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Sammanfattning
Det så kallade demokratiska underskottet och bristen på legitimitet har varit
ett centralt tema i debatten om EU under de senaste decennierna. Trots
intensiv debatt har hittills inga förändringar skett. Det låga valdeltagandet i
valen till Europaparlamentet och missnöjesyttringar i ratificeringsprocessen
av de senaste fördragsändringarna är exempel på medborgarnas brist på
förtroende för EU och den fortsatta integrationen. Vid regeringskonferensen
som avslutades i Nice i december 2000 enades regeringscheferna om att
försöka förbättra den demokratiska legitimiteten i EU. I Nicefördraget
erkänner man behovet att föra Unionen närmare medborgarna och initierar
därför en allmän debatt som skall leda fram till ändringsförslag för
behandling under regeringskonferensen 2004. Kommissionen gav i juli 2001
ut en vitbok om styrelseformerna i EU för att ge sitt underlag till debatten.
Hur ändringarna av EU:s beslutsprocesser kommer att se ut beror av den
inledda processen och är inte given på förhand.

Ett grundläggande antagande i diskursteori och kritisk diskursanalys är att
språk och språkanvändning inte bara är ett sätt att förmedla information om
uppfattningar eller beteenden på. Språket i sig formar människors
uppfattningar om sin egen och andras identitet, sociala relationer och hur
världen hänger ihop. Förändringarna av EU:s strukturer beror enligt dessa
teorier på hur problemen artikuleras och hur nyckelbegrepp som demokrati
och legitimitet konstrueras. Syftet med denna uppsats är att analysera
Vitboken för att se vilka betydelser av demokrati och legitimitet som
kommissionen etablerar respektive utesluter genom sin diskurs. Både
diskursteorin och den kritiska diskursanalysen betonar vikten av att placera
analysen av en diskurs i sitt sociala sammanhang, vilket i denna uppsats
bland annat görs genom att kommissionens konstruktion av politiska
begrepp jämförs med analyser i statsvetenskaplig forskning.

Analysen av Vitboken visar att den relevanta politiska konflikten som
kommissionen uppfattar står mellan det ”gemensamma intresset” och
”särintressen”. Kommissionen menar sig stå för det ”gemensamma intresset”
medan alla som motsätter sig en fortsatt integration och överförande av
makt till centrala EU-institutioner står för ett ”särintresse” och bör
bekämpas. Att vara ”europé” i kommissionens bemärkelse kommer i konflikt
med demokratiska värden som lika rösträtt, effektivt deltagande och tro på
ansvarsutkrävande. Dessa värden utesluts ur betydelsen ”ett bra europeiskt
samarbete”. Kommissionen använder ”mervärde” som metafor för att
beskriva EU:s politik, på detta sätt strukturerar de en verklighetsbild där
varje beslut på EU-nivå kan ses som en ”nyttighet”. Bilder av EU som
”onödig” eller ”kostsam” utesluts.

EU:s legitimitet baseras i kommissionens bild på de resultat och den
handlingskraft som EU kan uppvisa, vilket kommissionen menar att den
även i fortsättningen bör göra. Denna bild utesluter mer procedurinriktade
förändringar, processer för ansvarsutkrävande, representativitet och
reversibilitet blir onödiga. Enligt diskursen i Vitbokens är EU en demokratisk
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process, demokratin är redan uppnådd. Beslutsfattandet i EU har ”dubbel
demokratisk förankring” vilket gör åtgärder som syftar till att förbättra
demokratin onödiga. Att göra deltagande och ansvarsutkrävande till lagliga
rättigheter på EU-nivå kan enligt kommissionens diskurs vara ett hot mot
”demokratin” genom att sådana procedurer kan hindra ”effektiviteten”.

Kommissionen har en central roll i den process som ska leda fram till
förändringar i EU:s styrelseskick. Diskursen i Vitboken påverkar med stor
sannolikhet inte bara vilka frågor som kommer att diskuteras utan också
hur identiteter, relationer och kunskapssystem uppfattas. Att hävda en
alternativ betydelse av viktiga nyckelbegrepp kan bli svårt då Vitboken ger
lite utrymme för sådana tolkningar och är ett gemensamt dokument för alla
deltagare i processen oavsett skillnader i tradition, kultur och språk.
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Introduktion
Det demokratiska underskott och bristen på legitimitet har varit ett centralt
tema sedan slutet på 70-talet i debatten om EU1.2 Demokratifrågan har blivit
den viktigaste frågan i EU under 90-talet enligt Kristian Sjövik. Både kring
det kontinuerliga integrationsarbetet och i arbetet inom enskilda
politikområden har bristande öppenhet och svårigheten att utkräva ansvar
varit en ständigt återkommande fråga. Men trots att demokratifrågan har
varit så central, och debatterats så intensivt så har konkreta förändringar
lyst med sin frånvaro.3

Det demokratiska underskottet i EU kan förstås som gapet mellan makten
hos å ena sidan EU:s institutioner, i första hand kommissionen och
ministerrådet, och å andra sidan hos de nationella parlamenten.4 Ett annat
sätt att uttrycka det demokratiska underskottet är att ministerrådet kan
fatta beslut med majoritetsomröstningar utan att folken, eller parlamenten, i
medlemsstaterna kan utkräva direkt ansvar. Att överstatliga beslut kan
fattas utan att ansvar kan utkrävas brukar, tillsammans med bristen på
öppenhet och kommissionens exklusiva förslagsrätt, anses utgöra kärnan i
det demokratiska underskottet.5 Men det råder ingen enighet, vare sig i
akademiska eller politiska kretsar, om hur man skall uppfatta det
demokratiska underskottet, eller hur allvarligt det är. Orsaken till detta är
enligt Christer Karlsson att betydelsen av själva begreppet demokrati är
omstritt.6 Detta förhållande har en avgörande betydelse för denna uppsats.
Oavsett hur de faktiska förhållandena ser ut finns det idag en diskrepans
mellan det sätt som EU styrs på och många EU-medborgares uppfattning av
ett demokratiskt styre. Hur vi uppfattar politiska problem beror på vilken
betydelse viktiga begrepp har i förhållande till varandra, detta visar på den
politiska vikten av att fastslå begreppens betydelse.

Ett uttryck för att utveckling av det europeiska samarbetet ses med misstro
av många medborgare är de folkomröstningar som hölls i samband med
ratificeringen av Maastrichtfördraget 1992. I Frankrike vann ja-sidan mycket
knappt medan de danska väljarna röstade nej till Maastrichtfördraget. Ett
annat uttryck för medborgarnas brist på förtroende är det låga valdeltagande
som valen till Europaparlamentet har haft de senaste valen. I Sverige deltog
38,8% av väljarna i valet till Europaparlamentet 1999.7

                                      
1 I uppsatsen används EU nästan genomgående även om det i vissa fall vore mer korrekt att
skriva EG. I och med den allt bredare agendan blir det allt svårare att enkelt skilja EU från
EG. Kommissionen använder EU genomgående i Vitboken även då beslut eller policys i
första pelaren avses.
2 Gustavsson, Sverker (1994), ”Ett demokratiskt Europa?”, Annales Academiae Regiae
Scientiarum Upsaliensis 1993/1994 (30), s. 65
3 Sjövik, Kristian (1999), ”Det demokratiska dilemmat” i Johansson, Karl Magnus (red.)
(1999), Sverige i EU, Stockholm: SNS Förlag, s. 38
4 Dinan, Desmond (1999), Ever Closer Union, Basingstoke: Macmillan Press, s. 295f
5 Sjövik (1999), s. 40
6 Karlsson, Christer (2001), Democracy, Legitimacy and the European Union, Uppsala: Acta
Universitatis Upsaliensis, s. 26f
7 http:www.rsv.se/val, 2001-11-14



2

Problemet med den bristande tilltron till EU har uppmärksammats på olika
sätt inom Europeiska Unionen. I ratificeringsprocessen av Nicefördraget
hölls folkomröstning bara i Irland, det land som tidigare alltid visat upp en
stabil opinion för en fortsatt integration (denna gång röstade dock en
majoritet mot att Irland skulle anta Nicefördraget). Vare sig Danmark eller
Frankrike, som folkomröstat om Maastrichtfördraget, har folkomröstat om
Nicefördraget.8 Danmark hade folkomröstning om Amsterdamfördraget,
Frankrike däremot avstod redan här från risken att ställa ytterligare ett
fördrag inför väljarnas dom.9 Men insikten om att man måste göra något mer
grundläggande åt problemet fick regeringscheferna att, vid
regeringskonferensen som avslutades i Nice i december 2000, enas om att
försöka förbättra unionens demokratiska legitimitet och öppenhet. Syftet är
att ändra i unionens fördrag och de sätt som beslut fattas på i unionen idag.
Beslut om hur detta skall göras skall fattas av en ny regeringskonferens
under 2004. Innan dess skall en debatt hållas om hur EU skall styras i
framtiden, företrädare från de nationella parlamenten och den allmänna
opinionen skall uppmuntras att delta i denna debatt. Ansvariga för debatten
är kommissionen och de svenska och belgiska ordförandeskapen.10

Kommissionen har som ett av sina strategiska mål för perioden 2000-2005
nya styrelseformer för unionen, och som ett led i detta gav kommissionen i
juli 2001 ut en vitbok om styrelseformerna i EU. Denna vitbok skall fungera
som underlag i de fortsatta diskussionerna om förnyelsen av EU:s
styrelseformer, diskussioner som är en del i processen som skall leda fram
till förslag på hur man skall förändra fördragen.11

Diskursanalys är en forskningsinriktning som fokuserar på hur politiska
problem artikuleras och hur olika begrepp, som demokrati och legitimitet,
konstrueras. Det finns olika inriktningar inom diskursanalys, alla delar dock
några ontologiska premisser. Ett grundläggande antagande är att språket
inte bara är en kanal att förmedla information om uppfattningar eller
beteenden igenom, utan att språket i sig konstituerar den sociala världen.
Olika diskurser (ett sammanhängande sätt att tala, eller förstå, världen, eller
delar av världen) formar människors uppfattning om sin egen identitet och
hur verkligheten är beskaffad.12 För en diskursanalytiker handlar politik om
att försöka väva samman olika diskurser och på detta sätt fixera identiteter
och praktiker (eng. practices) på ett speciellt sätt. Formandet av en diskurs
med konstruktion av antagonism och politiska fronter är politisk till sin
natur, och innebär utövande av makt. Konstruktionen av en diskurs innebär
att vissa praktiker ses som naturliga och andra utesluts.13

                                      
8 http://www.europa.eu.int/comm/nice_treaty/ratiftable_sv.pdf, 2001-11-14
9 Dinan (1999), s. 183
10 Nicefördraget (2001), Förklaring 23
11 Europeiska gemenskapernas kommission (2001), Styrelseformerna i EU: Vitbok, Bryssel:
Kom(2001) 428
12 se t.ex. Burman, Erica & Parker, Ian (red.) (1993), Discourse analytic research, London:
Routledge, s. 1
13 Howarth, David & Stavrakakis, Yannis (2000), ”Introducing discourse theory and political
analysis” in Horwath, David, Norval, Aletta J. & Stavrakakis, Yannis (red.) (2000), Discourse
theory and political analysis, Manchester: Manchester University Press, s. 3f
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Här närmar vi oss huvuduppgiften för denna uppsats. Om diskurser
påverkar människors föreställningar om vad som är ett politiskt problem och
hur detta problem skall lösas är det en angelägen uppgift att undersöka hur
kommissionen använder språket i sin Styrelseformerna i EU: Vitbok. Vilka
betydelser ges olika nyckelbegrepp och i vilka relationer sätts de i? Utesluts
vissa tolkningar till förmån för andra? Kommissionen har en unik roll i EU:s
beslutssystem, inom de politikområden som ingår i EG-samarbetet har
kommissionen ensam rätt att formulera och initiera förslag.14 Kommissionen
har alltså något av ett problemformuleringsföreträde i EU:s beslutssystem,
dess sätt att formulera problemen kan antas påverka andras uppfattning av
demokrati- och legitimitetsproblematiken inom EU och i förlängningen vara
avgörande för hur dessa frågor löses.

EU står inför genomgripande förändringar. Antalet medlemsstater kommer
att öka från 15 till kanske 2715 och en process syftande till att förändra
beslutsprocesser och den institutionella strukturen är initierad av
medlemstaternas regeringschefer. Men hur EU skall förändras är ingen
självklarhet, utan ett resultat av den inledda processen. Ambitionen med
denna uppsats är att bidra till ökad förståelse för denna process. Framförallt
genom att analysera EU-kommissionens ställningstagande.

Syfte

Syftet med denna uppsats är att analysera EU-kommissionens
Styrelseformerna i EU: Vitbok (härefter Vitboken) för att se vilka betydelser av
demokrati och legitimitet som etableras genom diskursen i Vitboken och
vilka möjligheter som utesluts genom denna diskurs. Med andra ord skall
förbindelserna mellan språkbruket i Vitboken och politiska praktiker
kartläggas.

Metod och material

I diskursanalysen är teori och metod starkt sammanlänkade. En
grundläggande premiss, som redan nämnts är att språket har en avgörande
roll i den sociala konstruktionen av världen. Runt dessa antagande har olika
teorier byggts som får metodologiska konsekvenser.16 Med denna
grundläggande premiss menar diskursanalytikern att språkets olika
meningssystem formar aktörers och objekts identitet, inbördes relationer och
kunskapssystem. Perspektivet är alltså i huvudsak strukturellt även om
graden av determinism varierar hos olika teoretiker, de som är aktuella i
denna uppsats antar ett dialektiskt förhållande mellan struktur och aktör.

                                      
14 Jones, Robert A. (1996), The Politics and Economics of the European Union, Cheltenham:
Edward Elgar, s. 66
15 Croft, Stuart et.al. (1999), The enlargement of Europe, Manchester: Manchester University
Press, s. 55ff
16 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000), Diskursanalys som teori och
metod, Lund: Studentlitteratur, s. 10
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Hur vi benämner saker och ting präglar vår syn på vad som kan tas för givet
och vad som ses som sanning. När språkbruk förändras, och nya
meningssystem blir en del av den offentligt använda diskursen, förändras
även det sociala livet.17 Textanalysens uppgift är enligt Altheide att försöka
reda ut författarnas antagande, motiv och avsedda konsekvenser med
texten. Detta görs genom att omkoda texten, sätta den i sitt sammanhang,
skilja ut uppenbara lögner och stilistiska grepp och på detta sätt avslöja den
djupare meningen.18

Den metodologiska grunden för att textanalys är att texter utgör en
huvudsaklig källa till kunskaper om sociala strukturer, relationer och
förändringsprocesser. I texter kan man hitta empiri som styrker påståenden
om pågående processer som omdefinieringar av sociala relationer,
rekonstruktioner av sociala identiteter och rekonstitution av kunskap och
ideologi. Detta betyder inte att andra mer kvantitativa metoder inte kan
tillföra något förklaringsvärde, utan att angreppssätten kan komplettera
varandra. Ur statsvetenskaplig synvinkel bidrar textanalysen med en kritisk
infallsvinkel. Social kontroll och makt utövas, förhandlas och motsätts allt
mer via texter.19

Diskursiva praktiker kan antingen stödja och stärka eller underminera
rådande maktförhållande, diskurser avspeglar sig i sociala relationer och får
materiella effekter. Detta antagande visar på det dialektiska förhållandet
mellan struktur och aktör, en enskild händelse kan påverka strukturen men
är naturligtvis också påverkad av den rådande strukturen.20 Howarth menar
att en av diskursanalytikerns uppgifter är att undersöka hur diskurser
skapar antagonismer, hur de mekanismer genom vilka sociala aktörer
konstruerar hinder för subjekts identiteter fungerar.21 Winther Jörgensen
och Phillips menar att diskursanalysens uppgift blir att dekonstruera
strukturer, att visa att en specifik organisation har sociala konsekvenser
som är resultatet av en politisk process.22

Uppgiften att undersöka vilka betydelser som etableras i Vitboken och vilka
konsekvenser dessa betydelser har, kräver för det första en detaljerad
textanalys. Men enbart en textanalys är otillräcklig för att visa på de djupare
relationerna mellan text och samhälleliga processer. Det behövs en analys
som baserar sig både på förståelse för de lingvistiska elementen och de
sociala processerna.23 Med hjälp av Laclau och Mouffes samt Faircloughs

                                      
17 Altheide, David L. (1996), Qualitative Media Analysis, Thousand Oaks: Sage Publications,
s. 69
18 Ibid. s. 7f
19 Fairclough, Norman (1992b), ”Discourse and text: linguistic and intertextual analysis
within discourse analysis”, Discourse and Society 3(2), s. 211f
20 Fairclough, Norman (1995b), Critical discourse analysis: the critical study of language,
London: Longman, s. 73ff
21 Howarth, David (1998), ”Discourse theory and political analysis” i Scarbrough, Elinor &
Tanenbaum, Eric (red.) (1998), Research strategies in the social sciences, Oxford: Oxford
University Press, s. 276
22 Winther Jörgensen & Phillips (2000), s. 56
23 Ibid. s. 72
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teorier skapar jag en analysram där textanalysen kopplas ihop med en
bredare analys av de politiska processerna. Se teorikapitlet för vidare
diskussion om detta. För att förtydliga vilka betydelser, av demokrati och
legitimitet, som etableras respektive utesluts genom kommissionens diskurs
används ett jämförelsematerial bestående av analyser av demokrati och
legitimitet på europeisk nivå. Både Fairclough och Laclau och Mouffe
betonar nödvändigheten att sätta analysen av en diskurs i sitt sociala
sammanhang, vilket i denna uppsats bland annat görs med hjälp av
jämförelsematerialet.

Disposition

Efter detta inledande kapitel kommer en redogörelse för de teorier som ligger
till grund för analysen av Vitboken. En analysram bestående av element från
diskursteori och kritisk diskursanalys presenteras i detta kapitel. Den
kritiska diskursanalysen fokuserar i högre grad på en analys av det konkreta
språkbruket än diskursteorin. Hur relationer, identiteter och ideologier
konstrueras genom metaforer, ordval och grammatik är delar i den kritiska
diskursanalysen. Diskursteorin inriktar sig mer på hur det artikulerade
(texten, talet, handlingen) fastställer betydelsen av olika tecken och deras
inbördes förhållande. Diskursteorin pekar på de sociala betydelserna av
språkanvändning. En kort genomgånga av Vitbokens innehåll och struktur
görs i kapitel tre. I kapitel fyra analyseras innehållet i Vitboken. Som
jämförelsematerial används här vetenskapligt publicerade analyser av
demokrati och legitimitet. I det avslutande kapitlet redovisas författarens
slutsatser och en diskussion om demokrati och legitimitet i förhållande till
EU, och debatten om hur EU bör styras i framtiden, förs.
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Diskursteori och kritisk diskursanalys
- När jag använder ett ord, sade Klumpedumpe i ganska högdragen ton, betyder det just det
jag vill att det ska betyda – varken mer eller mindre.
- Men frågan är, sade Alice, om man kan få ord att betyda olika saker.
- Frågan är, sade Klumpedumpe, vem som bestämmer. Så enkelt är det.24

I detta kapitel presenteras två diskursanalytiska angreppssätt, diskursteori,
som här framförallt representeras av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe.
Och kritisk diskursanalys som här baseras på Norman Fairclough. Av dess
två teoretiska perspektiv formas den analysram som används för att
analysera kommissionens vitbok om styrelseformerna i EU.

