

Möjlighet till indirekt agendakontroll baseras bland annat på Europaparlamentets kontroll av 

EU:s arbete eftersom Europaparlamentet är det enda organ som är direkt valt av folket. Indirekt 

agendakontroll sker även med hjälp av Europarådets kontroll eftersom det är ett organ som 

består av valda stats- och regeringschefer. De nationella regeringarnas inflytande över EU:s 

lagstiftningsprocess via ministerrådet är ytterligare ett sätt att ha indirekt kontroll. Lissabonför-

draget har introducerat den så kallade `Subsidiaritetsprövningen´, vilken innebär att de nation-

ella parlamenten har fått ansvar att granska att beslut fattas på lägsta möjliga samt mest effektiva 

nivå.109Subsidiaritetsprincipen innebär med andra ord att de nationella parlamenten får (dock 

begränsat) inflytande över EU:s lagstiftningsprocess.110 I samband med Lissabonfördraget har 

Europaparlamentet också fått ytterligare maktbefogenheter. De skall tillsammans med rådet 

lagstifta, utöva budgetfunktionen, utöva politisk kontroll, agera som rådgivare samt utse Kom-

missionens ordförande.111 

3.4.2 Fördelning av indirekt agendakontroll 

Problematiken gällande fördelning av indirekt agendakontroll, som Karlsson beskriver den i sin 

analys, kvarstår dock. Det handlar alltså inte om att medborgare har jämlik tillåtelse att kon-

trollera agendan, utan det handlar om att tillexempel konsumenter och sociala rörelser lättare 

kan få fäste och kan skapa påtryckningar mer än andra. Karlsson förklarar att detta eftersom det 

behövas en mängd resurser för att vara aktiv och kunna påverka agendan. Vidare kan det alltså 

hävdas att det inte finns rättigheter för medborgare att indirekt påverka agendan, utan snarare 

endast att det finns möjligheter. Dessa är beroende av hur Kommissionen väljer att fördela sitt 

intresse i olika frågor och på så vis är medborgares möjligheter att påverka agendan större eller 

mindre.112 
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Kriteriet gällande fördelning av indirekt agendakontroll berörs inte specifikt i Lissabonfördra-

get. I Lissabonfördraget berörs endast att EU:s institutioner skall agera jämlikt,113 och ge med-

borgarna lika uppmärksamhet.114 Det är med andra ord så att Lissabonfördraget inte tillför några 

specifika detaljer om hur situationen för fördelning av indirekt agendakontroll skall förändras 

för att bli mer demokratiskt legitim. Med anledning av detta så kan inte denna undersökning 

vidare analysera detta kriterium, utan antar att situation inte nämnvärt har förändrats i jämfö-

relse med Karlssons analys 2001.   

3.4.3 Möjlighet att återfå delegerad auktoritet 

Precis som i Karlssons analys av den delegerade makten inom EU fokuserar även denna under-

sökning på de två största institutionerna som har tilldelad auktoritet att fatta bindande beslut av 

representanter som inte är valda av folket. Dessa två institutioner är EU-domstolen och den 

Europeiska Centralbanken och frågan som ställs är huruvida makten som är tilldelad dessa in-

stitutioner går att fås tillbaka till folket på ett effektivt sätt.  

I och med Lissabonfördragets ikraftträdande är inte det enda sättet att återfå den delegerade 

makten genom ett enhälligt godkännande av alla medlemsstater som tidigare gällde, utan Lis-

sabonfördraget innebär att fördragen kan ändras i enlighet med det så kallade `ordinarie´ re-

spektive `förenklade´ ändringsförfarandena. Det vill säga att det finns möjlighet att utöka eller 

minska de befogenheter unionen tilldelas i fördragen. 115 Lissabonfördraget har med andra ord 

gjort ett försök att effektivisera och säkra demokratin; nämligen genom det så kallade `förenk-

lade ändringsfördraget´. Detta fördrag, enligt artikel 48, får lov att användas på de fall som 

berör `unionens politik´ och inre åtgärder, den tredje delen av fördraget om Europeiska union-

ens funktionssätt. Det innebär att Europeiska rådet enhälligt efter godkännande av Europapar-

lamentet får med kvalificerad majoritet fatta beslut om fördragsändring. Trots att detta kan ses 

som stärkande av EU:s demokratiska legitimitet kan det vara problematiskt att genomföra ef-

tersom varje förfarande av den förenklade ändringsfördraget måste framläggas hos de nationella 

parlamenten i förväg. De nationella parlamenten har sedan rätt att göra en hindrande invändning 

inom sex månader.116 Detta gör att denna analys av möjligheter för medborgare att effektivt 

återfå delegerad makt till icke-valda representanter, likt Karlssons analys, drar slutsatsen att det 

i teorin är genomförbart, men i verkligheten näst in till omöjligt. 