Begreppet diskurs, eller diskursiv formation, myntades av Michel Foucault i
början av 1970-talet. För Foucault var diskursiv formation det sätt som
kunskap producerades, i form av artikulation av vetenskapliga utsagor,
präglat av sin specifika historiska period. Syftet var att undersöka vad  dessa
diskurser hade för effekt på sociala praktiker. Senare koncentreras Foucault
studier på hur diskurser hänger samman med och stödjer styrande, eller
dominerande, system.25

Alla former av diskursanalys har sina rötter i tolkande
samhällsvetenskapliga teorier som hermeneutik, fenomenologi,
strukturalism och dekonstruktionism. Målet med politisk diskursanalys är
att förstå hur meningssystem – diskurser - formar människors förståelse för
sina roller i samhället och påverkar deras politiska handlande. Man
undersöker hur diskurser produceras, hur de fungerar och hur de
förändras, för att försöka förstå hur diskurser strukturerar de sociala
praktikerna.26 En gemensam utgångspunkt för olika diskursanalytiska
angreppssätt är socialkonstruktionismen. Detta innebär för det första en
kritisk inställning till kunskap; kunskap kan inte omedelbart betraktas som
objektiv sanning. Vi ser verkligheten genom våra egna begrepp, och vår
världsbild speglar alltså inte verkligheten utan är en produkt av vårt sätt att
kategorisera världen.27 För det andra måste alla objekt och handlingar ses i
sitt historiska och kulturella samanhang. Betydelsen av en skog som ligger
på samma plats där en motorväg planeras är beroende av om den ses som
ett hinder för ekonomisk utveckling eller som del av vårt gemensamma och
hotade världsarv. En diskurs är alltid kontingent, tillfällig och föränderlig,
och den påverkar vår bild av världen. Den skapas genom social interaktion,
människor förstår världen genom den gällande diskursen och deras
uppfattningar kan alltså inte sägas existera oberoende av denna.28 För det
                                      
24 Carroll, Lewis (1871, tryckt 1998), Alice i Underlandet och Alice i Spegellandet, Stockholm:
Klassikerförlaget, s. 173
25 Howarth, David (1998), ”Discourse theory and political analysis” i Scarbrough, Elinor &
Tanenbaum, Eric (red.) (1998), Research strategies in the social sciences, Oxford: Oxford
University Press, s. 271
26 Howarth, David (1995), ”Discourse Theory” i Marsh, David & Stoker, Gerry (red.) (1995),
Theory and Methods in Political Science, Basingstoke: Macmillan Press, s. 115
27 Winther Jörgensen & Phillips (2000), s. 11
28 Howarth (2000), s. 2f
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tredje blir vissa handlingar naturliga i en specifik världsbild medan andra
blir otänkbara. Hur den gemensamma bilden av världen konstrueras får
alltså sociala konsekvenser.29 Om man kan påverka diskursen inom ett
område har man också makt över människors medvetande.30

För att öka förståelsen av diskursanalys måste något sägas om dess
influenser från strukturalistisk lingvistik. Den franske lingvisten Ferdinand
de Saussure inspirerade teoretiker som Foucault med sin distinktion mellan
langue och parole. Langue motsvarar språkets struktur och parole är det
konkreta språkbruket. En talare är bunden till den struktur som språket
har (langue) när hon gör en utsaga, med sin utsaga ger hon uttryck för en
diskursiv praktik – en specifik fixerad uppsättning av meningar som finns i
språket. Språket är inte en avspegling av verkligheten, tecknen (parole) får
sin betydelse genom den betydelse vi ger dem.31

För Saussure är de olika tecknens betydelse fixerad en gång för alla, ett
tecken, t.ex. ”arbete”, har sin betydelse genom att skilja sig från andra
tecken. Men för poststrukturalisterna kan denna betydelse förändras och
anta olika betydelser, ”arbete” kan betyda motsatsen till fritid men i andra
sammanhang motsatsen till passivitet. Teckens betydelse är enligt denna
syn aldrig helt fixerade utan förändras av det konkreta språkbruket.
Saussure menade att språkvetare borde studera langue, eftersom parole var
alltför tillfälligt och behäftat med människors fel och brister. För
diskursanalytikern är det just parole, det konkreta språkbruket, som blir det
intressanta studieobjektet, det är genom den diskursiva praktiken som
strukturer reproduceras, byggs på och förändras.32

Diskursanalytikern ser alltså en analogi mellan språk och sociala relationer.
Strukturalisten Jacques Lacan menar att människans undermedvetna är
strukturerat som ett språk, och antropologen Claude Lévi-Strauss hävdar att
sociala relationer kan behandlas som om de var lingvistiska strukturer. Från
denna teoritradition bär diskursanalysen med sig uppfattningen att alla
sociala relationer kan ses som system av relaterade element. Varje element
har sin betydelse i relation till de andra elementen i strukturen, och varje
struktur avgör betydelsen och funktionen av varje element inom
strukturen.33

                                      
29 Winther Jörgensen & Phillips (2000), s. 12
30 Makt har i statsvetenskapen analyserats i tre olika dimensioner, den första fokuserar på
öppna konflikter, den andra på makten över dagordningen och den tredje på makt över
människors föreställningar. För en genomgång av maktteorier se Höglund, Pär (1999),
Maktens tre ansikten, Linköping: Linköpings Universitet (B-uppsats). För den tredje
dimensionens maktbegrepp se Lukes, Steven (1974), Power: a radical view, London:
Macmillan.
31 Shapiro, Michael J. (1981), Language and Political Understanding: The Politics of
Discursive Practices, New Haven: Yale University Press, s. 129f
32 Winther Jörgensen & Phillips (2000), s. 17f
33 Howarth, David (2000), Discourse, Buckingham: Open University Press, s. 16f
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Diskursteori

Detta avsnitt bygger på Laclau och Mouffes teorier presenterade i Hegemony
and socialist strategy34 samt andra av deras skrifter, men även material från
författare aktiva vid Essex universitetets program ”Ideology and Discourse
Analysis”, företrädesvis David Howarth arbeten. Programmet i Essex utgår
ifrån Laclau och Mouffes teorier och har utvecklat dem vidare.35

Grundläggande begrepp
Laclau och Mouffes teorier befinner sig på en hög abstraktionsnivå. För att
kunna förstå resonemangen måste man veta vad de lägger in i de olika
begreppen som tillsammans formar deras teoribygge. Här skall de centrala
begreppen, artikulation, diskurs, noder, element, moment och flytande
signifikanter presenteras.

In the context of this discussion, we will call articulation any practice establishing a relation
among elements such that their identity is modified as a result of the articulatory practice.
The structured totality resulting from the articulatory practice, we will call discourse. The
different positions, insofar as they appear articulated within a discourse, we will call
moments. By contrast, we will call element any difference that is not discursively articulated.36

I detta citat ur Laclau och Mouffes huvudverk framstår artikulation som ett
mycket centralt begrepp. Artikulation är naturligtvis både text och tal, men
även andra praktiker ses som artikulation. Handlingar av olika slag kan
alltså analyseras på samma sätt som en text med denna metod. Författarna
hävdar att det inte finns någon ontologisk skillnad mellan språkliga
praktiker och andra beteenden. En artikulation sätter samman olika element
på ett sådant sätt att deras identitet modifieras. Tecken vars betydelse
fastställs i en diskurs är moment medan element är tecken som ännu inte
har fått sin mening fixerad, element kan vara mångtydiga. Den specifika
fixering av teckens betydelser (d.v.s. att element görs till moment – entydiga)
är summan av artikulationer i en diskursiv praktik, och utgör är själva
diskursen.37

Diskurser är kontingenta, tillfälliga och föränderliga, strukturer som fixerar
teckens betydelser på ett specifikt sätt. En diskurs kan aldrig fullständigt
fixera betydelsen av olika element i nuet eller för all framtid. Det finns alltid
möjlighet att tolka, eller artikulera, element, eller begrepp, på ett alternativt
sätt. Konkreta artikulationer kan utmana, ifrågasätta och omtolka
strukturen hos en diskurs. Här öppnar sig en möjlighet för försök att
dominera ett diskursivt fält, den som kan få sin fixering av betydelser att
vara gällande har vunnit kampen. Eftersom en diskurs är en totalitet, alla
teckens betydelser är entydigt fastställda, utesluter en diskurs alla andra
möjliga betydelser som dessa tecken kan ha och alla andra möjliga sätt som
                                      
34 Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal (1985), Hegemony and Socialist Strategy: Towards a
Radical Democratic Politics, London: Verso
35 Howarth, David & Stavrakakis, Yannis (2000), s. 1
36 Laclau & Mouffe (1985), s. 105
37 Ibid. s. 105ff
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de kan relateras till varandra på. Dessa alternativa möjliga tolkningar, det
överskott (”surplus”) som Laclau och Mouffe kallar det, benämner de det
diskursiva fältet.38

Noder (nodal points) spelar en viktig roll vid etablerandet av en diskurs.
Noder är ett privilegierat tecken, en referenspunkt, runt vilket andra tecken
organiseras och får sin betydelse.39 ”Demokrati”, ”nation” och ”folket” är
exempel på vanliga noder i politiska diskurser. Demokrati fick en helt annan
betydelse i de kommunistiska staterna, i förhållande till betydelsen i de icke-
kommunistiska staterna, genom att bli artikulerad runt noden
”kommunism”. 40

Ett begrepp som ligger nära noder är flytande signifikanter (empty signifiers).
Som vi redan noterat är diskurser aldrig fullständigt slutna, d.v.s.
betydelsen för element som ingår i diskursen kan inte fixeras helt. Vissa
begrepp är i särskilt hög grad öppna för tillskrivning av olika betydelser,
dessa kallas flytande signifikanter. Politiska praktiker försöker ofta förankra
betydelsen hos de flytande signifikanterna genom att artikulera dem i just
sin egen betydelse. Noder är flytande signifikanter, men nod hänvisar till den
funktion som elementet har i den egna diskursen medan flytande signifikant
hänvisar till den tävlan om viktiga elements (begrepps) betydelse som förs
mellan olika diskurser. Enligt Howarth och Stavrakakis kan artikulationen
av en politisk diskurs bara ske kring en flytande signifikant som fungerar
som en nod. En viktigt förutsättning för att lyckas få hegemoni i ett
diskursivt fält är att diskursens noder är flytande signifikanter.41

Politikens primat
Laclau och Mouffe tar i sin teori avstånd från den marxistiska
historiematerialismen. I den klassiska marxismen är de ekonomiska
förhållande determinerande för den historiska utvecklingen. Marxismen
beskriver samhället ur ett objektivt perspektiv i form av klasser relaterade
till de ekonomiska förhållandena. Marxismen förser därmed människor med
en ”objektiv” klassidentitet, oberoende av hur de själva uppfattar sin
samhälleliga tillhörighet. Enligt Laclau och Mouffes teori kan man inte på
förhand avgöra vilka som blir de relevanta gruppbildningarna, identiteter
och politiska motsättningar är resultatet av diskursiva processer. Hur vi
tänker och handlar, hur samhället byggs, avgörs av politiska artikulationer –
inte av den ekonomiska strukturen.42 Man kan ifrågasätta om Laclau och
Mouffe kan sägas vara marxister när de tar avstånd från så väsentliga delar
av den marxistiska teorin. Själva definierar de sig som både som post-
marxister och post-marxister.43

                                      
38 Laclau & Mouffe (1985), s.110ff
39 Ibid. s. 112f
40 Howarth, David & Stavrakakis, Yannis (2000), s. 8
41 Howarth & Stavrakakis (2000), s. 8f
42 Winther Jörgensen & Phillips (2000), s. 40ff
43 Laclau & Mouffe (1985), s. 4
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I Laclau och Mouffes ontologi har alltså politiken företräde. Diskurser och de
identiteter som produceras genom dem är politiska till sin natur, de innebär
konstruktion av motsättningar och utövandet av makt.44 Men de
meningssystem som en diskurs tillhandahåller kan aldrig fastställas helt, de
är alltid sårbara för de tolkningar som utesluts genom diskursen. Följande
citat illustrerar detta förhållande:

This limit of the social must be given within the social itself as something subverting it,
destroying its ambition to constitute a full presence. Society never manages fully to be
society, because everything in it is penetrated by its limits, which prevent it from
constituting itself as an objective reality.45

Förhållandet att allting kan tolkas som diskurs ska inte tas som intäkt för
att verkligheten inte existerar. Verkligheten, fysiska objekt, subjekt och
handlingar, betyder dock inte något för oss i sig själva, de tillskrivs
betydelser genom olika diskurser. Diskurser får däremot reella
konsekvenser, skillnader som etableras i en diskurs är inte bara lingvistiska.
Laclau och Mouffe betonar att alla diskurser har en materiell sida.46 När vi
benämner alla utrikesfödda med ett gemensamt begrepp: ”invandrare” - en
grupp som är skiljer sig i förhållande till andra människor, etableras denna
skillnad inte bara lingvistiskt. Speciella institutioner och regelverk skapas
för denna grupp, Invandrarverket (numera Migrationsverket) och
utbildningsinstitutionen Svenska för invandrare är två exempel. Politiskt
manifesteras skillnaden t.ex. genom att invandrare inte har samma rösträtt
till Riksdagen som svenskar och att en politiker född i Iran kan anses
representera ”alla” invandrare, även de som kommer från andra kontinenter.

Likhet och skillnad
En diskurs sätter individer, eller med Laclau och Mouffes terminologi
subjekt, i ett bestämt förhållande till varandra. Subjekt föregår aldrig en
social relation, alla upplevelser och relationer beror av möjligheterna i de
diskursiva förhållandena.47 Varje individ rymmer en mångfald av
subjektspositioner, vilka motsvarar de sociala relationer som individen
befinner sig i och de diskurser som konstituerar dessa relationer. Individers,
eller gruppers, intressen är inte något som föregår, eller existerar oberoende
av, de diskurser genom vilka dessa intressen artikuleras och konstitueras.48

Om man söker läkarhjälp blir man automatiskt ”patient”, till
subjektspositioner knyts vissa förväntningar. Som läkare kan du yttra dig
om vilken sjukdom patienten är drabbad av, som patient kan du bara gissa.
Om läkaren förklarar att du är frisk och du fortfarande hävdar att du är sjuk
blir du stämplad som hypokondriker. Men en diskurs kan inte fixera
subjekten totalt, olika motstridiga diskurser existerar samtidigt. Subjekt får
olika identiteter i olika diskurser på olika platser, man kan vara både

                                      
44 Howarth & Stavrakakis (2000), s. 9
45 Laclau & Mouffe (1985), s. 127
46 Laclau & Mouffe (1985), s. 108
47 Ibid. s. 115
48 Mouffe, Chantal (2000), ”Hegemoni och nya politiska subjekt: med sikte mot ett nytt
demokratibegrepp”, Fronesis 3-4, s. 28f
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patient, väljare, chef, anställd, far och son. När man skall handla politiskt,
t.ex. på valdagen, konkurrerar kanske olika diskurser som innebär olika
identiteter, skall man uppfatta sig som arbetare, kristen, skattebetalare,
svensk eller europé? 49

En diskurs kan alltså inte fixera alla element, utan olika uppfattning och
identiteter kan existera jämsides. Hur konstrueras då alternativa diskurser?
Laclau och Mouffe menar att likhetens och skillnadens logik styr hur
identiteter och objekt placeras in i en diskurs. Likhetens logik fungerar
genom att skapa ekvivalenta identiteter som uttrycker en ren negation till ett
diskursivt system. Likhetslogiken delar alltså upp system av skillnader och
upprättar en politisk front mellan två motstående läger. Skillnadslogiken
fungerar tvärtom, när ett givet system expanderar upplöses existerande
ekvivalenskedjor och element inkorporeras i den expanderande ordningen.
Ett projekt som använder likhetslogiken försöker dela det sociala fältet
genom att kondensera mening runt två motstående poler, medan ett projekt
som använder sig av skillnadslogiken försöker försvaga och tränga ut
antagonism, eller polaritet, man försöker förpassa skillnaden till samhällets
utkant.50

Laclau och Mouffe menar att deras teori om likhet och skillnad inte är så
enkel som en motsättningslogik, att en subjektsposition (identitet) utesluter
andra identiteter.

What we affirm is something different: that certain discursive forms, through equivalence, annul all
positivity of the object and give a real existence to negativity as such.51

Det finns alltså inte några på förhand bestämda positioner, identiteter och
gruppbildningar är resultatet av en social process. Likhetslogiken fungerar
gruppbildande genom att dölja andra skillnader inom gruppen, att hävda en
europeisk identitet betyder att man tonar ner, eller utesluter, nationella
identiteter. Att vara ”svensk” eller ”tysk” är då inte det viktiga. Genom att
hävda en europeisk identitet framhäver man samtidigt den gräns som finns
mellan européer och utomeuropéer.

Antagonism
Inom diskursteori är antagonism ett viktigt begrepp som pekar på ett
konfliktfyllt tillstånd. En antagonism uppstår då olika identiteter ställer
motstridiga krav på subjektet. Som tidigare sagts kan ett subjekt ha flera
identiteter samtidigt. Man kan ha identiteterna ”arbetare” och ”fransk”
samtidigt, men om den nationella identiteten uppmanar till att slå ihjäl
andra arbetare uppstår en antagonistiskt förhållande mellan de båda
identiteterna.52

                                      
49 Winther Jörgensen & Phillips (2000), s. 48f
50 Howarth & Stavrakakis (2000), s. 11
51 Laclau & Mouffe (1985), s. 128
52 Winther Jörgensen & Phillips (2000), s. 55
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Insofar as there is antagonism, I can not be a full presence for myself. But nor is the force
that antagonizes me such a presence: its objective being is a symbol of my non-being and,
in this way it is overflowed by a plurality of meanings which prevent its being fixed as full
positivity.53

Social antagonism är inte något som är givet utifrån objektiva faktorer utan
en konstruktion som är beroende av de diskurser som är gällande i den
specifika historiska och kulturella kontexten. Det är de diskursiva
processerna som avgör var den politiska fronten skall gå. Likhetens och
skillnadens logiker är aktiva i processen att skapa politiska fronter, genom
att peka ut ”fienden” eller de ”andra”. De politiska fronterna är viktiga för
den tillfälliga fixeringen av identiteter hos diskursiva formationer och sociala
aktörer. Antagonism visar även på hur identiteter är kontingenta. Ett
exempel som kan illustrera dessa processer är en kolonial stat där det
utkämpas ett nationellt befrielsekrig. Kolonialmakten försöker skapa en
diskurs där skillnaden mellan de koloniserade och de koloniserande är av
icke antagonistisk art. De försöker använda sig av skillnadens logik,
antingen genom assimilation eller genom att söndra och härska, där de som
motsätter sig att inkorporeras möts med våld. Motståndet från de
koloniserade har ofta karaktären av skapandet av politiska fronter mellan
”de förtryckta” och ”förtryckarna”. Språk och traditioner används med
likhetens logik för att förstärka dessa fronter. Typiska flytande signifikanter i
detta exempel är ”frihet”, ”folket”, ”demokrati”, ”nationen” o.s.v..54

Antagonism är en följd av att de sociala relationerna är konstruerade via
diskurser. Språkets funktion att systematiskt placera in objekt och subjekt i
en specifik ordning gör antagonism till dess misslyckande. Detta betyder att
antagonism bara kan existera som en diskurs söndrare – som en metafor.
Antagonism är en ordnings begränsning.55 Följande citat kastar ljus över
detta abstrakta resonemang av Laclau och Mouffe:

We must consider this ”experience” of the limit of the social from two different points of
view. On the one hand, as an experience of failure. If the subject is constructed through
language, as a partial and metaphorical incorporation into a symbolic order, any putting
into question of that order must necessarily constitute an identity crises.56

Hegemoni
Som tidigare nämnts kan ingen diskurs etableras så totalt att alla andra
diskurser försvinner, men detta betyder inte att alla diskurser är helt
jämlika. Olika diskurser är olika framgångsrika med att dominera. Ett
politiskt projekt, eller kraft, har uppnått hegemoni då denna politiska kraft
fastställer regler och meningar för objekt och subjekt i en specifik ordning.57

I ett socialt fält existerar flera parallella diskurser som överlagrar varandra.
Några av dessa diskurser kolliderar och undergräver varandra, är
                                      
53 Laclau & Mouffe (1985), s. 125
54 Howarth (1995), s. 121f
55 Laclau & Mouffe (1985), s. 125f
56 Ibid. s. 126
57 Howarth (1995), s. 124
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antagonistiska. Hegemoniska interventioner (hegemonic practices) har som
mål att reartikulera elementen på ett sådant sätt att antagonismen upplöses
och en enda diskurs dominerar fältet efter interventionen. Om man lyckas få
sin fixering av elementen, världsbild, att vara den gällande är man också den
dominerande politiska kraften. Resultatet av en lyckad hegemonisk
intervention är en hegemonisk formation.58 Mouffe definierar en hegemonisk
formation på följande sätt:

en ensemble av relativt stabila sociala former, materialiseringen av en social artikulering i
vilken olika sociala relationer reagerar ömsesidigt, antingen för att förse varandra med
ömsesidiga existensvillkor eller åtminstone för att neutralisera de potentiellt destruktiva
effekterna av vissa sociala relationer, på reproduktionen av andra sådana relationer.59

Laclau och Mouffe fastställer två kriterier för att man skall kunna tala om en
hegemonisk intervention. Det räcker inte med att man artikulerar en specifik
ordning av element för att man skall kunna tala om en hegemonisk
intervention. Det första kriteriet är att artikulationer sker i konfrontation
med en annan diskurs, antagonism är alltså en nödvändighet. Det behövs
fenomen som en politisk front och mekanismer som likhetslogik.60 Här
kommer vi in på det andra kriteriet för en hegemonisk intervention,
nämligen förekomsten av flytande signifikanter. Alla hegemoniska
interventioner har som mål att fixera betydelsen hos så många element som
möjligt runt ett centralt begrepp, en nod. I ett fält finns ett antal viktiga
begrepp (flytande signifikanter) som ges olika betydelser av olika
konkurrerande diskurser (det existerar en antagonism), den politiska kraft
som lyckas tränga undan de konkurrerande betydelserna genom att
använda sig av likhets och skillnadslogiken kommer att dominera detta fält
och uppnå hegemoni.61 I ett senare verk menar Laclau och Zac att
förekomsten av flytande signifikanter är en förutsättning för att politik skall
kunna existera överhuvudtaget. Politik förutsätter, fredlig eller våldsam,
tävlan mellan sociala krafter och den inbyggda instabiliteten i relationen
mellan den styrande ordningen och styrande funktionen. Element som
”landets välfärd” och ”folkets enande” hävdas av antagonistiska krafter med
helt olika innehåll, element som dessa måste nödvändigtvis vara av flytande
karaktär för att konstituera avsikten med en politisk kamp.62

Laclau gör en begreppslig skillnad mellan myter och sociala bilder (social
imaginaries) för att beskriva hur framgångsrik en diskurs är att uppnå
hegemoni. Både myter och sociala bilder är försök att strukturera elementen
i ett diskursivt fält, och skapa en ny objektivitet genom att reartikulera
elementen i ett fält genomkorsat av konkurrerande diskurser. När en myt
lyckats neutralisera den sociala oordningen och inkorporerat ett stort antal
sociala krav övergår den till att vara en social bild. En kollektiv social bild
definieras som en horisont eller absolut gräns som strukturerar ett fält av
                                      
58 Howarth (1998), s.279
59 Mouffe (2000), s. 29
60 Laclau & Mouffe (1985), s. 135f
61 Ibid. 112
62 Laclau, Ernesto & Zac, Lilian (1994), ”Minding the Gap: The subject of Politics” i Laclau,
Ernesto (red.) (1994), The Making of Political Identities, London: Verso, s. 37
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begriplighet.63 En social bild ses alltså som en fullkomlig självklarhet som
inte ifrågasätts, när en social bild existerar saknas också andra
konkurrerande synsätt.

Kritisk diskursanalys

Kritisk diskursanalys betecknar en rad olika angreppssätt som alla
fokuserar på relationerna mellan diskursiv och social praktik. Fairclough
och Wodak identifierar ett antal av dessa angreppssätt i sin artikel ”Critical
Discourse Analysis”64.

Fransk diskursanalys inspirerades av Althusser och Foucault, en typisk
representant är Pêcheux. Diskurs för de franska diskursanalytikerna är där
språk och ideologi möts, och man analyserar den ideologiska dimensionen i
språkanvändningen. Man betonar hur människor placeras som sociala
subjekt av diskursiva formationer, vilka ideologiska effekter en specifik
diskursiv formation har.65 Den kritiska lingvistiken utvecklades i
Storbritannien på 1970-talet och var mer fokuserad på praktiska sätt att
analysera text till skillnad från den mer abstrakta franska diskursanalysen.
Grammatiska former ses som medvetna val. Man fokuserade också på den
ideologiska påverkan på hur texter systematiskt förändras när de skrivs om
(nyhetstexter t.ex.).66 Social semiotik fokuserar på den multi-semiotiska
karaktären hos de flesta texter i dagens samhälle, och undersöker hur man
kan analysera visuella bilder (foton, TV etc.).67 Sociokognitiva studier
representeras framförallt av van Dijk, och fokuserar på hur fördomar, som
rasism, reproduceras och kommuniceras i nyhetsmaterial. Men även frågor
om maktmissbruk och reproduktion av orättvisor genom ideologi
undersöks.68 Diskurshistorisk metod representeras främst av Wodak och
inriktas på att systematiskt integrera all tillänglig bakgrundsinformation i
analysen och tolkningen av de många lager av skriven eller talad text.
Textproducenter använder sig av hänsyftningar som bara läsaren kan förstå
om hon känner till bakgrunden eller objekten som refereras till.69 Maas
kombinerar Foucaults teorier med hermeneutisk metod och kallar detta
läsaranalys. En diskurs ses som avsiktlig utformad och är den språkliga
form som passar med en viss form av social praktik. Maas ägnar sig inte åt
ren textanalys eftersom han menar att varje politisk diskurs måste sättas i
sitt socio-historiska sammanhang.70 Duisburgskolan fokuserar på diskursers
lingvistiska och symboliska karaktär och undersöker kollektiva symboler
som har viktiga sammanhållande funktioner i texter. Diskurser ses som ett

                                      
63 Howarth & Stavrakakis (2000), s. 15f
64 Fairclough, Norman & Wodak, Ruth (1997), ”Critical Discourse Analysis” i van Dijk, Teun
(red.) (1997), Discourse as Social Interaction: Discourse Studies: A Multidisciplinary
Introduction Volume 2, London: SAGE Publications, s.258-284
65 Ibid. s. 262f
66 Ibid. s. 263f
67 Ibid. s. 264
68 Ibid. s. 265f
69 Ibid. s 266
70 Ibid. s. 267
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flöde av text och tal, de har historiska rötter, påverkar nuet och avgör
framtiden.71

Alla dessa riktningar delar, enligt Fairclough och Wodak, vissa gemensamma
drag, ontologiska och epistemologiska antaganden. För det första är den
kritiska diskursanalysens fokus inte bara språk eller språkanvändning för
dess egen skull, utan den språkliga delen av sociala och kulturella processer
och strukturer. Sociala, politiska, processer är alltid delvis lingvistiska.72

För det andra undersöker kritisk diskursanalys maktförhållanden i de
sociala relationerna. Här avser man både makt i en diskurs och makt över
en diskurs. För det tredje så står den diskursiva praktiken i ett dialektiskt
förhållande till andra sociala dimensioner. Diskurs både konstituerar den
sociala världen och konstitueras av andra sociala praktiker. Här skiljer sig
kritisk diskursanalys från diskursteorin som ju inte skiljer på olika sociala
praktiker utan alla kan ses som en artikulation. Kritisk diskursanalys gör en
distinktion mellan den diskursiva praktiken (ofta i bred mening: text, tal,
gester, bilder o.s.v.) och andra sociala praktiker.73

För det fjärde har diskursiva praktiker ideologiska effekter. Detta betyder att
diskursiva praktiker bidrar till att skapa och reproducera ojämlika
maktförhållanden mellan sociala grupper, dominans och exploatering.
Kritisk diskursanalys fokuserar alltså både på hur diskurser konstituerar
världsbilder, sociala subjekt och maktrelationer och på den roll som dessa
diskursiva konstruktioner har i främjandet av vissa gruppers intressen.
Ideologi har inte bara funktionen att visa en bild av den sociala världen, den
bidrar till att konstruera identiteter som är kopplade till maktförhållanden.74

För det femte betonas att diskurser måste ses i sina historiska
sammanhang. Diskurser har alltid koppling till andra, tidigare producerade,
diskurser. För det sjätte menar man att kopplingen mellan text och social
och kulturell praktik är komplex. Som bäst kan kopplingen ses som indirekt
eller förmedlande. För det sjunde skall kritisk diskursanalys se som
tolkande och förklarande till sin ambition. Och för det åttonde skall diskurs
ses som en form av social handling, kritisk diskursanalys har som
grundinställning att avslöja den roll diskursiva praktiker har för
upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden. Resultaten bör även kunna
användas för att stödja social förändring.75

Faircloughs kritiska diskursanalys

Språkanvändning är en social praktik som Fairclough ser som en handling
som alltid är socialt och historiskt belägen, och som står i ett dialektiskt
förhållande till andra sociala praktiker. En språklig handling är alltså både
                                      
71 Fairclough & Wodak (1997), s. 267f
72 Ibid. s. 271
73 Ibid. s. 272ff
74 Ibid. s. 275f
75 Ibid. s. 276ff
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konstituerande och konstituerad. Språkanvändning konstituerar världen på
tre olika sätt, för det första sociala identiteter, för det andra sociala
relationer och för det tredje kunskaps- och trossystem. Påverkan mellan
språk och andra sociala praktiker är inte mekanisk eller enkelriktad. Det
existerar samtidigt en rad olika konkurrerande diskurser i samhället, eller
inom en specifik institution, och relationerna mellan diskursiva händelser
och underliggande konventioner och normer är komplexa.76

Varje diskursiv händelse ska enligt Fairclough analyseras i tre dimensioner,
eller aspekter. Den första dimensionen är text, text skall i detta
sammanhang ses som tal, skrift, bild eller en blandning mellan det språkliga
och det visuella. Den andra dimensionen är diskursiv praktik, vilket är
produktion och konsumtion (tolkning) av texter. Den tredje dimensionen
innebär att en diskursiv praktik även är en social praktik, produktionen och
konsumtionen av texten skall ses i sitt sociala sammanhang.77 Se figur 1.
Innan jag går närmare in på de tre olika dimensionerna skall fler av de
centrala begreppen i Faircloughs teoribygge presenteras.

Figur 1. Faircloughs tredimensionella analysmodell78

Centrala begrepp
Fairclough använder diskurs i två olika betydelser; som abstrakt substantiv i
betydelsen språkbruk som social praktik, och som subjektiv i bestämd form
i betydelsen att uttrycka en upplevelse utifrån ett specifikt perspektiv – en
bestämd diskurs. Fairclough skiljer sig från Laclau och Mouffe i
uppfattningen att diskurs bara ses som bestående av lingvistiska element
och inte andra sociala praktiker. Text är det skrivna eller talade språket,
producerat i den diskursiva händelsen. Foton, bilder och film kan också ses
som text, men eftersom det inte har någon relevans för min analys av
Vitboken fördjupar jag mig inte i den diskussionen här.79 En genre är
                                      
76 Fairclough, Norman (1993), ”Critical discourse analysis and the marketization of public
discourse: the universities”, Discourse and Society 4(2): 133-168, s. 134f
77 Fairclough (1993), s.136
78 Fairclough, Norman (1992), Discourse and Social Change, Cambridge: Polity Press, s. 73
79 Fairclough, Norman (1995), Media Discourse, London: Edward Arnold, s. 57
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språkanvändning som är associerad med en specifik form av social praktik
som intervjuer eller annonser. Genrer kan beskrivas i termer av hur de är
organiserade.80

Diskursiv praktik betecknar produktionen, konsumtionen och distributionen
av text.81 Diskursordning betecknar alla de specifika diskurser och genrer
som finns inom ett socialt fält samt relationen mellan dem. Fairclough
menar att det är en särskild poäng att undersöka relationen mellan olika
diskurser inom samma fält, social förändring innebär oftast att gränser
mellan diskurser flyttas. Diskursgränser är också fokus vid sociala
konflikter.82

Interdiskursivitet betecknar företeelsen att ett specifikt fall av diskursiv
praktik blandar diskurser och genrer från olika sociala fält. Ett exempel är
när den kommunalpolitiska arenan plötsligt började invaderas av uttryck
från den privata företagsvärlden. ”Köp och sälj system”, ”beställarnämnder”
och ”resultatenheter” är idag helt accepterade benämningar på kommunala
företeelser, vilket också har inneburit reella politiska konsekvenser för
kommunal politik.83

Text
Att analysera en diskursiv praktiks text innebär att man undersöker en texts
egenskaper, form och mening, man undersöker vokabulär, semantik och
grammatik. Analysen skall alltså inte bara fokusera på de rent lingvistiska
dragen i en text utan även textens mening. Fairclough påpekar att mening
och form är svåra att skilja åt, mening realiseras i form. Men med skillnad i
mening följer skillnad i form, så Fairclough menar att det är viktigt att
analytiskt göra en distinktion mellan de båda.84

Mycket av 1900-talets lingvistik och semiotik har koncentrerat sig på
analysen av ”tecken” (”signs”), ord eller textstycken som består av en mening
kombinerad med form. Ett aktuellt exempel på tecken och betecknad som
står i kontrast till varandra är ”terrorist” och ”frihetskämpe”, dessa tecken
betecknar samma person men ger olika betydelse till den.85 Fairclough
skiljer på en texts potentiella mening och dess tolkning. Texter produceras i
en tradition där tidigare diskursiv praktik har skapat konventioner som ger
dem dess potentiella mening. Oftast är en text öppen för många möjliga
tolkningar, men tolkaren reducerar genom att välja en specifik, eller ett
begränsat antal, tolkningsmöjlighet/er.86

Varje text har tre huvudfunktioner, en identitetsfunktion, en relationell
funktion och en idéfunktion. Därför bör en analys fokusera på hur tre

                                      
80 Fairclough (1995), s. 56
81 Ibid. s. 57
82 Ibid. s. 55f
83 Fairclough (1993), s. 138
84 Fairclough (1995), s. 57
85 Fairclough (1992), s. 74f
86 Ibid. s. 75
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aspekter artikuleras. Hur framställs och hur sätts speciella sociala praktiker
i ett sammanhang (idéfunktionen) – kanske speglar texten en specifik
ideologi? Hur konstrueras författarens och läsarens identiteter? Hur
konstrueras relationen mellan läsaren och författaren? Man bör vara
uppmärksam både på närvaron som frånvaron av olika element i dessa tre
kategorier.87

Fairclough organiserar textanalysen under fyra rubriker, vokabulär,
grammatik, sammanhang och textstruktur. Dessa rubriker kan ses på en
skala, vokabulär handlar om enskilda ord, grammatik handlar om hur ord
kombineras i satser och meningar, sammanhang handlar om hur satser och
meningar länkas ihop och textstruktur handlar om hur texten organiseras i
större skala.88

Vokabulär
Vokabulären kan undersökas på många sätt, Fairclough lyfter fram tre;
ordval (”wording”), ordbetydelser (”word meaning”) och metaforer.89 Som
producent eller konsument av text ställs vi alltid inför vilken betydelse ett
ord har eller hur en mening skall kläs i ord. Ord har oftast flera betydelser
och meningar kan kläs i ord på olika sätt. Ord har alltså en
”meningspotential”. Vilket ord man väljer och vilken mening man lägger i ett
ord är inte bara en fråga för individen, utan är en del av en social process.
Genom att vinna acceptans för en speciell mening hos ett ord, eller för en
speciell strukturering av dess meningspotential, är ett sätt att skaffa
hegemoni. Genom att välja vissa ord för att beskriva en mening, eller att ge
vissa ord en specifik mening, bidrar man till att konstruera en social
verklighet i ideologisk mening.  Hur man väljer att benämna immigration
kan illustrera detta. Att beskriva immigrationen som en ”ström” eller
”flodvåg” in över våra gränser står i motsättning till en bild där ”människor
strävar efter ett nytt och bättre liv”. På samma sätt påverkar det vår
inställning om en grupp som söker inflytande i en fråga beskrivs som
”särintresse” eller ”en grupp som vill delta i den demokratiska processen”.90

En metafor betecknar ett uttryck som används i överförd bemärkelse. Det
finns ingen anledning att skilja på analogier och metaforer i analyser av
språk i politiska sammanhang, de fungerar båda på samma sätt.91 Metaforer
är inte bara en fråga om litterär färg i en text, de har genomgripande
effekter. När en metafor väljs framför en annan väljer vi hur vi konstruerar
verkligheten. Metaforer strukturerar hur vi tänker och handlar, och påverkar
våra kunskapssystem och idéer. Det är ofta en politisk fråga om hur olika
sociala företeelser skall metaforiseras.92

                                      
87 Fairclough (1992), s. 58
88 Ibid. s. 75
89 Ibid. s. 76f
90 Ibid. s. 185ff
91 Petersson, Olof (1987), Metaforernas makt, Stockholm: Carlsson Bokförlag, s. 10
92 Fairclough (1992), s.194ff
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Grammatik
I analysen av satser och meningar lyfter Fairclough fram modalitet och
transitivitet som två viktiga element. Modalitet påverkar framförallt
konstruktionen av sociala identiteter i diskurser, och transitivitet påverkar
konstruktionen av den sociala verkligheten. Modalitet betecknar
existensform, efter latinets modus. I detta sammanhang avses med vilken
grad en sats hävdar sakförhållanden som nödvändiga eller sanna, med
andra ord skribenten (eller talarens) grad av instämmande (affinitet med) i
en sats. Ett slags modalitet är sanning. Ett sätt att påverka
textkonsumenten är att framställa förhållanden som ”sanna” eller
oomtvistade. Ett annat är att använda objektiva och inte subjektiva
modaliteter. Ett exempel ur Vitboken kan illustrera detta: ”Europeiska
unionens politik och lagstiftning blir alltmer komplicerad.93” Här skriver man
”blir” och inte ”vi anser att...” på detta sätt framläggs påståendet som
fakta.94

Den ideologiska dimensionen hos grammatik är transitivitet, vilket hänvisar
till hur händelser och processer förbinds, eller inte förbinds, med subjekt
och objekt. Hur behandlas aktörer i texten? Framställs händelser som
resultatet av aktiva handlingar eller i passiva satser? Ett sätt där aktörens
roll tonas ned är nominalisering, man låter ett substantiv ersätta aktören i
texten. Att utelämna aktörer genom passiva formuleringar och
nominalisering gör förvandlar processer och aktiviteter till tillstånd och
objekt, och konkreta ting till abstrakta. Detta kan ha betydelse för hur en
diskurs beskriver verkligheten, vilken ideologi som företräds.95

Sammanhang
Genom att undersöka en texts sammanhang (cohesion) får man en bild av
argumentationssätt och rationalitet. Fokus ligger på hur texter förbinds och
hur argumentationen förs. Hänger texten logiskt ihop, finns det en röd
tråd?96 Fairclough försöker också analysera hur identiteter konstrueras
genom språkanvändning med begreppet etos. Etos beskriver i hur hög grad
aktörer sätts i en solidaritetsrelation via gemensam erfarenhet.97

Textstruktur
Genom att undersöka den interaktionella kontrollen kan man vidare
analysera hur sociala relationer konstrueras. Interaktionell kontroll
fokuserar på förhållandet mellan aktörer. Turordning mellan aktörer visar
ofta på ojämlika förhållanden. Utbyte av struktur, kontroll över ämnesval,
kontroll över dagordningen samt formulering är andra analysinstrument som
används för att undersöka interaktionell kontroll.98 Eftersom min analys
fokuserar på ett dokument blir nyttan av att undersöka den interaktionella
kontrollen mindre viktig varför jag inte fördjupar mig mer i den här.