                                                           
113 (Europeiska Unionen, 2008, s. Art 2) 
114 (Europeiska Unionen, 2008, s. Art 9) 
115 (Europeiska Unionen, 2008, s. 48) 
116 (Europeiska Unionen, 2008, s. Art 48); (Bergström & Hettne, 2010, ss. 84-85) 
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Sammanfattningsvis är medborgares möjlighet att återfå delegerad auktoritet är begränsad, men 

möjligheten finns till viss del beskriven i Lissabonfördraget, och det har således funnits en am-

bition men i fördraget har man inte nått ända fram.  
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4. Slutdiskussion och vidare forskning 
Detta kapitel skall med hjälp av resultatet i analysen och med hjälp av det teoretiska ramverket 

försöka skapa en heltäckande bild av undersökningen samt svara på de frågeställningar som 

undersökningen vilar på.  

Textanalysen av Lissabonfördraget är nu genomförd och frågan som indirekt således ställs är 

om några slutsatser kan dras gällande om Lissabonfördraget har bidragit med förändringar. 

Undersökningen har använt sig av Christer Karlssons analytiska ramverk117, detta för att få en 

vägledning till vad som kan undersökas i Lissabonfördraget. Nästa steg i undersökningen är att 

försöka dra slutsatser baserade på analysen. Karlsson använder sig av ett resultatmått vilket är 

presenterat i analysen ovan. Denna slutdiskussion kommer dock inte att använda samma resul-

tatmått som Karlsson gör i sin slutdiskussion eftersom jag anser att gränserna mellan respektive 

resultatmått är vaga. Denna undersökning kommer istället ange som resultat om förbättring 

skett eller inte med hjälp av resultatmått; tas ej upp i Lissabonfördraget, ingen förbättring, 

försök till förbättring, viss förbättring och förbättring. För att få en tydlig överblick över det 

demokratiska underskottet och vad det består av så sammanställs resultaten i en tabell som är 

modifierad utifrån Karlssons avhandling118. Likt Karlssons augment119 för kvantifiering av hans 

slutsatser så innebär kvantifieringen även i denna undersökning en förlust av viss information 

och vissa detaljer.  

De frågor som denna uppsats skall besvara är 1. Finns det något demokratiskt underskott i EU 

idag och 2. Om det finns, vad består det i så fall av. Syftet är som ovan nämnts att med stöd av 

tidigare forskning, gällande det demokratiska underskottet i EU, undersöka huruvida Lissabon-

fördraget har bidragit med att förbättra den demokratiska legitimiteten. 

Eftersom undersökningen baseras på teorier om demokrati som förklarar demokratiideal och 

standarder är det tänkbart att EU inte till fullo kommer att uppfylla de kriterier som finns i det 

analytiska ramverket. Detta gör att det kan konstateras att det i EU till en viss grad alltid kom-

mer att finnas demokratiskt underskott och att svaret på den första frågan därför kommer att 

vara relativt förutsägbart. Det kan alltså förväntas att EU innehar demokratiskt underskott 

eftersom det i verkligheten inte är möjligt att uppfylla demokratiska normer och standarder fullt 

ut. 

                                                           
117 (Karlsson C. , 2001, s. 43) 
118 (Karlsson C. , 2001, s. 102) 
119 (Karlsson C. , 2001, s. 102) 
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Ingen situation för någotdera kriterium definieras som fullt demokratiskt. Svaret på första 

frågan är därför ja, det finns demokratiskt underskott i EU. Vissa kriterier har visserligen för-

ändrats och i vissa fall även förbättrats men inte till den grad att de uppfyller alla demokratiska 

kriterier. För att kunna besvara den andra frågan som undersökningen ställer sig är det viktigt 

att beakta den analys som ovan gjorts. Lissabonfördraget har till viss del bidragit med att för-

bättra den demokratiska legitimiteten och situationen för EU:s medborgare. I nästkommande 

stycken skall den andra frågeställningen besvaras med hjälp av de kriterier som finns i tabellen 

4.1, det vill säga i vad det demokratiska underskottet består av.  

Lissabonfördraget har dels bidragit med nya tillvägagångssätt och initiativ för att stärka den 

demokratiska legitimiteten och dels föreskriver Lissabonfördraget vilka värderingar och prin-

ciper som EU samt dess institutioner och organ skall följa för att framstå som en demokrati. 

Det är noterbart att det har skett om inte förbättringar så i alla fall försök till förbättringar av 

den demokratiska legitimiteten i samband med Lissabonfördragets ikraftträdande.  

Lissabonfördragets ikraftträdande innebär att resultatet för kriteriet `lika representation´ 

förändrats till viss del. Dessa förändringar har bland annat inneburit vissa förbättringar i lag-

stiftningsförfaranden samt ändringar av antalet ledamöter i Europaparlamentet och antalet rös-

ter i Rådet. `Lika representation´ innebär att samtliga medborgares röster skall väga lika tungt 

i omröstningar och i analysen framgår det att detta inte riktigt är fallet gällande EU. De föränd-

ringar som Lissabonfördraget inneburit har således inte till fullo bidragit till att kriteriet `lika 

representation´ kan få ett bättre resultat än av som framgår av tabellen 4.1. Det vill säga ”viss 

förbättring”. 

Angående kriteriet `ansvarsutkrävande´ har Lissabonfördragets ikraftträdande inte inneburit 

varken någon förändring eller förbättring. Detta eftersom det inte framgår i Lissabonfördraget 

att det ska finnas någon demokratiskt ansvarig på europanivån och detta har lagt grunden till 

att kriteriet `ansvarsutkrävande´ i tabell 4.1 får som resultat ”ingen förbättring”. 

I kriteriet `lyhördhet av mellanhänder´ behandlas begreppet mellanhänder, vilket kan innebära 

många olika former. De mellanhänder som berörs i Lissabonfördraget är de politiska partierna. 

Politiska partier enligt Lissabonfördraget skall ge uttryck för medborgarnas preferenser, vilket 

kan anses vara positivt för att detta kriterium skall bli uppfyllt och anses demokratiskt. Eftersom 

Europaparlamentets roll till viss del har stärkts i samband med Lissabonfördragets ikraftträ-
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dande, har även de politiska partierna ha fått mer plats och därmed har lyhördheten medbor-

garna kunnat öka. Detta eftersom de politiska partierna är starkt sammanlänkade med 

Europaparlamentet, men det framgår inte att denna lyhördhet är jämt fördelad mellan medbor-

garna. Lissabonfördraget berör dessutom inte lyhördheten mellan andra typer av mellanhänder, 

vilket gör att detta kriterium som helhet inte berörs av Lissabonfördraget. Kriteriet `lyhördhet 

av mellanhänder´ får därför som resultat endast ”viss förbättring” i tabell 4.1. 

 De två nästkommande kriterierna `effektiva mellanhänder´ och `fördelning av tillgång till 

mellanhänder´ behandlas inte i Lissabonfördraget och har därför inte kunnat undersökas och 

anges i tabellens resultatkolumn ”tas ej upp i Lissabonfördraget”.  

Kriteriet `tillgång till information´ har på olika vis påverkats av Lissabonfördraget. Den kanske 

mest genomgripande förändringen för tillgången till information är att Ministerrådet måste för-

handla om lagstiftningsärenden öppet. Viktigt för kriteriet är även att Lissabonfördraget före-

skriver att medborgarna skall ha tillfälle att offentligt diskutera sina åsikter och att EU:s 

institutioner skall driva en öppen dialog med berörda parter. Det är tydligt att Lissabonfördra-

gets ikraftträdande har inneburit förändringar och även vissa förbättringar gällande medborga-

res möjlighet att få tag på information. Kriteriet ̀ tillgång till information´ får därför som resultat 

endast ”viss förbättring” i tabell 4.1.  

Kriteriet `grad av indirekt agendakontroll´ har redovisats som ”förbättring” i resultatkolum-

nen, detta eftersom Lissabonfördraget bland annat har introducerat den så kallade 

`Subsidiaritetsprövningen´, vilken innebär att de nationella parlamenten får, om än begränsat, 

inflytande över EU:s lagstiftningsprocess och att Europaparlamentet har fått en starkare ställ-

ning. Vidare har Lissabonfördragets ikraftträdande medfört det så kallade medborgarinitiativet. 