                                      
93 Vitboken, s. 20
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95 Ibid. s. 177ff
96 Ibid. s. 168ff
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Diskursiv praktik
Den diskursiva praktiken, det vill säga produktionen och konsumtionen av
text, ligger som en medlare mellan den kommunikativa händelsen och den
sociala praktiken i stort. En text kan reproducera existerande diskurser med
dess gränser och relationsmönster eller bidra till att omstrukturera dem. I
den diskursiva praktiken finns utrymme för textproducentens kreativitet,
teorins dialektala karaktär visar sig tydligast på denna punkt. En
nyskapande text kan förväntas vara komplex och blanda ett antal genrer och
diskurser, följaktligen visar en komplex och nyskapande text på att en social
praktik är under förändring. Texter kan alltså vara en barometer där social
förändring kan avläsas.99

Fairclough menar att man skall söka efter spår efter olika genrer och
diskurser i texter, vilket han kallar intertextuell analys. En kreativ diskursiv
praktik visar ofta upp en komplex mix av olika genrer och diskurser vilka
artikuleras tillsammans i texten. Textanalys är mer deskriptiv till sin
karaktär medan intertextuell analys är mer tolkande. Textanalysen används
för att förse den intertextuella analysen med material, men analysen är
beroende av förståelse av de sociala processerna.100

Texter produceras på olika sätt beroende på i vilket socialt sammanhang de
produceras. Tidningstexter produceras enligt komplexa rutiner av kollektiv
natur, olika människor är involverade i de olika stegen i produktionen – från
materialinsamling till tryckning och distribution. Politiska texter, som
kommissionens vitbok, produceras i ett specifikt socialt sammanhang vilket
påverkar tolkningen. Tolkningen av en text påverkas av vilken slags text det
handlar om och i vilket sammanhang den är producerad.101

En annan faktor som påverkar tolkningen av en text är med vilken kraft
delar av texten är utrustad med. En text kan vara en order, en fråga ett hot,
ett löfte, etc.. Men texten måste ändå analyseras i sin kontext, en typisk
fråga kan i själva verket vara en order: ”Kan du hämta pennan?” kan i ett
specifikt sammanhang vara en ren order. Ett löfte kan vara tvingande, som i
fallet med en skuldförbindelse. Vidare påverkas tolkningen av en text av hur
väl en text hänger samman logiskt. Här finns det dock metodologiska
problem då en text ju bara är vettig för någon som är kapabel att förstå den.
Den sociala situationen där en text produceras måste förstås för att man
skall förstå texten i dess helhet. 102

Social praktik
Den sociala praktikens dimension är nödvändig att analysera om vi ska
kunna förstå hur de diskursiva processerna bidrar till att antingen
reproducera den rådande diskursordningen eller transformera den. Vilka
sociala konsekvenser har en specifik diskursiv praktik? I vilket förhållande
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står den analyserade språkanvändningen till det sociala och kulturella
sammanhang av vilket den är en del? En kommunikativ händelse kan, enligt
Fairclough analyseras i relation till a) sammanhanget, situationen, vid den
kommunikativa händelsen, b) ett vidare sammanhang bestående av de
institutionella förutsättningarna som händelsen är en del av, och c) ett ännu
vidare socialt och kulturellt sammanhang.103

I analysen av förhållandet mellan den diskursiva praktiken och den sociala
praktiken räcker det inte med diskursanalys, i Faircloughs mening. Här
måste andra teorier användas för att klargöra de sociala sammanhangen.
Fairclough pekar på relationen mellan å ena sidan diskurs och å andra
sidan ideologi och makt, dessa relationer är intressanta för de
samhällsvetenskapliga disciplinerna.104 Mycket av lingvistiska analyser har
hitintills varit allt för formalistiska. Diskursanalysen kan bidra med att
påpeka vikten av ett interdisciplinärt synsätt. För att kunna belysa frågor
om makt och ideologi krävs att man kombinerar textanalysen med teorier
om makt och ideologi. Varje text måste ses i sitt sociala sammanhang.
Textanalyser är ofta koncentrerade på vad som finns i en text och mindre på
det som är exkluderat, vilket i detta sammanhang är minst lika viktigt.105

Följande citat belyser Faicloughs definition av ideologi:

I shall understand ideologies to be significations/constructions of reality (the physical
world, social relations, social identities), which are built into various dimensions of the
forms/meanings of discursive practices, and which contribute to the production,
reproduction or transformation of relations of domination.106

Ideologi har en materiell existens i sin avspegling i samhälleliga institutioner,
den interpellerar subjekt (bidrar till dess konstitution) och formar
samhällsapparaten. För att tolka vilken ideologi en text ger uttryck för måste
man ha kunskap om dess historiska och sociala sammanhang. texter är
kommunikativa, sociala uttryck och måste tolkas utifrån den interaktion de
innebär. Alla diskurser som bidrar till eller omstrukturerar maktrelationer är
ideologiska. Människor är inte alltid medvetna om den ideologiska
dimensionen i sina egna uttalanden. En ideologi, inbäddad i en diskurs, är
som mest effektiv (i makthänseende) då den blir ”naturaliserad” och
uppfattas som vanligt förnuft. Ideologi kan alltså uppfattas som en struktur
som styr individer, men Fairclough betonar att den är påverkbar av
individers kreativitet och enskilda diskursiva händelser.107

För att kunna analysera maktrelationer och hur diskursiv praktik ingår i en
större social praktik använder sig Fairclough av hegemonibegreppet.
Faircloughs teori ligger nära Laclau och Mouffes behandling av begreppet
hegemoni. Hegemoni är en diskurs’ dominans, eller ledarskap, över
ekonomiska, politiska, kulturella och ideologiska domäner av samhället.
                                      
103 Fairclough (1995), 62
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Men Fairclough ser även hegemoni som en förhandlingsprocess, inte bara
dominans och underordning, det gäller att skapa allianser och integration
för att skapa hegemoni. Ingen hegemonisk konstruktion är heller totalt
stabil, utan måste ses som ett instabilt jämviktsläge.108

Hegemonibegreppet används både som matris – ett sätt att analysera
maktrelationer i den sociala praktik där en diskurs ingår (om de
reproduceras eller transformeras), och modell – ett sätt att analysera den
diskursiva praktiken i termer av hegemoniskt kamp, antingen ett försök att
reproducera eller omstrukturera den existerande diskursordningen.109

Analysram

Följande avsnitt syftar till att skapa den analysram, utifrån de två
presenterade diskursanalytiska angreppsätten, som används i analysen av
Vitboken. Ett viktigt inslag i analysramen är att skapa möjlighet för att
sammanlänka analysen av de lingvistiska elementen i Vitboken med en
förståelse av de politiska processerna.

För att undvika en deterministisk position där diskurser övervärderas i
politiska processer, d.v.s. att strukturer blir helt styrande för hur människor
agerar politiskt, antar jag att det existerar ett dialektiskt förhållande mellan
struktur och andra sociala praktiker. Sociala praktiker kan orienteras mot
många olika områden, ekonomi, politik, juridik, kultur, vård, m.m., och
inom alla dessa områden spelar diskurser en stor roll – men att reducera
dem till  enbart diskurser vore att förneka andra faktorers existens. Detta
dialektiska förhållningssätt är inte deterministiskt, utan betonar de
processer där språkanvändning ingår som en del i en dialektisk
förändringsprocess med andra sociala praktiker.110 Denna dialektiska syn
ser jag både hos Fairclough (uttalat) och hos Laclau och Mouffe (mindre
tydligt). Diskurser påverkar identiteter, relationer och kunskapssystem men
påverkas samtidigt av andra sociala praktiker. Vitbokens formuleringar, och
den syn på demokrati och legitimitet som den representerar, är naturligtvis
beroende av den historiska och institutionella kontext i vilken dess
producenter är situerade, men man kan inte utesluta att den presenterar en
ny syn – eller att författarna försöker transformera diskursen i en av dem
önskad riktning. På vilket sätt detta sker är en av analysuppgifterna.

Faircloughs instabila diskursordning och Laclau och Mouffes syn på att
hegemoniska formationer aldrig kan vara helt slutna, är olika sätt att
uttrycka samma sak. Diskurser styr människors relationer och identiteter,
men de är också öppna för ett ifrågasättande och förändring. I båda
teorierna finns en öppenhet för förändring, det finns även en rad andra
likheter. Laclau och Mouffes begrepp artikulation innebär att element sätts
ihop i en ny betydelse, eller att rådande diskurser reproduceras. Faircloughs
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Interdiskursivitet har en liknande betydelse, den diskursiva praktiken
bygger på tidigare strukturer men kan kombinera betydelser i en ny mening.

Det diskursiva fältet med Laclau och Mouffes terminologi och
diskursordningen med Faircloughs, betecknar samma sak, nämligen alla
konkurrerande diskurser inom ett område. Jag kommer att använda
begreppet diskursordning. Vitboken är ju bara ett exempel på diskursiv
praktik i en diskursordning med väldigt stor utbredning. Men det råder inte
jämlikhet bland diskurserna, vissa politiska aktörer får större genomslag
med sin diskurs än andra – några kan yttra sig som experter medan andras
diskurser betecknas som ”åsikter”.111 Ett jämförelsematerial bestående av
analyser av demokrati och legitimitet på europanivå kommer att användas
för att förtydliga vilka alternativa betydelser som etableras respektive
utesluts av kommissionen, och vilken betydelse som verkar vara mest
framgångsrik. Detta jämförelsematerial utgör en del av det akademiska
diskursordningen EU-forskning.

Ur vetenskapsteoretisk synvinkel kan en socialkonstruktionistisk
utgångspunkt utgöra ett problem för forskaren. Om allt vi uppfattar är en
konstruktion, via språkanvändning, så kan också allt förändras och bli
något annat i våra ögon. Hur vet man då vad som är ett riktigt
forskningsresultat? Ett svar på frågan har givits ovan, att det existerar ett
dialektiskt förhållande mellan språkanvändning och andra faktorer. Ett
annat svar är att diskurser, betydelsefixeringar, skapas i komplexa
kollektiva sociala processer, och att de därmed blir relativt tröga att
förändra.112 Vissa sociala förhållanden kan till och med vara så trögrörliga,
eller svårföränderliga, att de måste anses som fundamentala.

Det socialkonstruktionistiska perspektivet ger dock möjlighet att ifrågasätta
det självklara: om synen på demokrati är att den är en konstruktion så är
det inte givet vad demokrati är. En uppgift är att undersöka hur Vitboken
fixerar betydelserna för demokrati och legitimitet och vilka alternativa
betraktelsesätt det finns. Fairclough betonar vikten av att söka de betydelser
som är exkluderade i en text.113 Här finns ett utrymme för att föra en
diskussion om vad som är en rimlig uppfattning, och hur man kan förändra
uppfattningar. Frågan om demokrati måste ses som en normativ fråga, och
det dialektiska förhållningssättet ger mig utrymme att anta att människor är
kapabla att väga olika moraliska alternativ och avgöra vilket de anser vara
normativt riktigt. Detta betyder inte att de är fullkomligt opåverkade av de
dominerande diskurserna, utan att de vid en dialog om hur samhällets
offentliga institutioner bör se ut kan väga de tillgängliga konkurrerande
diskurserna mot varandra.

Olika diskurser inom samma sociala fält existerar alltid i konflikt med
varandra, förändring kommer med största sannolikhet att inträffa utifrån de
ställen där den dominerande diskursen tydligast ifrågasätts. Spänningen
                                      
111 Winther Jörgensen & Phillips (2000), s. 135
112 Ibid. s. 150f
113 Fairclough (1995b), s. 210
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mellan diskurser, och deras inneboende egenskap att aldrig kunna slutas
fullkomligt, utgör grunden för detta.114 För en diskursanalys är det då en
viktig uppgift att försöka identifiera de punkter där en diskurs ifrågasätter,
eller ifrågasätts, av alternativa tolkningar. Laclau och Mouffes begrepp
flytande signifikanter och politisk front beskriver de ställen där diskurser
står i motsättning till varandra. Vitboken skall alltså ses som ett exempel på
en diskursiv praktik, där eventuella ifrågasättanden av andra diskursers
bilder av demokrati och legitimitet skall spåras.

Faircloughs tredimensionella modell står som grund för min modell, och
Laclau och Mouffes teori används för att förtydliga och förstå vissa delar av
analysen. Som grund ligger analysen av själva texten, de språkliga
egenskaperna hos texten används för att påvisa hur betydelser fastställs. I
den diskursiva praktiken undersöks interdiskursivitet och likhets- och
skillnadslogik, samt hur den politiska fronten konstrueras. För att koppla de
diskursiva elementen till den sociala praktiken i stort kopplas Vitbokens
betydelser samman med andra analyser av demokrati och legitimitet på
europeisk nivå. På detta sätt hoppas jag kunna visa på en större del av
diskursordningen i detta fält, samt sätta kommissionens synpunkter i sitt
sammanhang.

                                      
114 Laclau & Mouffe (1985), s. 190f
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Vitbokens innehåll och struktur
Detta kapitel syftar till att göra en kort genomgång av innehållet och
strukturen i kommissionens vitbok om styrelseformerna115 i EU. Detta görs
för att nästa kapitels analys av språkanvändningen i Vitboken ska kunna
sättas i sitt sammanhang.

Struktur

Vitboken är indelad i fyra delar. Den första delen beskriver de problem som
kommissionen upplever och lägger fram argument för en förändringsprocess.
I den andra delen presenterar kommissionen de principer som de anser
kännetecknar ”goda styrelseformer” och som de menar ligger till grund för de
följande förslagen. Därefter följer de förslag som kommissionen framför i och
med Vitboken. Detta är det längsta kapitlet i Vitboken och för varje förslag
förs en diskussion kring de problem som aktualiserat förslaget. Vitboken
avslutas med att kommissionen beskriver vad de vill uppnå med de
föreslagna förändringarna och en vision av hur de framtida styrelseformerna
bör se ut.

Argumenten för en vitbok

Det huvudsakliga argumentet att inleda en process som syftar till att
reformera EU:s beslutsprocesser är det låga förtroende kommissionen
upplever att den har från EU:s medborgare. Detta låga förtroende yttrar sig i
ett allt lägre valdeltagande till Europaparlamentet, irländarnas nej till
Nicefördraget visar även på en ökande klyfta mellan EU och medborgarna.
Sett ur medborgarnas synvinkel saknar EU:s institutioner legitimitet både
för de beslut som fattas och för det sätt dessa beslut fattas på.
Kommissionen framhåller att det främlingskap många känner inför EU:s
arbete inte bara gäller ”EU-institutionerna, utan rent allmänt politiska
institutioner i och utanför EU”.116

Kommissionen förklarar hur människor känner sig främmande i fyra steg:
för det första upplever människor att EU saknar förmåga att handla på ett
effektivt sätt när det verkligen behövs. För det andra uppmärksammas det
inte alltid när EU verkligen agerar effektivt. Människor ser inte kopplingen
mellan EU-beslut och bättre livskvalitet. För det tredje anser kommissionen
att medlemsstaterna inte ordentligt förklarar vad EU sysslar med, de skyller
ofta på ”Bryssel” vid svåra beslut. Även om de själva varit med att fatta
besluten. Slutligen kan inte EU:s medborgare skilja på EU:s institutioner, de

                                      
115 Ordet ”styrelseformer” är en översättning från engelskans ”governance” och täcker inte
riktigt hela betydelsen av det engelska uttrycket. I den svenska versionen förklaras att
styrelseformer avser ”de regler, processer och beteendemönster som påverkar hur makten
utövas i EU och särskilt vad gäller öppenhet, tydlig ansvarsfördelning, effektivitet och
konsekvens”. Vitboken s. 9 Mer om governance-begreppet längre fram i uppsatsen
116 Vitboken s. 8
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förstår inte vem som gör vad och känner inte att någon företräder deras
åsikter.117

Principer för goda styrelseformer

Kommissionen för fram fem principer som de menar kännetecknar ”goda
styrelseformer”: öppenhet, delaktighet, tydlig ansvarsfördelning, effektivitet
och konsekvens. De fem principerna är utmärkande för hur demokratin och
rättsstatsprincipen fungerar i medlemsstaterna, enligt kommissionen. De
fem principerna skall komplettera principerna om proportionalitet (i
förhållande till uppsatta mål) och subsidiaritet i EU:s beslutsfattande.
Underförstått är att EU:s beslutsprocesser brister med avseende på dessa
principer. Alla principerna är viktiga var för sig men kan inte förverkligas
separat.118

Förslag till förändringar

Kommissionen lägger i Vitboken fram förslag inom fyra områden. dessa
förslag syftar till a) bredare deltagande i utformning och genomförandet av
EU:s politik, b) förbättrad kvalitet och tillämpning av beslut, c) en närmare
koppling mellan olika styrelseformer i EU och unionens roll i världen och d)
tydligare mål för politiken och institutionerna.119

En bättre delaktighet i EU:s politik vill kommissionen åstadkomma genom
en aktivare dialog med allmänheten. ”Mer information och effektivare dialog
är en förutsättning för att framkalla känslan av att tillhöra Europa.”120

Dialogen skall effektiviseras genom information via Internet, engagemang av
det civila samhället, formaliserat samråd med utvalda organisationer och ett
ökat fokus på nätverk.121

Bättre politiska beslut och genomförande skall uppnås genom att öka tilltron
till, och ge mer ansvar till, experter, kombinera olika politiska verktyg och
den öppna samordningsmetoden. Vidare föreslår kommissionen att
gemenskapslagstiftningen förenklas, tillsynsmyndigheter inrättas på EU-nivå
samt att EU-reglerna tillämpas bättre i medlemsstaterna.122

Kommissionen menar att de idéer som presenteras i Vitboken även skulle
kunna fungera i ett internationellt sammanhang, utanför EU. Man vill att
EU skall agera och tala med en röst i ännu högre grad än idag. För detta
tänker man föreslå fördragsändringar så att detta blir möjligt.123

                                      
117 Vitboken s. 8
118 Ibid. s. 10f
119 Ibid. s.13
120 Ibid. s. 13
121 Ibid. s.13-20
122 Ibid. 20-29
123 Ibid. 29f
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Tydligare mål för politiken och institutionerna vill man uppnå genom att
renodla institutionernas roller, kommissionen skall få ett tydligare
verkställande ansvar samtidigt som rådets och Europaparlamentets roller
fokuseras på politiskt ledarskap och kontroll av hur kommissionen utövar
verkställigheten. Kommissionen kommer också att använda sin initiativrätt
till att skapa samstämmighet mellan olika politikområden och mer
långsiktiga mål.124

Styrelseformerna och Europas framtid

Kommissionen menar att förslagen i Vitboken kommer att ha omfattande
konsekvenser om de genomförs. EU:s förhållande till det civila samhället
kommer att struktureras, samråd med och ökad ansvar kommer ges det
organiserade civila samhället. Regionala och lokala aktörers kunskap och
erfarenhet kommer att utnyttjas bättre. Allmänhetens förtroende för hur EU
utnyttjar experter kommer öka. EU:s politik kommer att bli mer effektiv, och
dess institutioner kommer bli mer målinriktade.125

Den vision av beslutsprocesserna i ett framtida EU som kommissionen målar
upp baserar sig på en förnyad gemenskapsmetod. Denna innebär att
kommissionen kan utnyttja sin initiativrätt på ett mer målinriktat sätt, att
rådet och Europaparlamentet kan koncentrera sig på politiskt ledarskap och
att nationella aktörer mer effektivt engageras i utformningen och
tillämpningen av EU-lagstiftningen. För att åstadkomma detta behöver man,
enligt kommissionen, ändra fördragen så att befogenheterna delas mellan
den lagstiftande och den verkställande makten. Tydliga principer för hur
befogenheter skall delas mellan unionen och medlemsstaterna måste även
skrivas in i fördraget.126

                                      
124 Vitboken s. 30-34
125 Ibid. s. 35f
126 Ibid. s. 36f
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Legitimitet och demokrati i Vitboken
Nyspråk hade till uppgift inte bara att vara ett uttrycksmedel för de över hela världen
spridda tankegångar som passade engsocs anhängare utan även att omöjliggöra alla andra
tankesätt.127

I detta kapitel analyseras språkanvändningen i Vitboken med hjälp av
diskursteori och kritisk diskursanalys. Analysen syftar till att belysa hur
identiteter, relationer och kunskapssystem/ideologier konstrueras i
Vitboken. Fokus vad gäller kunskapssystem ligger på hur demokrati- och
legitimitetsbegreppen behandlas. Men innan kommissionens framställning
av demokrati och legitimitet analyseras så måste vi analysera var
kommissionen anser att den politiska fronten går. Enligt Laclau och Mouffe
är de politiska fronterna viktiga för hur den tillfälliga fixeringen av identiteter
och relationer ser ut. Var kommissionen ser den politiska fronten får alltså
konsekvenser för hur de sedan konstruerar sin diskurs kring demokrati och
legitimitet. För att sätta analysen i sitt sociala sammanhang jämförs
kommissionens syn med andra tänkbara demokrati- och legitimitetsteorier
med koppling till EU, materialet hämtas från den statsvetenskapliga
forskningen. Detta material kan förtydliga hur kommissionens diskurs
etablerar respektive utesluter betydelser av demokrati och legitimitet.

Var går den politiska fronten enligt kommissionen?