Medborgarinitiativet är visserligen en form av direkt deltagande och är inte helt utan fråge-

tecken, men skapar ändå en möjlighet för medborgare att relativt effektivt kunna påverka och 

kontrollera den politiska agendan.  

Eftersom kriteriet gällande `fördelning av indirekt agendakontroll´ inte berörs i 

Lissabonfördraget har det inte heller kunnat undersökas och som resultat i tabell 4.1 fått ”tas ej 

upp i Lissabonfördraget”.  

Introducerandet av Lissabonfördraget har inneburit förändring för resultatet gällande kriteriet 

`möjlighet att återfå delegerad makt´. Detta gäller framförallt införandet av det så kallade för-

enklade ändringsförfarandet. Medborgarnas möjlighet att effektivt kunna återfå delegerad makt 
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från institutioner som är styrda av representanter som inte är valda av folket tycks ändå vara 

begränsad. Resultatet gällande kriteriet `möjlighet att återfå delegerad makt´ anses inte tillräck-

ligt uppfyllt för att vara helt demokratiskt och redovisas därför i resultatkolumnen som ”viss 

förbättring” i tabell 4.1. 

 

Som kan ses av resultatet är det vissa frågor som inte alls har tagits upp i Lissabonfördraget och 

någon som inte har förbättrats alls vilket är anmärkningsvärt tillexempel gällande 

`ansvarsutkrävande´. Resterande frågor som omfattas av de olika kriterierna, har enligt under-

sökningen försök till förbättring gjorts samt några förbättras till viss del. Den största förbätt-

ringen har skett gällande de frågor som har berört kriteriet `grad av indirekt agendakontroll´, 

vilket är positivt men ändå inte fullt ut bra. Enligt undersökningen får därför det demokratiska 

underskottet i EU anses som relativt stort och man kan ifrågasätta varför det inte gjorts mer för 

att höja den demokratiska legitimiteten i EU. 

Det analytiska ramverket i Karlssons avhandling baseras på demokratiideal för den nationella 

nivån. Detta eftersom Karlsson inte väljer att se EU unikt, på det viset att det inte går att exa-

minera med samma inrättade instrument eller bestämmas med samma fastställda normer som 

andra politiska system. Karlssons tanke är alltså att EU trots sin unika konstruktion bör och 

skall analyseras längs samma linjer som andra politiska system.120 

                                                           
120 (Karlsson C. , 2001, s. 37) 

Tabell 4.1 Slutsats 

Lika rösträtt I. Lika representation 

II. Ansvarsutkrävande 

Viss förbättring 

Ingen förbättring 

Deltagande III. Lyhördhet av mellanhänder 

IV. Effektiva mellanhänder 

V. Fördelning av tillgång till mellanhänder 

Viss förbättring  

Tas ej upp i Lissabonfördraget 

Tas ej upp i Lissabonfördraget 

Deliberation VI. Tillgång till information Viss förbättring 

Agendakontroll VII. Grad av indirekt agendakontroll 

VIII. Fördelning av indirekt agendakontroll 

IX. Möjlighet att återfå delegerad auktoritet 

Förbättring 

Tas ej upp i Lissabonfördraget 

Försök till förbättring 
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Denna undersökning har syftat till att undersöka EU:s demokratiska underskott, dels om det 

existerar och dels vad i det så fall består av. Studien kan ses som en uppföljning av en tidigare 

undersökning utförd av Christer Karlsson i hans avhandling från 2001121 för att se om det fort-

farande finns ett underskott. Genom att fortsätta att studera det demokratiska underskottet i EU 

kan forskningsfronten drivas ytterligare framåt. Det finns all anledning som jag ser det att driva 

fortsatt forskning gällande det demokratiska underskottet i EU. Det är anmärkningsvärt att det 

existerar ett demokratiska underskott i EU och det är viktigt att följa EU:s fortsatta arbete gäl-

lande detta.  

Denna undersökning är avgränsad till att endast omfatta 15 högskolepoäng och har en tidsom-

fattning på tio veckor och den analys och de resultat som undersökningen innefattar påverkas 

givetvis av tidsomfattningen. Med mer tid till förfogande kan undersökningen både breddas och 

fördjupas. 

  

                                                           
121 (Karlsson C. , 2001) 
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