Enligt Laclau och Mouffe är inte konflikter och politiska motsättningar
styrda av objektiva faktorer som ligger utanför det politiska fältet, utan de är
socialt bestämda genom diskursiva processer. Att konstruera fronter är en
central aktivitet i politiken, utan konflikt finns ingen politik. Skapandet av
en politisk front är till sin natur symbolisk. En viktig uppgift i en
diskursanalys är att identifiera hur de politiska fronterna konstrueras.128

Vad är det som står på spel enligt kommissionen, vilka idéer ser man som
fientliga? På vilket sätt försöker man utnyttja likhets- och skillnadslogiken?

Europastat eller ”särintresse”
Ett genomgående tema i Vitboken är frågan om medborgarna har en
nationell identitet eller är ”européer”? Kommissionen sällar sig till den sidan
som förespråkar en starkare europeisk identitet, man vill med de föreslagna
åtgärderna bidra till att denna stärks. ”Mer information och effektivare
dialog är en förutsättning för att framkalla känslan av att tillhöra Europa.”129

Citatet visar att kommissionen är medveten om att medborgarnas
identitetsuppfattningar konstrueras i en social process och att denna
process är påverkbar. Genomgående väljer kommissionen att skriva
”Europa” när man menar EU, trots att EU, än så länge, bara utgör en

                                      
127 Orwell, George (1964), Nittonhundraåttiofyra, Stockholm: Aldus/Bonniers, s. 228
128 Norval, Aletta J. (2000), ”Trajectories of future research in discourse theory”, i Horwath,
David, Norval, Aletta J. & Stavrakakis, Yannis (red.) (2000), Discourse theory and political
analysis, Manchester: Manchester University Press, s. 219f
129 Vitboken, s. 13
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mindre del av Europa. Det är lättare att hävda en europeisk identitet än en
”Europeiska Unionen - identitet”. Ytterligare ett citat kan illustrera denna
språkanvändning, där ”Europa” används synonymt med EU. ”Det civila
samhället ser i ökad utsträckning Europa som en möjlig väg att förändra
politikens inriktning och samhället.”130

Utvecklingen av Europeiska Unionen beror i stor grad på hur medborgarna
uppfattar sin identitet och till vilken organisationsnivå man har sin lojalitet i
första hand. Ju större lojalitet medborgarna visar EU:s institutioner desto
större makt kan dessa institutioner kräva i framtida förhandlingar.131

Kommissionen använder sig av likhetslogik och försöker tränga ut den
eventuella konflikten som kan härröra från olika nationella medborgarskap
genom att hävda en gemensam europeisk identitet och ett gemensamt
europeiskt intresse. Detta förekommer genomgående i Vitboken och bilden av
medborgaskapet som i första hand europeiskt etableras redan i inledningens
första stycke: ”... förväntar sig Europas medborgare att politikerna skall
finna lösningar på samhällsproblemen”132. Kommissionen använder sig av
objektiv modalitet, medborgarnas förväntningar ligger självklart på EU-nivå i
kommissionens framställning, man skriver inte ”vi tror”, ”vi anser” eller ”vi
tycker ... bör” att medborgarna förväntar sig politiska lösningar på EU-nivå
före politiska lösningar på en annan politisk nivå. Objektiv modalitet
används återkommande av kommissionen i Vitboken genom att framställa
medborgarnas identitet (som européer) och kunskapssystem (i fråga om var
man förväntar sig en politisk lösning på ett problem) som självklara
sanningar. Medborgarna framställs också som passiva, de ”förväntar” sig
åtgärder som skall vidtas av de aktiva europeiska institutionerna.

På samma sätt som kommissionen framhåller en europeisk identitet målar
man upp bilden av att det finns ett gemensamt ”europeiskt intresse”. Det
”gemensamma” intresset sägs företrädas av kommissionen.133 Förslagen i
Vitboken motiveras ofta med att kommissionen lättare skall kunna agera i
det gemensamma intresset.

Bättre samråd och deltagande, bättre insyn i hur sakkunniga anlitas och metoder för
planering på meddellång sikt kommer att ge kommissionen bättre möjligheter att kritiskt
granska institutionernas och intressegruppernas krav på nya politiska initiativ. Det blir
lättare för dem att agera i EU:s allmänna intresse.134

Grunden för detta gemensamma intresse är känslan av att vi alla är
européer, en känsla som kommissionen anser måste stärkas. I processen att
stärka den europeiska samhörigheten ska europeiska partier spela en aktiv
roll enligt kommissionen: ”De [europeiska partier] bidrar till europeisk
integration och till att skapa en känsla av europeisk samhörighet samt att
                                      
130 Vitboken, s. 17
131 Bellier, Irène & Wilson, Thomas M. (2000), ”Building, Imagining and Experiencing
Europe: Institutions and Identities in the European Union”, i Bellier, Irène & Wilson,
Thomas M. (red.) (2000), An Anthropology of the European Union, Oxford: Berg, s. 9
132 Vitboken, s. 3
133 Vitboken, s. 9
134 Vitboken, s. 36
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förmedla medborgarnas åsikter.”135 I fördraget om Europeiska unionen
(Maastrichtfördraget) framhävs, i artikel 138 (nu 191), politiska partier på
europanivå som viktiga som integrationsfaktor och förmedlare av
medborgarnas politiska vilja.136 1999 införde man en gemensam valdag (13
juni) till Europaparlamentet för att än mer betona det gemensamma. Trots
alla dessa försök att driva fram politiska partier på europanivå så måste
man, enligt Hix, konstatera att partier liknande de vi har på nationell nivå
inte existerar på EU-nivå. Hix menar dock att det finns vissa tecken på ett
framväxande partisystem inom EU, den främsta indikatorn på detta är
partigrupperna i Europaparlamentet.137

I diskussionen om hur det civila samhället skall engageras i politiken menar
kommissionen att vissa organisationer bör få möjlighet att i ökad
utsträckning få uttrycka respons på förslag inom EU. För att underlätta
denna process upprättar kommissionen ”en heltäckande databas, tillgänglig
via Internet, med uppgifter om det civila samhällets organisationer med
Europatäckande verksamhet”138. Här framhåller kommissionen återigen ett
gemensamt europeiskt intresse, och det är bara de organisationer som är
”europatäckande” som kommissionen finner värda att lyssna på. Här
utesluts organisationer som är nationellt, eller regionalt, baserade. Målet att
öka legitimitet och demokrati med hjälp av ökade kontakter med det civila
samhällets organisationer sätts samman med kommissionens mål att öka
integrationen inom EU. Detta kan motverka målet om breddad debatt och
mer aktiva medborgare.

Kommissionen framhåller den europeiska identiteten och det gemensamma
intresset och de försvarar dessa mot andra bilder. Nationella regeringar
utmålas som motståndarna till det gemensamma intresset. ”Kommissionen
uppmanar rådet att förbättra sin förmåga att fatta beslut och att sätta sig
över särintressen.”139 Om de nationella regeringarna har olika uppfattningar
om hur politiska frågor skall lösas, eller om de skall lösas på EU-nivå, menar
kommissionen att de som vill hindra ett beslut skall kunna röstas ner med
hjälp av majoritetsbeslut i större grad än idag, och att de nationella
synpunkterna skall ses som ”särintressen”. I kommissionens verklighetsbild
är det alltid bättre om ett beslut kan fattas på EU-nivå än inte, oavsett vilket
beslut det gäller. Här riktar kommissionen in sig på de informella
institutionella normer som råder i ministerrådet. Även om fördragen ger
rådet möjlighet att fatta beslut med kvalificerad majoritet använder de sig
sällan av denna möjlighet. Rådande normer säger att medlemsländernas
ministrar skall vara eniga, eller nära eniga, för att viktiga beslut skall

                                      
135 Vitboken, s. 18
136 Maastrichtfördraget (1992), Stockholm: Utrikesdepartementets handelsavdelning, artikel
138, s. 64
137 Hix, Simon (1999), The Political System of the European Union, London: Macmillan Press,
s. 168ff
138 Vitboken, s. 17
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fattas.140 Men kommissionen vill även införa beslut med kvalificerad
majoritet i Europeiska rådet:

Kravet på enighet i Europeiska rådet gör ofta att beslutsfattande blockeras av nationella
intressen på områden där ministerrådet både kunde och borde besluta med kvalificerad
majoritet. Det här är ett exempel på hur ministerrådet har misslyckats med att axla sitt
politiska ansvar för beslutsfattande inom gemensamhetsmetoden.141

Besluten som fattas i Europeiska rådet är ofta historieskapande, även om
mer detaljerade ärenden som färgen på EU-passen har diskuterats under
lång tid i Europeiska rådet. Beslutsregeln för de allra flesta beslut i
Europeiska rådet är konsensus.142 Om man tar hänsyn till nationella
intressen är det alltså ett misslyckande enligt kommissionen. Men tanken
med enighetskravet i Europeiska rådet är ju att inget land skall kunna
tvingas in i ett samarbete som de inte vill delta i, eller som de har mandat för
från sin väljarkår. Bilden av medlemsstaternas regeringar och förvaltningar
som bakåtsträvande och framhållande av ett särintresse i motsättning till
det gemensamma ”europeiska intresset” återkommer genom hela Vitboken. I
diskussionen kring hur regioners och kommuners intresse kan tillvaratas i
unionens politik skriver kommissionen:

Det riktas också kritik mot att den lagstiftning som antas av rådet och Europaparlamentet
antingen är alltför detaljerad eller dåligt anpassad till lokala förhållanden och erfarenheter,
vilket ofta står i stark kontrast till kommissionens ursprungliga förslag. ... Medlemstaternas
statsförvaltningar upplevs ofta som föga lyhörd för regionala och lokala intressen när de tar
ställning till EU-frågor.143

Nationella särintressen är alltså det som skall bekämpas, enligt
kommissionen. Det som skall gynnas är det gemensamma ”europeiska”
intresset. Finns det något gemensamt ”europeiskt” intresse? Om det finns ett
gemensamt europeiskt intresse skulle man inte behöva samordna politiken
eller fatta överstatliga beslut, alla hade arbetat mot det gemensamma målet
ändå. Enligt Van Well kräver samarbete någon form av gemensamt intresse,
men om det råder total harmoni vad gäller politikens mål och medel är
samarbete överflödigt.144 Slutsatsen av detta resonemang måste vara att det
inte råder någon självklar europeisk intressegemenskap (möjligtvis med
undantag för frågan om att undvika katastrofer som krig mm, dock kan en
del krigsmaterialproducenter ha intresse av begränsade krig inom Europa),
de frågor som behandlas i EU idag, och de frågor som skulle behandlas om
integrationen fortsätter, har inget självklart europeiskt svar.
Intressegemenskaper, liksom intressemotsättningar, finns naturligtvis inte
bara inom nationalstaterna, utan skär över gränser, precis som problem.
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143 Vitboken, s. 14
144 Van Well, Lisa (1995), ”Environmental Governance and the European Community : the
case of climate change”, Research report 22,  Stockholm: Utrikespolitiska Institutet, s. 14



32

Kommissionen vill förändra denna bild till förmån för en ”europeisk
intressegemenskap”.

Konflikten står mellan mer makt till överstaltiga institutioner och mer makt
till nationella organisationer, enligt den bild som kommissionen ger i
Vitboken. Frågan om demokrati och legitimitet behöver nödvändigtvis inte ha
med denna konflikt att göra. Vi kan tänka oss ett EU med ökad kompetens
och utbyggd demokrati, som är legitimt i medborgarnas ögon. På samma sätt
kan man tänka sig ett EU präglat av mellanstatlighet där nationerna är
basen för demokrati och legitimitet. (Vilket inte innebär att är dessa
ytterligheter är befriade från problem.) Förland och Claes pekar på att
visionen om ett EU där allt mer makt koncentreras till en central nivå på
bekostnad av nationalstater bara är en av många tänkbara scenarior (även
om den federala bilden har varit ledande genom åren). Förutom ett EU
präglat av mellanstatlighet konkurrerar den federala visionen till exempel
med visionen av ett ”regionernas Europa”.145 Kommissionen tar tydligt
ställning för ett EU där fler beslut och mer makt centraliseras på
nationalstaternas, och som jag ser det, även på regionernas bekostnad.
Kommissionen arbetar medvetet för att förverkliga en gemensam identitet,
som vi kan se av formuleringarna i Vitboken. Hellström och Petersson visar i
en undersökning att kommissionens ordförande och ledamöter aktivt
försöker etablera bilden av en gemensam historia och en gemensam framtid
för att skapa ökad legitimitet för fortsatt integration. Kommissionen har
systematiskt i tal och skrifter framfört denna bild, bl.a. talar man
genomgående om att ”återförena” Europa även om det svårligen kan hävdas
att Europa någonsin har varit enat tidigare.146 Diskursen i Vitboken är ett
tydligt exempel på kommissionens försök att aktivt etablera en bild med av
ett Europa med en gemensam historia och en gemensam framtid.

EU och legitimitet i Vitboken

Insikten om att en fortsatt utveckling av EU-samarbetet saknar legitimitet
hos medborgarna i EU drev fram Vitboken och försöken att förbättra
legitimiteten.147 Kommissionen framhåller när den förklarar varför
styrelseformerna i EU måste förändras att EU har en dubbel demokratisk
förankring, både genom Europaparlamentet och genom de folkvalda
regeringarna. Trots denna förankring ”känner sig många européer
främmande inför EU:s arbete” enligt Vitboken. Det som unionen har uppnått,
”stabilitet, fred och ekonomiskt välstånd”, ser kommissionen som stora
framgångar som inte kunnat uppnås av medlemsstaterna var för sig. Med
andra ord: EU har nått fantastiska resultat med beslut fattade med ”dubbelt
demokratisk förankring”. Trots detta ifrågasätter medborgarna EU-beslutens
rättfärdighet, vad kan det bero på? Enligt kommissionen beror det på att
                                      
145 Förland, Tor Egil & Claes, Dag Harald (1999), Europeisk integration, Lund:
Studentlitteratur, s. 159f
146 Hellström, Anders & Petersson, Bo (2001), Tilling temporality : myth-making and utopia
in the construction of EU-identity, konferensbidrag till Statsvetenskapliga förbundets
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medborgarna är desillusionerade, de känner inte till hur EU arbetar eller hur
effektiva dess beslut är.148 I den verklighetsbild kommissionen konstruerar
beror EU:s låga legitimitet på medborgarnas okunskap och inte på hur EU
fungerar eller vad EU gör.

Om grunden för medborgarnas främlingskap är att de inte förstår EU så blir
den logiska lösningen att öka informationsflödet samt att förenkla regler och
beslut. Målet blir inte att förändra beslutssystemen i grunden, eller att
förändra beslutens innehåll, utan att förändra medborgarnas uppfattning
om EU och EU:s beslut.

Varför är frågan om EU:s legitimitet i medborgarnas ögon alls intressant att
diskutera? Varje politiskt system behöver legitimitet för att inte dess beslut
skall ifrågasättas av dem som berörs av besluten. Brist på legitimitet kan få
reella effekter, påverka människors handlande.149 Etzioni menar att det
finns tre grundläggande orsaker till varför människor fogar sig efter regler
och beslut; av egen vilja, av rädsla för repressalier eller av egen vinning.150

Habermas menar att förutom övertygelsen om dess rättfärdighet kan
människors erkännande av styrande normer vila på rädsla, och
underkastelse, för hot om sanktioner eller på individernas uppfattning av sin
egen maktlöshet och brist på alternativ. Om tron på ett systems rättfärdighet
försvagas vilar det på makt och våld (”force”) uppifrån eller så förändras
systemet och distributionen av chanser att legitimt tillfredställa behov.151

Frågan om EU:s legitimitet är alltså viktig om vi inte vill ha ett system som
präglas av tvång och våld. Alternativt, och i den kritiska forskningens anda,
kan vi peka på vägar att förändra systemet i en riktning som skulle
uppfattas som mer rättfärdig.

I detta sammanhang är det inte fruktbart att försöka hitta en definition av
legitimitet som skulle kunna användas för att mäta, eller bedöma, hur stor
legitimitet EU åtnjuter från medborgarna. Grundteser i denna uppsats är
dels att det ständigt pågår en kamp om hur viktiga politiska begrepp skall
uppfattas, dels att denna uppfattning faktiskt går att påverka. Vår
uppfattning om vad som är legitim maktutövning förändras beroende på
vilken diskurs som är mest inflytelserik. Fastslår vi en betydelse av
legitimitet har vi också tagit ställning. Däremot är det av intresse att se hur
legitimitet har uppfattats i samhällsvetenskapen, och specifikt av dem som
studerat EU, för att kunna jämföra dessa bilder med kommissionens syn och
sätta den i sitt sociala sammanhang.

Hur kan legitimitet uppfattas?
Weber menade att man kunde urskilja tre idealtyper av politisk legitimitet.
Den första typen av legitimitet baseras på tradition eller arv, denna typ av
legitimitet har åtnjutits av t.ex. kungar. Den andra typen av legitimitet kallar
                                      
148 alla citaten i stycket från Vitboken, s. 8, om medborgarnas desillusion s. 9
149 Beetham, David (1991), The Legitimation of Power, Basingstoke: Macmillan, s. 25ff
150 se Etzioni, Amitai (1961), A Comparative Analysis of Complex Organizations, New York:
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151 Habermas, Jürgen (1976), Legitimation Crisis, London: Heinemann, s. 96
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Weber för ”legal-rationell”, här har makt som utövas under en överenskomna
regler (en konstitution) legitimitet. Den tredje typen är när ledare åtnjuter
legitimitet på grund av sina karismatiska egenskaper.152 Weber fokuserar på
hur ordningen kan upprätthållas: för att detta ska kunna ske måste
medborgarna uppfatta maktutövningen som rättfärdig. Om offentlig
maktutövning inte uppfattas som legitim av medborgarna menar Weber att
man antingen kommer att få se våldsamma politiska omvälvningar eller att
makten måste utövas med direkt våld och repression. De beslut som fattas
av det politiska systemet kan uppfattas som legitima av medborgarna, till
exempel på grund av en demokratisk process, men det parlamentariska
systemet kan bara hantera en mycket liten del av alla de beslut som måste
fattas i en modern välfärdsstat. Politikens utflöde är lika viktig för att ett
system skall betraktas som legitimt enligt Weber.153

Rothstein identifierar sex olika förvaltningsmodeller av idealtyp som alla har
olika legitimitetsgrund. Den legalbyråkratiska modellen har sin
legitimitetsgrund i enhetliga och precisa regler. Den professionella modellen
har expertkunskap, eller vetenskaplighet, som grund. Den korporativa
förvaltningsmodellen legitimeras av att de som berörs av besluten har
inflytande över dem via sina organisationer och att dessa organisationer har
ett gemensamt intresse. Den politikerorienterade modellen, där politiker
beslutar direkt i de aktuella fallen, får sin legitimitet av att politikerna är
valda av medborgarna, och kan avsättas vid nästa val. Den
brukarorienterade modellen legitimeras av att de som använder sig av den
offentliga verksamheten också har inflytande över dess utformning. Slutligen
legitimeras den lotteribaserade modellen av att alla har lika chanser då
beslut om tilldelning skall tas.154

Som vi ser av denna uppräkning kan legitimitet genereras av många olika
faktorer. Beetham och Lord har systematiskt undersökt den politiska
legitimitetens grunder. De menar att olika politiska system har legitimerats
av olika kriterier, och för att kunna jämföra och bedöma EU som politiskt
system måste alla tänkbara legitimeringsnormer undersökas.155 Beetham
och Lord menar att man kan urskilja tre dimensioner när legitimitet skall
undersökas. Den legalistiska, den normativa rättfärdigheten och en som
gäller legitimation. De olika dimensionerna är universella, men inte
ömsesidigt uteslutande utan snarare komplementära. Skilda system betonar
olika dimensioner för sin legitimitet och specifika former av de abstrakta
dimensionerna har varierat över tid och politiskt system.156

Den legalistiska dimensionen handlar om att beslut fattas enligt etablerade
regler och lagar vilket i den västerländska formen av demokrati manifesteras
                                      
152 Birch, Anthony H. (1996), The concepts and theories of modern democracy, London:
Routledge, s. 33f
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detta ofta i en skriven författning. I andra samhällen har denna dimension
fyllts av heliga texter, suveränens vilja eller nedärvd sedvänja. Normativ
rättfärdighet kan delas i två delar; 1) rättfärdig källa till politisk auktoritet
och 2) att rätt mål och medel åstundas respektive används. I demokratiska
system brukar den politiska makten anses utgå ifrån folket (se t.ex. Sveriges
Grundlagar, RF 1:1). Men vilka ingår i folket? Finns det ett ”Europeiskt” folk,
som kan utgöra grunden för ett demokratiskt EU? Denna fråga måste
analyseras i detta sammanhang. Andra delar av rättfärdig källa till
auktoritet är kriterier för val, representation och ansvarighet. I rätt mål och
medel ingår rättigheter (medborgerliga, rätt till välfärd t.ex.) och kriterier för
att bedöma utfall. Legitimationsdimensionen handlar om att de styrda
uttrycker samtycke och erkännande av den politiska makten. Detta sker
oftast genom allmänna val. En legitim regim behöver också erkännas av
andra legitima auktoriteter (andra stater, FN osv.).157

Kommissionens syn på EU:s legitimitet
EU:s legitimitet härstammar enligt de flesta statsvetare från tre olika
källor.158 1) De demokratiska mekanismer förknippade med EU-parlamentet
utgör den första källan till legitimitet. Parlamentet är den enda direktvalda
institutionen, här finns alltså en möjlighet för folken att utkräva ansvar.
Parlamentet är i mångas ögon det legitimitetsbärande inslaget i EU.159

Ansvarsutkrävande, eller deltagande, möjliggör styrande ”av folket”, eller
input-orienterad legitimitet enligt Scharpf.160 2) Den effektivitet som EU
uppvisar i lösandet av politiska problem utgör den andra källan till
legitimitet. EU:s legitimitet bygger i detta fall på dess kapacitet att uppnå
medborgarnas mål och lösa deras problem. Scharpf kallar detta output-
orienterad legitimitet eller styrande ”för folket”161, medan Majone föredrar
termen substantiell legitimitet162. 3) Den tredje källan till legitimitet för EU:s
institutioner och beslut härstammar från medlemsländerna, indirekt
legitimitet. I och med att medlemsstaterna måste ratificera alla
fördragsändringar kan man argumentera för att en formell legitimitet har
uppnåtts. Den legitimitet som de nationella politiska systemen i
medlemsstaterna gäller också de beslut som har delegerats till EU.163

Gustavsson menar i analogi med detta resonemang att det finns tre vägar att
gå om man vill förbättra EU:s legitimitet. Antingen stärker man de
överstatliga inslagen i unionen genom att fatta fler majoritetsbeslut.
Alternativt stärker man de mellanstatliga inslagen i unionen och låter fler
beslut bero av medlemsstaternas veto. Samordning av politik skulle då inte
ske via överstatliga beslut utan varje medlemsstat fattar sina egna beslut
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efter diskussion och samordning i EU. Till sist kan man stärka
kommissionens förmåga att själv generera legitimitet för sina förslag genom
att den växelverkar med kommuner, regioner och ekonomiska intressen.164

Man kan se att dessa tre källor till legitimitet motsvarar Beetham och Lords
tre dimensioner. Den legalistiska dimensionen motsvarar den formella
legitimitet medlemsstaterna ger EU. En ökad användning av den öppna
samordningsmetoden skulle stärka den legalistiska dimensionen. Normativ
rättfärdighet uppnås genom unionens effektivitet och kapacitet att uppnå
mål som medborgarna eftersträvar. En ökad överstatlighet skulle öka
möjligheten att fatta beslut i EU och därmed EU:s effektivitet. Legitimation
uppnås genom valen till EU-parlamentet. Legitimation kan även fås om
kommissionen lyckas förankra besluten genom att öppna upp för mer
lobbying och mer kontakter direkt med kommuner och regioner. Som man
kan se utesluter inte de olika dimensionerna varandra utan kan stödja
varandra, även om en förstärkning av den ena kan leda till en försvagning av
en annan i vissa fall.

Output-orienterad legitimitet
Kommissionen lutar sig i Vitboken mer eller mindre mot alla de tre olika
legitimitetskällorna. De förslag som presenteras stärker däremot inte alla
dimensionerna, förslagen visar vilken legitimitet som kommissionen föredrar
och vilken typ som de inte vill se förstärkt. Vilken typ av legitimitet man
anser skall förstärkas har betydelse för hur beslut skall fattas i framtiden,
och vilka beslut som skall fattas på EU-nivå. Legitimitet är en flytande
signifikant som kommissionen försöker fastslå betydelsen av i Vitboken.

Europeiska unionen kommer även i fortsättningen att bedömas utifrån bestämmelsernas
verkningar i praktiken, vilket är helt rätt. Den måste hela tiden sträva efter bättre kvalitet,
ökad genomslagskraft och förenkling av lagstiftningen.165

Här kopplar kommissionen samman legitimiteten med de resultat som
uppnås genom EU:s politik. Legitimitet genereras genom att EU effektivt
fattar beslut som människor uppfattar som de rätta. Genom att säga att EU
även i fortsättningen kommer att bedömas utifrån dess resultat fastslår man
att det är på detta sättet som EU bedöms och bör bedömas idag och tidigare.
För att resultat skall fungera som legitimitetsbas påpekar Scharpf att det
krävs normativt samförstånd om vissa normers giltighet.166 Det, av
kommissionen framhållna, gemensamma intresset ligger alltså till grund för
en legitimitetsbedömning med resultaten som bas. Om samförstånd saknas
och olika mål eftersträvas av olika grupper är det svårt att uppnå legitimitet
enbart genom de resultat som uppnås.
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Unionens trovärdighet bedöms i slutändan utifrån två kriterier. Har den något att tillföra –
har den ett ”mervärde” för att tala jargong – för medlemsstaternas politik? Kan unionen
tillfredsställa medborgarnas önskemål med större framgång på det europeiska och
internationella planet?167

Detta citat visar på ett annat sätt att kommissionen menar att det är
resultaten som ger, och bör ge, EU dess legitimitet. Här använder sig
kommissionen av en metafor, EU:s politik har ett ”mervärde”. Denna metafor
hänvisar till en ekonomisk diskurs där mervärde uppstår av en arbetsinsats,
ett typiskt fall av interdiskursivitet. Enkom på grund av en arbetsinsats på
EU-nivå skulle det alltså uppstå ett ”mervärde”, vilket låter positivt. Detta är
ett intressant sätt att se på EU då EU:s verksamhet hittills dominerats av så
kallad negativ integration och jordbrukspolitik. Jordbrukspolitiken förbrukar
nästan hälften av EU:s budget168 och är mycket kontroversiell. I mångas
ögon är den gemensamma jordbrukspolitiken dyr, slösaktig, och
miljöförstörande. Den skapar stora produktöverskott, förvaltas dåligt och är
ett offer för storskaliga bedrägerier. Dessutom utgör den en konfliktkälla i
EU:s externa ekonomiska relationer, på grund av tullar och
exportsubventioner, och gör matpriserna dyrare än nödvändigt för
medborgarna i EU.169 Det är klart att den gemensamma jordbrukspolitiken
skapar ett ”mervärde”, framförallt för bönderna, men kanske inte på det
sättet som kommissionen menar att vi ska tänka om EU.

Förutom jordbrukspolitiken har EU:s verksamhet dominerats av negativ
integration. Det innebär att man har undanröjt hinder för handel och
konkurrens. Förutsättningarna för negativ integration fanns redan i
Romfördraget. Den negativa integrationen (eller liberaliseringen) har till stor
del drivits på av kommissionen och EG-domstolen utan att politikerna har
involverats. Åtgärder för att genomföra en gemensam politik - företrädesvis
att justera obalanser eller orättvisor som uppkommer av marknadsekonomin
- har under långa tider inte alls drivits framåt. Denna s.k. positiva
integrationen kräver oftare enighet i ministerrådet till skillnad från den
negativa integrationen där överstatliga beslut gäller.170 I detta sammanhang
är det svårt att tala om ett mervärde för de vanliga medborgarna, De
eventuella positiva effekter som liberaliseringarna har på ekonomin är svåra
att spåra och EU har inte bidragit med konkret lagstiftning eller
transfereringar som nått medborgarna (undantaget bönderna). Scharpf
pekar på att den negativa integrationen innebär begränsningar för
medlemsstaternas demokratiska systemen vad gäller möjligheten att fatta
självständiga politiska beslut för att rätta till marknadsimperfektioner,
hantera sociala problem och miljöproblem. Ansvaret finns kvar på nationell
nivå, men möjligheten att föra en aktiv socialpolitik har begränsats.171
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Mervärdesmetaforen används av kommissionen för att strukturera den
verklighetsbild där varje beslut som fattas på EU-nivå kan ses som en
nyttighet. Denna bild utesluter bilden av EU som i olika avseenden
”onödigt”, eller ”kostsam”.

Vilka förslag har då kommissionen för att öka vad Majone kallar den
substantiella legitimiteten? Hur skall man fatta ”bättre” beslut, som man
skriver i Vitboken? Kommissionen menar att

den lagstiftning som antas av rådet och Europaparlamentet antingen är alltför detaljerad
eller dåligt anpassad till lokala förhållanden och erfarenheter, vilket ofta står i stark kontrast
till kommissionens ursprungliga förslag.172

Kommissionen, som är den institution som har initiativrätt till ny
lagstiftning inom EU, vill inte riktigt ta ansvar för hur den slutgiltiga
lagstiftningen ser ut i EU, utan skyller de ”dåliga” inslagen på de andra
institutionerna. Om man inte, som i kommissionens bild av
lagstiftningsprocessen, kan lita på Europaparlamentet – som är de enda
direkt folkvalda institutionen i EU och den som skulle vinna mest makt om
EU:s legitimitetsproblem skulle lösas med ett mer federalt system – eller
rådet – som representerar den indirekta legitimiteten som EU får via de
nationella parlamenten och skulle vinna mest makt om man återgår till ett
mer mellanstatligt samarbete – återstår bara att lita på kommissionen.
Kommissionen står enligt sin egen bild för det gemensamma intresset och
vill allas bästa.

Kommissionen målar upp en bild där den själv är garanten för att inte
särintressen gynnas. För att göra bilden trovärdig - och enligt dess egna ord
- fatta ”bättre” beslut, föreslår de en utökad dialog med regionala och lokala
myndigheter vid beredning av förslag, för vidare analys av detta se nedan
under input-orienterad legitimitet. De vill också att EU-institutionerna
koncentrerar sig på det kommissionen kallar ”huvuduppgifter”.

För att kunna fatta bättre beslut måste unionen ge gemenskapsmetoden nytt liv. Alla bör
koncentrera sig på sina huvuduppgifter: kommissionen tar initiativ till politik och
verkställer den, rådet och Europaparlamentet beslutar om lagstiftning och budget – så
långt möjligt med kvalificerad majoritet i rådet. Europeiska rådet står för det politiska
ledarskapet ...173

Kommissionen tar fasta på Majones syn på regleringarnas legitimitet:
legitimitet kan uppnås genom att den offentliga makten delas mellan
oberoende organ som inte påverkas av opinioner. Stabilitet i politiken skapas
genom att ”avskärma desamma [oberoende organen] från de potentiellt
störande effekterna av de cykliska valen”.174 Kommissionen är det helt
oberoende organet i EU:s beslutsprocess och skall även i fortsättningen ha
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kontroll över dagordningen. I citatet ovan väljer kommissionen att framställa
de olika institutionernas ”huvuduppgifter” som objektivt givna, om
institutionerna har de beskrivna uppgifterna kan dessa inte utföras av
någon annan institution. Skälet för denna arbetsfördelning är att besluten
skall bli ”bättre”, här vill kommissionen få legitimitet genom att resultaten
skall bli ännu bättre än tidigare. ”Bättre beslut” är ett begrepp som
återkommer genom hela Vitboken, men vad kommissionen menar med bättre
beslut sägs det inget om. De som läser Vitboken kan därför själv fylla
elementet ”bättre beslut” med sitt eget innehåll, vilket ställer förslagen i
bättre dager. Att låta elementet ”bättre beslut” vara öppet och inte låsa det
till ett moment är därför ett taktiskt drag av kommissionen. I detta
sammanhang skjuter kommissionen också in ”så långt som möjligt med
kvalificerad majoritet”. Man förespråkar överstatlighet i så hög grad som
möjligt, möjligheten att fatta beslut överhuvudtaget underlättas om
medlemsstaternas regeringar inte behöver vara eniga. Genom denna
konstruktion utesluts möjligheten att fatta beslut med legitimitetsbasen i
medlemsstaternas demokratiska system: att ett land har vetorätt, och inte
kan tvingas in i ett samarbete mot sin vilja, är enligt denna konstruktion
”sämre”.

Enligt Majone kan dock en stark tillämpning av majoritetsstyre leda till
dödläge och kanske till och med sönderfall.175 Lösningen, enligt Majone, är
att överlämna mer makt till oberoende organ som fattar beslut baserade på
expertkunskaper. Enligt Gustavsson kan detta vara ett möjligt sätt att
förlika överstatlighet med (brist på) ansvarsutkrävande. Genom att helt
överge tanken på processer för ansvarsutkrävande på EU-nivå kan
legitimiteten grundas på oberoende och expertis.176 Den substantiella
legitimiteten är den viktigaste i kommissionens konstruktion av legitimitet.
Vitboken innehåller förslag på att stärka användandet av experter samt
inrätta oberoende tillsynsmyndigheter på EU-nivå.

Vetenskapsmän och andra experter spelar en alltmer betydelsefull roll vid beredning och
kontroll av besluten. ... Bioteknikens utveckling visar med all önskvärd tydlighet de helt nya
moraliska och etiska frågeställningar som teknik kan ge upphov till.177

Ett problem med mer oberoende organ med större inslag av expertstyre är
att det står i stor kontrast till de mer input-orienterade
legitimitetsmodellerna där deltagande och samråd står i fokus. Hur ansvar
skall kunna utkrävas när besluten är fattade med ”expertkunskap” som
grund är också oklart. Kommissionen måste framställa oberoende
institutioners fördelar som överlägsna över institutioner byggda på
medborgarnas medverkan, för att göra denna modell trovärdig. Detta gör
man genom att framställa problemen som skall lösas som så komplicerade
att bara experter kan förstå hur de kan lösas. Kommissionen kopplar också
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samman experter på olika områden med moraliska och etiska överväganden.
Som medborgare skall man känna sig lugnt eftersom experter har varit med
och fattat besluten. Men politiska beslut kräver både instrumentellt och
moraliskt kunnande. Experter kännetecknas just av instrumentellt
kunnande, de är inte mer kvalificerade att göra moraliska bedömningar än
någon annan. Det finns ingen ”kungsvetenskap” som har svaret på alla
frågor. Samhälleliga problem kan sällan reduceras till ett vetenskapligt
problem, historien är full av exempel då vetenskapsmän har haft fel.178

Ytterligare inrättande av oberoende EU-byråer inom klart angivna områden skulle ha en
positiv effekt på tillämpningen och efterlevnaden av lagstiftningen i unionen. ... Fördelen
med byråer är deras förmåga att använda sig av ett stort tekniskt kunnande inom
begränsade områden, att de är synligare för berörda sektorer (och ibland för allmänheten)
och att de erbjuder kostnadsbesparningar för näringslivet.179

Fler EU-byråer och tillsynsmyndigheter är ett sätt att stärka expertstyre och
de oberoende institutionernas inslag i EU:s beslutssystem. Kommissionen
argumenterar med hjälp av den substantiella legitimiteten när den
förespråkar införandet av fler byråer. Fler byråer innebär en utökad EU-
byråkrati, vilket får EU att mer likna en traditionell stat. I kommissionens
verklighetsbild vill medborgarna ha mindre byråkrati, men då främst på
nationell nivå. ”Människor vill först och främst ha mindre byråkrati på
hemmaplan – de bryr sig inte om huruvida det beror på EU:s eller det egna
landets beslut.”180 Att öka byråkratin på EU-nivå skulle alltså vara förenligt
med medborgarnas önskan. I kommissionens konstruktion ökar
legitimiteten då mer byråkrati införs på EU-nivå, men minskar om byråkrati
ökar på nationell nivå.

Möjligheten att delegera makt är en nödvändighet i vårt komplexa samhälle,
och detta har i stor skala skett i alla europeiska välfärdsstater. Legitimitet
för de delegerade besluten har skapats på olika sätt (se Rothsteins
förvaltningsmodeller ovan), men nyckeln till att delegationen har kunnat ses
som demokratisk har varit ansvarsutkrävande. Den makt som i den svenska
förvaltningsmodellen har delegerats till fristående organ har kontrollerats
och styrts av de folkvalda via lagstiftning, direktiv och återkommande
översyner.181 Kommissionen skriver att ett villkor för att inrätta
tillsynsmyndigheter på EU-nivå är att ”byråer måste vara underkastade
effektiv tillsyn och kontroll”.182 Men de nämner inte vem som skall utöva
kontrollen och tillsynen. Om kommissionen själv skulle utöva denna kontroll
faller det teoretiska resonemanget om ansvarsutkrävande eftersom
kommissionen inte är ett folkvalt organ som representerar folkviljan uttryckt
i allmänna val.
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Input-orienterad legitimitet
Kommissionen nämner delaktighet som en av fem principer för ”goda”
styrelseformer. Att betona delaktighet är att betona att den rättfärdiga källan
till politisk auktoritet finns hos folket som blir bundet av besluten. Men full
delaktighet för medborgarna på EU-nivå skulle innebära stora förändringar,
medborgarna måste då ha möjlighet att hålla bl.a. kommissionen ansvarig
för sina beslut och kunna välja en ny kommission.183 Men kommissionen vill
inte införa politiska processer som innebär fullt deltagande på europeisk
nivå:

EU:s politiska beslut måste ha kvalité, relevans och vara effektiva. För detta krävs bred
delaktighet i hela beslutsprocessen – från beredning till tillämpning. Ökad delaktighet,
skapar mer förtroende för besluten och de institutioner som fattat dem. Det stora ansvaret
för att säkra delaktighet vilar på medlemsstaternas centrala myndigheter: de måste inta en
öppen attityd när de utvecklar och genomför EU:s beslut.184

Delaktighet betyder alltså inte, i kommissionens sammansättning av
begreppet, att medborgarna kan välja sin regering, och hålla den ansvarig för
sina beslut. Ansvaret för detta läggs i första hand på nationell nivå, där
sådana processer är väl etablerade i alla medlemsländer. Begreppet
beslutsprocess begränsas av kommissionen till stegen från beredning till
tillämpning, vilket innebär att ett av de viktigaste stegen utesluts. Kontroll
över vilka frågor som skall föras upp på dagordningen är ett grundläggande
kriterium för demokratiskt beslutsfattande i demokratiteorier som betonar
deltagande.185 Folkligt deltagande kan i kommissionens version ske utan att
man inskränker kommissionens exklusiva initiativrätt för ny lagstiftning.

First, we need to get the citizens more closely involved in defining EU policies. This does
not mean changing the institutional balance or asking unelected bodies to represent the
people. ... But it does mean taking on a new challenge – the citizens’ growing call to make
their voices heard through other channels, to express themselves more directly via local
government and citizens’ associations.186

Prodi (kommissionens ordförande) förtydligar här kommissionens sätt att se
på deltagande i ett tal till Europaparlamentet där han presenterar Vitboken.
Det är tydligt att deltagande inte innebär att medborgarna har rätt att utse
beslutsfattare, eller utkräva ansvar av dem som fattar besluten och
kontrollera dagordningen. Deltagande kan betyda något annat enligt
kommissionen. Kommissionen menar att samråd och dialog skall göras till
något självklart i EU-institutionernas verksamhet, men de vill inte göra detta
till en rättsregel. Däremot föreslår man att riktlinjer med ”minimikrav” för
vad man skall samråda om och när, och med vem och hur skall tas fram.187
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Med deltagande menar inte kommissionen att medborgarna själva ska få
komma till tals i EU:s beslutsprocesser. Som Prodi uttrycker det i citatet
ovan ska medborgarna kunna komma till tals ”mer direkt”, i Vitboken
nämns på åtskilliga ställen att det är lokala och regionala myndigheter samt
”det civila samhällets organisationer” som kommissionen avser att föra
samråd med. Kommissionen lyssnar redan idag på det civila samhällets
organisationer och intressegrupper, detta sker framförallt genom att dessa
grupper bedriver så kallad lobbying, något kommissionen vill fortsätta med.

EU:s resurser är små i förhållande till dess storlek. Det är en enorm mängd
intressen som skall aggregeras utan tillgång till de fördelar som
europatäckande partier eller intressegrupper ger. Detta har gjort att
kommissionen har uppmuntrat lobbying och elitistiska policynätverk där
information utbyts och beslut förbereds.188 Antalet lobbyister i EU har ökat
exponentiellt och även om det är ett sätt för intressegrupper att få inflytande
över beslutsprocessen är det också ett sätt för kommissionen att skaffa sig
information om hur förslag skulle tas emot av organisationerna. Ett förslag
som möter stort motstånd kräver en större politisk insats att driva igenom,
varför ett sådant kan omvärderas efter att ha prövats mot
lobbygrupperna.189 Att lyssna till de organiserade intressena (eller
lobbyverksamhet) är inte en verksamhet som är neutral med avseende på
vilka grupper som kommer till tals. Ungefär 80% av de organisationer som
har representanter i Bryssel har vinstintressen som huvudmål.
Organisationer som kan räknas till ”allmänintressen”, som sociala
välfärdsorganisationer och konsumentorganisationer, utgör bara någon
enstaka procent av de Brysselbaserade organisationerna.190 En kraftig
överrepresentation av näringslivsintressen sker på bekostnad av bredare
allmänna intressen och särskilt av grupper som representerar samhällets
mindre lyckligt lottade människor.

Ett annat sätt att engagera ”det civila samhället” är att ge organisationer
ansvar för genomförandet av politiskt fattade beslut. Kommissionen vill öka
det civila samhällets engagemang i genomförandet av EU:s politik.

Det civila samhället är av stor betydelse för att framföra medborgarnas önskemål och för
att erbjuda tjänster som svarar mot människors behov. Kyrkor och religiösa samfund har
ett särskilt ansvar för att bidra.191

Här menar kommissionen inte bara att det civila samhällets organisationer
har en möjlighet att delta, utan att de till och med har ett ansvar för att
hjälpa till. Åtminstone kyrkorna har ansvar att ta hand om utslagna
människor, vilket måste innebära att det offentliga inte har hela ansvaret.
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Men deltagandet får inte gå till hur som helst, det ska ske i ”strukturerad
form”. Organisationerna måste även uppfylla kommissionens kriterier på
öppenhet och europatäckning för att få erbjudande att delta. Kommissionen
föreslår att mer omfattande partnerskap skall inrättas och att ”ökat ansvar
ges åt alla parter”.192 Kommissionen försöker alltså påverka och styra de
organisationer och intressegrupper som vill påverka politiken i EU genom att
organisera och strukturera deras deltagande. Enligt Mazey och Richardsson
har tidigare försök att organisera så kallade ”eurogrupper”, federationer av
nationella branschorganisationer, med några få undantag misslyckats.
Federationerna har blivit klumpiga och ineffektiva p.g.a. medlemmarnas
skilda nationella perspektiv och intressen. Kontakter sker därför oftare
direkt mellan kommissionen och de nationella branschorganisationerna än
med ”eurogrupperna”.193

Titeln på den engelska upplagan av Vitboken är ”European Governance”, och
hänvisar alltså till det svåröversättliga begreppet ”governance”. Governance
har använts i många olika meningar och ofta på ett mindre stringent sätt.194

Enligt Pierre och Peters syftar begreppet på hur man skall kunna skapa och
implementera policy, hur man från centralt politiskt håll kan styra samhället
och nå kollektiva mål.195 Anledningen till att detta begrepp alltmer används
hänger ihop med de samhällsförändringar som lett fram till en situation där
staterna får allt svårare att styra samhället på det ”gamla” sättet med
auktoritet och sanktioner. Det är huvudsakligen på tre sätt som makt har
förskjutits från staten. För det första har makt förskjutits till internationell
nivå, för det andra har makt förflyttats nedåt till regionala och lokala
myndigheter. För det tredje har makt förskjutits utåt till företag och andra
organisationer bl.a. genom privatiseringar.196 Grunden för denna
maktförskjutning finns dels i den finansiella krisen som de flesta stater i
västvärlden upplevde under 1980- och 90-talen. Fler aktörer har dragits in i
den offentliga verksamheten, dels för att kunna upprätthålla servicenivån
utan att öka kostnaderna dels för att skapa förståelse för nedskärningar i
den offentliga sektorn. En annan grund för maktförskjutningen är det
ideologiskifte som skett under samma tid. Idag ses marknadslösningar som
mer önskvärda än att staten går in och styr. Det allt större ömsesidiga
beroendet mellan stater och andra aktörer, som är en följd av avskaffandet
av valutaregleringar och handelshinder, utgör den tredje grunden för
maktförskjutningen.197

Governance associeras alltså med ett ”nytt” sätt att styra i en komplex värld
med flera aktörer, flera maktcentra, och länkar mellan aktörer på lokal,
regional, nationell och övernationell nivå. Gränsen mellan det privata och
offentliga har blivit allt otydligare, vilket också har gjort att frågan om vem
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som har ansvaret för sociala och ekonomiska frågor blivit svårare att avgöra.
Begreppet antyder också ett allt mer tydligt maktberoende mellan det privata
och offentliga.198 Skyldigheter i ett system präglat av governance grundar sig
på frivilliga överenskommelser att samverka enligt vissa regler som är
bindande genom att de skapar konvergenta förväntningar på aktörernas
beteenden. Detta i motsats till system där skyldigheter härstammar från
hierarkiska norm- och regelsystem som backas upp av hot om, eller
användande av fysiskt våld.199

Deltagande betyder, i kommissionens sammansättnig av begreppet, inte att
medborgarna kan utse de representanter som ska fatta beslut och
genomföra dem. Det betyder inte heller att de som fattar besluten kan hållas
ansvariga för dem. Det betyder inte heller att medborgarna har kontroll över
vilka frågor som skall behandlas i EU. Deltagande betyder däremot att
ansvaret för en del av den sociala omsorgen skall övertas av organisationer
utanför politiken. Det betyder att de medborgare som tillhör godkända
europatäckande organisationer kan få föra fram sina synpunkter, i de frågor
kommissionen efterhör sådana. Deltagande i kommissionens ögon är mer
kopplat till ett governance-tänkande än ett traditionellt deltagardemokratiskt
perspektiv. Denna konstruktion av deltagandebegreppet utesluter alla
former av procedurrättigheter, där medborgarna har laglig rätt att kräva att
få delta i beslutsprocesserna.

Den rådande diskursen har en större betydelse i ett system där
medborgarnas organisationer (utanför det offentliga) är ansvariga att
genomföra en offentligt beslutad politik. Ska de förmås att till en lägre
kostnad, och utan att själv direkt kunna påverka mer än detaljerna,
genomföra politiken måste de vara övertygade om att det är det rätta sättet
att bedriva offentlig verksamhet på. Lyckade hegemoniska interventioner
spelar större roll än i ett system baserat på hierarkisk ordergivning där
efterlevnaden baseras på hot om sanktioner. Här drar kommissionen sitt
strå till stacken med sin sammansättning av begreppet deltagande. EU kan
karaktäriseras som ett system präglat av att bindande beslut fattas på flera
nivåer (a multilevel structure of governance) där statliga, kommunala,
offentliga, privata, mellanstatliga och överstatliga aktörer interagerar i
komplexa nätverk.200 Maktcentra på olika nivåer konkurrerar med varandra.
Ingen aktör eller grupp har full kontroll över policyprocessen.
Beslutsfattande på EU-nivå är en osäker verksamhet och karaktäriseras av
föränderliga dagordningar, skiftande nätverk och komplexa koalitioner.201

Kommissionen kan genom att engagera organisationer på lokal nivå i

                                      
198 Stoker, Gerry (1998), ”Governance as theory: five propositions”, International Social
Science Journal 50:1, 18ff
199 Mayer, Peter, Rittberger, Volker, & Zürn, Michael (1993). “Regime Theory: State of the art
and perspectives” i Rittberger, Volker & Mayer, Peter (red.), Regime Theory and International
Relations, Oxford: Clarendon Press, s. 393
200 Payne, Anthony (2000), ”Globalization and modes of Regionalist Governance” i Pierre,
Jon (red.), Debating Governance, Oxford: Oxford University Press, s. 211
201 Richardson, Jeremy (2000), ”Government, Interest Groups and Policy Change”, Political
Studies 48:5, s. 1021



45

partnerskap gå förbi statliga, regionala och kommunala aktörer och därmed
få större inflytande över implementeringen.

Legitimitet via medlemsstaterna
Enligt många bedömare har EU:s legitimitet i stor utsträckning vilat på den
legitimitet som medlemstaternas politiska system genererar, så kallad
indirekt legitimitet. Kommissionen har inte många hänvisningar till denna
typ av legitimitet.

Unionen ... har dubbel demokratisk förankring genom ett parlament som företräder EU-
medborgarna och ett råd med företrädare för medlemsstaternas folkvalda regeringar.202

Gemenskapsmetoden är ett sätt att balansera olika intressen genom att låta dem passera
genom två ”filter”: det gemensamma intresset tillgodoses av kommissionen och den
demokratiska legitimiteten, både på EU-nivå och nationell nivå, genom rådet och
Europaparlamentet, som tillsammans utgör EU:s lagstiftare.203

När kommissionen sätter samman legitimitet med demokrati, ”demokratisk
legitimitet”, hänvisar de till de nationella demokratiska systemen.
Demokratisk legitimitet sägs uppnås dels genom Europaparlamentet, som
väljs av alla medborgare i EU, och dels genom rådet som består av ministrar
från de nationella regeringarna. Här uppstår en komplikation, är folket alla
medborgare i EU eller finns det många folk baserade i de olika
medlemsländerna?  Alla demokratiteorier (som hänvisar till styre av folket)
hänvisar till ett demos, d.v.s. den befolkning som binds av besluten i en
enhet. Demos är basen för självbestämmandet. Själva termen demokrati
betyder styre av folket, efter grekiskans demos, folk, och kratos, styre.204

Av de förslag som kommissionen för fram är det bara ett som kan sägas vara
kopplat till legitimitet via medlemsstaterna. Det gäller den öppna
samordningsmetoden. Denna innebär att medlemsstaterna via diskussioner
i ministerråden, och andra fora, kan komma överens om en gemensam
politik inom de områden som ännu inte omfattas av fördragen såsom social-,
arbetsmarknads- skatte- och utbildningspolitik.205 De regler man kommer
fram till är inte bindande utan utgör så kallad mjuk normgivning (soft law).
Syftet är att influera och styra de deltagande ländernas handlande utan att
fatta överstatliga beslut. Det är de nationella regeringarna och parlamenten
som fattar de bindande besluten för varje land för sig. Mjuk normgivning har
ökat i betydelse då krafter verkar för en fortsatt integration utanför den
negativa integrationen. Politiskt sett skulle det vara svårare att genomföra en
europeisk välfärdspolitik med gemenskapsrätten och överstaltigt
beslutsfattande.206 Den öppna samordningsmetoden är ett faktum,
regeringar diskuterar och samordnar sina politiska program utan att gå
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vägen över bindande lagstiftning inom gemenskapen. Legitimiteten genereras
fullt ut av de nationella demokratiska systemen.

... kan gemenskapåtgärder inom vissa områden kompletteras eller förstärkas genom den så
kallade öppna samordningsmetoden. ... Medlemsstaterna kan jämföra sina insatser och lära
av varandra. Inom vissa områden, till exempel sysselsättning, socialpolitik och invandring,
används den tillsammans med program för lagstiftning. Inom andra har den fördelar när
det finns lite utrymme för lagstiftningsinitiativ på europeisk nivå.207

Kommissionen är måttligt intresserad av denna metod, de är ju inte
delaktiga. Men de ser en fördel, om ”utrymmet för lagstiftningsinitiativ” är
litet, d.v.s. om man inte har stöd i fördragen eller folkens stöd för att fatta
överstatliga beslut, tycker man att denna metod kan användas för att ändå
driva integrationen vidare. Men kommissionen kan inte helt förlita sig på ett
mellanstatligt samarbete, de ställer upp villkor för att den öppna
samordningsmetoden skall användas.

I synnerhet får inte Europaparlamentet utestängas från beslutsprocessen. Den öppna
samordningsmetoden skall komplettera, inte ersätta, gemenskapåtgärder.208

Kommissionen skall delta aktivt och ha en samordnande funktion.209

Den legitimitet som helt vilar på medlemsstaternas demokratiska system
kan inte helt godkännas av kommissionen. Hela idén med den öppna
samordningsmetoden är ju att genomföra en politik med gemensamma mål
utan att blanda in det överstatliga beslutsfattandet, men kommissionen
omdefinierar metoden genom att ändå integrera Europaparlamentet och sig
själv i beslutsprocessen. Om kommissionen har en samordnade funktion,
och till och med får exklusiv initiativrätt, och Europaparlamentet skall
godkänna förslagen så liknar beslutsfattandet inom den öppna
samordningsmetoden den övriga lagstiftningsprocessen i EU med undantag
för att besluten inte är bindande. Legitimitetsfrågan blir i detta fall också
mer otydlig. I kommissionens konstruktion av den öppna
samordningsmetoden kan beslut inte fattas utan att de överstatliga
instanserna, kommissionen och Europaparlamentet, ingår: ett rent
mellanstatligt samarbete utesluts därmed.

Många av kommissionen förslag innebär att man går vid sidan av
medlemsstatrenas nationella myndigheter och vänder sig direkt till lokala
eller regionala myndigheter, eller andra organisationer och företag i nätverk.
Dessa förslag försvagar den legitimitet som genereras av de nationella
demokratiska systemen.

Legitimitet och demokrati är starkt sammanlänkade. När det gäller
legitimitet genererad från medlemsstaterna skriver kommissionen
”demokratisk legitimitet” och inte bara legitimitet. Hur framställer
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kommissionen demokrati i förhållande till EU i Vitboken, det är frågan för
nästa avsnitt.

EU och demokratin i Vitboken

Det är dags att inse att unionen har utvecklats från en diplomatisk till en demokratisk
process. Dess politik har djupgående inverkan på medlemsstaternas samhällen och
medborgarnas dagliga liv.210

Enligt kommissionen har EU utvecklats till en demokratisk process.
Kommissionen framställer bilden av att EU:s beslutsprocess redan är
demokratisk med väldig kraft, det är med objektiv modalitet detta
sakförhållande fastslås. Om detta sakförhållande stämmer behöver man inte
ändra beslutsprocesserna för att uppfylla Nicefördragets målsättning att
förbättra demokratin. Vad demokrati innebär är en normativ fråga, och våra
normer påverkas i hög grad av olika diskurser. Demokrati kan sägas vara en
flytande signifikant, den som lyckas fixera betydelsen av demokrati har
vunnit en viktig politisk kamp.

Jacobsson sammanfattar, i sin avhandling om demokratibegreppets
förändring, den svenska officiella argumentationen, inför folkomröstningen
1994, om EU-medlemskap och demokrati i tre paradoxer; 1) EU är
demokratiskt men ingen demokrati, 2) politiken flyttar, demokratin stannar
och 3) Sverige avyttrar suveränitet, men förblir suveränt.211 Den svenska
officiella linjen tar sin utgångspunkt i en konfederalistisk syn som
harmoniserar med den legitimitet som genereras via medlemsstaternas
politiska system. EU kan ses som en internationell organisation där
demokratin kan ses som indirekt.212 Beslutsfattandet i en internationell
organisation behöver inte vara demokratiskt, eftersom det inte existerar
förutsättningar för demokrati på en internationell nivå. Resonemanget
bygger på att det finns en reversibilitet, att folket kan återta den suveränitet
man har delegerat till den internationella organisationen. Den tyska
konstitutionsdomstolen tog 1993 ställning till om de överstatliga inslagen i
EU var kompatibla med den tyska grundlagen, som fastslår att all makt
utgår från det tyska folket. Utslaget i domstolen var att makten till EU-
institutionerna bara var delegerad, medlemsländerna kan återkräva makten
om de så önskar. EU kan bara fatta beslut inom de i fördragen uppsatta
gränserna. För att ändra ett fördrag krävs medlemsstaternas godkännande
vilket tas för intäkt att folken är fördragens herrar, de har alltså kollektiv
kompetens som inte kräver EU-institutionernas inblandning vad gäller
fördragens innehåll.213 Enligt kommissionens syn har nu EU utvecklats
vidare till en helt egen demokratisk process.
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Hur kan demokrati uppfattas?
Syftet med detta avsnitt är inte att försöka fastslå en definition på
demokrati. Att demokrati är ett omtvistat begrepp som kan uppfattas på
många sätt ligger i denna uppsats grundantagande: uppgiften är att
undersöka vilken betydelse av demokrati som fastslås i Vitboken. Men för att
kunna se vilka betydelser som utesluts måste vi ha ett jämförelsematerial.

I min kandidatuppsats, EMU och demokratin, gjorde jag en genomgång av
demokratiteorier för att få fram kriterier som kan användas för att mäta
demokrati. Sex kriterier som representerar en fullkomligt demokratisk
process tas fram och försvaras mot konkurrerande teorier. Dessa är: 1)
effektivt deltagande, alla medborgare måste ha rätt och adekvata och lika
möjlighet att göra sin åsikt hörd under hela beslutsprocessen, 2) lika
rösträtt, detta kriterium representerar kärnan i demokratin, 3) upplyst
förståelse, varje medborgare måste ha adekvata och lika möjligheter att
identifiera sitt verkliga intresse och vilka beslut som gynnar detta. 4) kontroll
över dagordningen, folket är själv kompetent att avgöra vilka frågor som ska
avhandlas, 5) demos omfattning, demos måste omfatta alla vuxna
medlemmar som binds av de politiska besluten och 6) omsättningskriteriet,
beslut fattade i demokratisk ordning måste omsättas i adekvata handlingar
och åtgärder. De flesta demokratiteorier hänvisar till ett eller flera av dessa
kriterier.214 I sin avhandling om demokrati och legitimitet i EU använder sig
Karlsson av de fem första kriterierna för att bedöma det demokratiska
innehållet i EU.215 Dessa fem kriterier på en demokratisk process
härstammar från Dahl216 och kan anses representera en väl etablerad syn på
demokrati. När vi jämför kommissionens bild av demokrati kan vi med hjälp
av kriterierna se vilka betydelser de räknar in respektive utelämnar från sin
betydelse av demokrati.

Kommissionens syn på demokrati
Kommissionen menar att EU har dubbel demokratisk förankring via
Europaparlamentet och ministerrådet. Men hur ser det ut om vi tittar
närmare på hur de framställer förhållanden kopplade till
demokratikriterierna?

Demokrati förknippas ofta med medborgarnas tillgång till lika och adekvat
information: utan tillgång till adekvat kunskap har inte medborgaren
möjlighet att upptäcka och begrunda de val som bäst tjänar hennes intresse.
Detta kan kopplas till Dahls tredje demokratikriterium om upplyst
förståelse.217 Även om Sveriges och Finlands inträde i EU har skyndat på
processen mot ett öppnare EU är det fortfarande mycket debatt om
svårigheten att få tillgång till ”riktiga” dokument. Debatten gäller också i
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vilket skede av beslutsprocessen information blir tillgänglig.218 I Vitboken
säger sig kommissionen förespråka ”ett öppnare EU”, men förslagen gäller
inte någon form av offentlighetsprincip likt den vi har i Sverige.
Kommissionen fokuserar på ”information”, medborgarna skall få information
som är anpassad till deras lokala behov och frågeställningar.

Institutionerna bör arbeta öppnare. Tillsammans med medlemsstaterna bör de informera
om EU:s arbete och de beslut som fattas. Institutionerna bör använda ett språk som är
lättillgängligt och begripligt för vanligt folk. Detta är av särskild betydelse för att öka
förtroendet för komplicerade institutioner.219

Öppenhet innebär, som kommissionen ser det, att institutionerna
”informerar” om sin verksamhet. Informationen skall vara förenklad och
anpassad till mottagarna, som utmålas som mindre vetande. De tre konkreta
förslagen i Vitboken under rubriken ”Ett öppnare EU” kan knappast ses som
nyskapande. De handlar om att fortsätta utveckla EUR-LEX220, en
uppmaning till Europaparlamentet och rådet om att göra information om
alla stadier tillgänglig i medbeslutandeförfarandet samt en uppmaning till
medlemsstaterna att de bör främja den allmänna debatten om EU-frågor.221

Kommissionens syn på vad en bra debatt är, och vilka som skall få komma
till tals illustreras av följande citat:

Alla försök att strukturera en bättre debatt om konsekvens i politiken måste emellertid
bygga på en dialog mellan institutionerna om unionens framtida målsättningar och
prioriteringar.222

En ”bättre” dialog är en mellan EU:s institutioner, inte en där medborgarna
bereds tillfälle att delta. Detta slås fast med väldig kraft, ”alla försök ...
måste”, alla alternativa sätt att strukturera en debatt där medborgarna eller
de nationella parlamenten bereds större möjligheter att delta utesluts från
elementet bättre debatt. Kriteriet om effektivt deltagande kan inte sägs ingå i
kommissionens demokratibild, man vill inte bereda alla medborgare lika
möjlighet att delta i debatten på EU-nivå.

Beslutsfattandet i EU är fortfarande till stor del präglat av brist på insyn och
hemlighetsmakeri framförallt i ministerråden223, men tillgången på
information vad gäller specifika policyområden är ofta beroende på om man
har tillgång till de policynätverk som kommissionen systematiskt har byggt
upp. Policynätverken ger ofta sektorsintressen en fördel informationsmässigt
sett.224 Alla aktörer bereds inte lika möjligheter att delta i
beslutsprocesserna. Det verkar som om kommissionen i själva verket
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undviker frågan om öppenhet genom att få det att verka som om
”information” skulle vara tillräckligt för att uppnå öppenhet. Att öka
öppenheten och informationsflödet garanterar inte att kommissionen får en
ökad legitimitet i allmänhetens ögon. Legitimitet handlar enligt Lodge om
hur rättfärdig en auktoritet uppfattas i allmänhetens ögon.225 En ökad
öppenhet kanske skulle leda till att allmänheten reagerade på hur
beslutsprocesserna fungerar, med följden att krav på större förändringar
reses. Vilket kanske är skälet till att förslagen hålls på en sådan moderat
nivå.

Delaktighet i politikens utformning. Kommissionen bör se till att hänsyn tas till regionala
och lokala erfarenheter och förhållanden vid beredning av förslag. Därför bör en dialog
regelmässigt föras med europeiska och nationella sammanslutningar för regional och lokala
myndigheter – naturligtvis utan att medlemsstaternas konstitutionella bestämmelser och
administrativa strukturer sätts åt sidan.226

Ett av fyra teman för förslagen i Vitboken är bättre delaktighet.227 Förutom
att öka informationsflödet till allmänheten vill kommissionen öka
delaktigheten genom att ”ta hänsyn till” regionala och lokala erfarenheter.
Lokala och regionala myndigheter ska få yttra sig om förslag, men det är
fortfarande kommissionen som har initiativrätten och därmed kontrollen
över dagordningen. Hur denna hänsyn skall tas skriver inte kommissionen;
om olika regioner har olika uppfattning eller intressen, eller om alla regioner
går emot kommissionens förslag (och därmed det gemensamma intresset i
kommissionens bild av EU:s beslutsprocess), måste prioriteringar göras.
Regioner konkurrerar sinsemellan om tilldelning från EU:s fonder och olika
regler gynnar olika regioner, en intressekonflikt som bäddar för olika åsikter.
Konflikter och motsättningar ingår inte i kommissionens bild, dessa skulle
tala emot det gemensamma intresset, därför anser kommissionen att
procedurer för deltagande inte behöver göras till en rättighet.

Ökad delaktighet skapar mer förtroende för besluten och de institutioner som har fattat
dem. Det stora ansvaret för att säkra delaktighet vilar på medlemsstaternas centrala
myndigheter: de måste inta en öppen attityd när de utvecklar och genomför EU:s beslut.228

Kommissionen vill dock inte ta ansvar för att säkra delaktigheten på EU-nivå
- de ser delaktighet mer som ett verktyg att skapa förtroende med. Ansvaret
för delaktigheten ligger enligt kommissionen på medlemsstaterna, men då
handlar det om implementeringen av EU-besluten. I kommissionens
framställning av ”delaktigheten” begränsas denna till genomförandefasen i
policyprocessen.
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Samråd av det här slaget är en hjälp för kommissionen och de övriga EU-institutionerna att
göra avvägningar mellan olika intressen och behov och att utarbeta politiken på längre sikt.
Delaktighet är inte fråga om att formalisera protestyttringar.229

Kommissionens sammansättning av begreppet delaktighet innebär alltså
inte att andra har rätt att lägga förslag eller vara med att göra avvägningar.
Kommissionen lägger förslag som de utvalda remissinstanserna får yttra sig
om. Men dess får inte vara med och rösta om förslagen även om de blir
bundna av besluten och i många fall är ansvariga för deras implementering.
Samråd är en ”hjälp” för kommissionen och ingen rättighet för
organisationer eller regionala myndigheter, och absolut inte för enskilda
medborgare. Kommissionen fastslår helt kategoriskt att delaktighet inte
innebär att framföra protester. Många grupper i EU ser nog det som ett stort
problem att de inte har formella möjligheter att framföra protester mot
förslag som förs fram. Kommissionen vill undvika att samråden blir ett
forum för protester och framställer därmed begreppet delaktighet som
oförenligt med protester, detta med en modalitet som får det att framstå som
en oomtvistad sanning. Att bereda företrädare för regionala och lokala
myndigheter regelmässiga möjligheter att yttra sig över kommissionens
förslag innebär dock en viss förbättring i förhållande till dagens förhållande
där regionala och lokala myndigheter tvingas att ha representationskontor
för att försöka göra sin röst hörd i EU:s komplicerade beslutssystem. Antalet
regionala representationskontor i Bryssel ökade stort under 1980- och 90
talen, trots att representationskontoren inte har någon formell status i EU:s
beslutssystem. Men det är fortfarande långt ifrån alla regioner som är
representerade i Bryssel. Marks med kollegor visar att de regioner som finns
representerade i högre grad kommer från de fattigare delarna av EU än från
de rikare. Man är framförallt motiverad av de bidrag man kan tillskansa sig
genom att vara närvarande.230

Samråd kan inte göras till något självklart genom rättsregler. Det skulle leda till stelbenthet
och riskera att försena antagandet av vissa beslut. Det bör snarare ske genom riktlinjer med
minimikrav för vad man skall samråda om, när, med vem och hur.231

Även om samråd bara innebär att kommissionen lyssnar till organisationers
eller lokala och regionala myndigheters argument kan detta aldrig bli en
rättighet i kommissionens sammansättning av begreppet. Man kan heller
inte samråda med om vilka frågor som helst, i alla faser av beslutsprocessen
eller med vem som helst. Nej, samråd måste regleras så att det inte "försenar
beslut". Här kan vi se att kommissionen värderar effektiviteten - i
bemärkelsen att beslut på EU-nivå kan fattas överhuvudtaget och så snabbt
som möjligt - högre än möjligheten för de parter som binds av besluten att
komma till tals. EU och EU-medlemskapet har spelat en stor roll för en
förskjutning av innehållet i demokratibegreppet visar Jacobsson i sin
avhandling. Idag betonas i högre grad resultatet av beslutsprocesserna och
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vikten av den demokratiska proceduren har minskat, effektivitet sätts före
det modborgerliga inflytandet.232 Kommissionen bidrar med sin bild av
demokrati till att förstärka betoningen av resultat i motsättning till en mer
formell syn på demokrati. Att bedöma beslutsprocesserna utifrån dess
effektivitet (mätt i avsedd verkan, inte antalet beslut) rimmar väl med
omsättningskriteriet, men omsättningskriteriet kräver också att
demokratiska beslut i första hand skall uppfylla de andra kriterierna. När
medborgarna inte ges adekvata och lika möjligheter att delta kan inte
kriterierna för delaktighet, lika rösträtt, kontroll över dagordningen och
demos omfattning vara uppfyllda.

Ett viktigt tema i Vitboken är att allt ska bli ”bättre”: besluten, lagstiftningen
och genomförandet.233 Men vad ”bättre” betyder i detta sammanhang
preciseras inte. Men genom de förslag kommissionen lägger kan vi få en bild
av vad de avser.234

Europeiska unionens politik och lagstiftning blir alltmer komplicerad. Rådets och
Europaparlamentets ovilja att lämna större utrymme åt kommissionen att genomföra
lagstiftningen innebär att den ofta blir onödigt detaljerad. ... Detaljrikedomen i EU-
lagstiftningen gör det också svårare att anpassa den till ny teknik och ändrade
marknadsförhållanden. Följden blir bristande flexibilitet och sämre effektivitet. En långsam
lagstiftningsprocess förvärras ytterligare genom långsam överföring till nationell rätt235

”Bättre” betyder enklare och snabbare lagstiftning, samt att kommissionen
får mer ansvar för hur implementeringen skall gå till. Kommissionen vill ha
en ramlagstiftning som är mindre detaljerad. Man vill också att besluten
fattas snabbare - ett snabbare fattat beslut är ett bättre beslut.
Kommissionen framställer sakförhållandena på så sätt att lagstiftningen är
alltför komplicerad och att lagstiftningen går för långsamt. Detta framförs
som en oomtvistad sanning. Om ett lagstiftningsbeslut tas snabbt försvåras
medborgarnas effektiva deltagande. Debatt om förslagen blir också lidande -
samråd och remisser kan inte genomföras i samma utsträckning om man
eftersträvar så snabba beslut som möjligt. Här prioriterar kommissionen
”effektivitet” före effektivt deltagande och upplyst förståelse hos
medborgarna. Effektiviteten som kommissionen förespråkar gäller inte att
effektivt tillvarata alla medborgares åsikter utan att fatta beslut snabbare
och oftare. Att använda ordet ”effektiv” är ett vanligt knep att få sina åsikter
att verka bra, det är svårt att argumentera för att något skall vara
”ineffektivt”.

Besluten skall också bli mindre komplicerade och i större grad vara i form av
ramlagstiftning. Detta kan ju verka neutralt, men skall ställas i relation till
governance-diskussionen (se ovan) där två processer är av vikt här. Den ena
processen är att makt förflyttas från det politiska systemet till marknaden,
vilket kan vara en följd av förenklad lagstiftning – besluten skall inte fattas
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enligt ett regelverk utan av ”marknaden” genom ekonomiska incitament. Den
andra processen är att aktörer utanför det offentliga skall involveras i
implementeringen av offentliga beslut för att dels göra den billigare och dels
få legitimitet för den förda politiken. Ett exempel på detta är s.k.
samreglering. Denna process är inget naturfenomen som infaller vare sig vi
vill eller ej, utan beror av politiska beslut som i sin tur påverkas av de
rådande diskurserna.

Med samreglering förstås en blandning av lagstiftning och åtgärder som vidtas av de
närmast berörda och som grundar sig på deras praktiska kunskaper. ... Resultatet blir ofta
att de följs bättre, även om detaljreglerna inte är bindande. Samreglering har redan använts
inom till exempel den inre marknaden och miljöområdet (för att minska bilavgaser).236

Peterson och Bomberg beskriver detta ”auto-oil”-program som kommissionen
avser som ett misslyckande med avseende på deltagande. Bil- och
oljeindustrin deltog i konsultationer medan miljöorganisationerna lämnades
utanför. Enligt de flesta miljöaktivister är också de beslut som fattades
alldeles otillräckliga för att åstadkomma en minskning av utsläppen.237

Detta illustrerar att det är svårt att avgöra vilka som är ”de närmast
berörda”, och att problem kan uppstå om kommissionen sätts att avgöra
detta.

Besluten skall också göras ”bättre” genom att experter samt
tillsynsmyndigheter på EU-nivå med regleringsrätt används i högre grad
(analyseras ovan).

Både förslagen i vitboken och kraven inför en förestående utvidgning pekar i samma
riktning: en förnyelse av gemenskapsmetoden. Det betyder att man ser till att
kommissionen lägger förslag och genomför dem, att rådet och Europaparlamentet fattar
beslut och att nationella och regionala aktörer deltar i EU:s politiska process.238

Kommissionens slutsats, efter att ha analyserat problemet med bristande
demokratisk legitimitet och redogjort för sina förslag, är att man skall
fortsätta att fatta beslut på samma sätt som man gör idag. Dock skall man
införa ett mått av ”förnyelse”. Att detta är den bästa lösningen är inte bara
något kommissionen tycker, verkligheten ”pekar i samma riktning”. Genom
att framställa det på detta sätt ger man en bild av andra lösningar som
verklighetsfrånvända. Den förnyelse som avses är bl.a. att fler beslut i rådet
och europeiska rådet skall tas med majoritetsbeslut.

Rådet och Europaparlamentet måste också anstränga sig ytterligare för att påskynda
lagstiftningsprocessen. När det är juridiskt möjligt bör rådet rösta så fort en kvalificerad
majoritet tycks kunna uppnås, i stället för att fortsätta förhandlingarna för att uppnå
enhällighet.239
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Effektivitetsargumentet används här för att driva samarbetet mot fler
överstatliga beslut. Men i stort sett förespråkar kommissionen status quo,
procedurerna behöver inte förändras – de behöver bara ”förnyas”. Och
förnyelsen består bl.a. av en fortsatt integrationsprocess. Enligt Newman är
både förespråkare och motståndare till EU överens om att det nuvarande
systemet är otillfredsställande vad gäller demokratisk kontroll och
ansvarsutkrävande. Kommissionen är inte folkvald, rådet kan inte hållas
ansvarigt för sina beslut och Europaparlamentet har en svag ställning.
Däremot varierar åsikterna om vilka åtgärder som krävs för att komma till
rätta med problemet.240 Som jag ser det har kommissionen inte på allvar
tagit sig an den i Nicefördraget fastställda uppgiften: att förbättra EU:s
demokratiska legitimitet.

Problemet med det demokratiska underskottet kan, enligt Gustavsson, i
princip angripas på två sätt. Antingen bevarar man det eller överger det. Det
demokratiska underskottet kan överges antingen genom att demokratisera
överstatligheten eller att överge överstatligheten och renationalisera
besluten. Att behålla det demokratiska underskottet kan göras på tre olika
sätt: 1) provisorisk överstatlighet, 2) ge upp representativiteten och 3) överge
ansvarsutkrävande.241 Karlsson ser på likande sätt tre vägar att
argumentera för ett bibehållet demokratiskt underskott, 1) en reglerande
överstat, 2) den ömsesidiga förstärkningstesen och 3) icke-demos tesen och
tre vägar att demokratisera EU, 1) konkurrerande demokrati på EU-nivå, 2)
deltagardemokrati på EU-nivå och 3) deliberativ demokrati på EU-nivå.242

Det skulle leda för långt att gå igenom de fördelar och problem som är
förknippade med dessa möjliga utvecklingstendenser. Vad man kan
konstatera är att kommissionen tar fasta framförallt på EU som en
reglerande överstat i Majones anda (se ovan), de ser inte bristen på
demokrati och ansvarsutkrävande som det primära problemet. Som vi sett
ovan anser kommissionen att EU:s legitimitet bör baseras på dess konkreta
resultat, och i deras bild är det bättre med oberoende myndigheter med stora
inslag av expert- och tjänstemannastyrelse. Förslagen i governance-anda,
där ansvaret för beslut – men framförallt implementeringen – flyttas från
politiken till ”det civila samhället”, passar väl in i denna bild. Så myckets
som möjligt bör avpolitiseras så att det kan göras till föremål för
tjänstemännens bedömning.

Men det är svårt att övertyga medborgarna om att en demokrati kan baseras
enbart på de resultat som beslutssystemet genererar. I Vitboken refererar
kommissionen genomgående till det folkvalda Europaparlamentet och rådet.
Denna konstruktion garanterar enligt kommissionen demokratin. Här
blandar man ihop föreställningen om en demokratisk överstat med en
provisorisk överstat. En demokratisk överstat kräver ett europeiskt folk som
kan tillsätta och avsätta en regering och ett parlament, och en provisorisk
                                      
240 Newman, Michael (1996), Democracy, Sovereignity, and the European Union, New York:
St. Martins Press, s. 173
241 Gustavsson (2000), s.40ff
242 Karlsson (2001), 141-250
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överstat kräver att de överstatliga besluten är reversibla och att varje
förändring ska ratificeras i de nationella parlamenten. Inget av detta kan
sägas vara uppfyllt. Kommissionen landar med sitt förslag om en ”förnyad”
gemenskapsmetod i ett ställningstagande för status quo. I kommissionens
bild är denna både demokratisk och legitim och tar vara på det
gemensamma intresset som ingen annan lösning skulle kunna göra.

Identiteter och relationer
Kommissionen framställer medborgaren som en passiv individ som har
förväntningar på att EU:s institutioner aktivt, skall lösa de politiska
problemen.

Samtidigt förväntar sig medborgarna att EU skall ta ledningen, utnyttja globaliseringens
möjligheter till ekonomisk och mänsklig utveckling och ta itu med miljöproblem,
arbetslöshet, oro över livsmedelssäkerhet, brottslighet och regionala konflikter. De
förväntar sig att unionen skall agera lika synligt som regeringarna.243

De [människor] förväntar sig ändå insatser på Europanivå inom många områden ...244

Detta svarar också mot medborgarnas förväntningar på att unionen skall agera kraftfullt i
världen.245

Den transitivitet, det vill säga hur händelser och processer förbinds med
subjekt och objekt, kommissionen använder sig av placerar medborgaren i
en passiv roll utan aktiv förmåga vare sig vad gäller att lösa problemen eller
önskemål på hur politiska beslut skall fattas. EU-institutionerna däremot
”skall ta ledningen”, och formulera lösningarna som medborgarna passivt
förväntar sig. Denna bild av passiva medborgare och aktiva EU-institutioner
stöder den vision av EU där mer makt centraliseras och medborgarnas
deltagande begränsar sig till att ha förväntningar.

Men det är inte bara medborgarna som framställs som passiva i förhållande
till kommissionen.

Kommissionen tänker använda den förbättrade dialogen med medlemsstaterna, deras
regioner och kommuner, och tillsammans med dem utveckla indikatorer för att identifiera
var mer konsekvens behövs.246

Den aktör som ska bedöma var politiken måste ändras för att bli mer
konsekvent är kommissionen, de andra aktörerna ”används” av
kommissionen. Hur prioriteringar ska göras, vilka normer som skall gälla, då
åtgärder på olika politikområden motverkar varandra säger kommissionen
inget om. Men detta är kärnan i frågan om konsekvens i EU-poltiken – och
all annan politik. Jordbrukspolitiken och miljöpolitiken kan utgöra
belysande exempel. EU:s jordbrukspolitik, som står för halva EU:s budget,

                                      
243 Vitboken, s. 3
244 Vitboken, s. 8
245 Vitboken, s. 29
246 Vitboken, s. 15
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har bara marginella regleringar som handlar om miljön.247 Samtidigt står
denna jordbrukspolitik i direkt konflikt med miljöpolitiska mål, inte bara i
bemärkelsen att den inte lyckas inkorporera miljömål utan att de
jordbrukspolitiska målen direkt bryter mot miljöpolitiska mål.248 Om
konsekvens eftersträvas måste här göras en prioritering om vilken norm som
skall gälla. Detta är politikens kärna: alla prioriteringar innebär att något
intresse gynnas före ett annat intresse. Frågan är vem som ska göra
prioriteringarna, tjänstemän, experter, folkvalda eller marknaden? I
kommissionens bild av en konsekvent politik är det kommissionen som gör
denna prioritering.

Kommissionen är i vissa fall noga med att framhålla att de organisationer
och institutioner man samarbetar med skall vara representativa.

Inom vissa politikområden, där remissbehandling redan utgör regel, skulle kommissionen
kunna inrätta mer omfattande partnerskap. Från kommissionens sida skulle detta innebära
att man åtar sig ett utvidgat samråd jämfört med minimikraven. I gengäld skulle det civila
samhällets organisationer sporras att förbättra sin interna uppbyggnad, ge garantier för sin
öppenhet och representativitet och visa sin förmåga att förmedla information eller leda
diskussionen i medlemsstaterna.249

När EU tillämpar principerna om goda styrelseformer på den internationella arenan bör
man vara mer tillgänglig för statliga och icke-statliga aktörer från andra delar av världen.
Detta finns redan med i strategin för en hållbar utveckling, men det måste också motsvaras
av ett åtagande från övriga aktörernas sida som garanterar deras representativitet ... 250

Att på detta sätt kräva att organisationer och institutioner ska vara
representativa och öppna ger intrycket av att kommissionen är ett föredöme
på denna punkt. Kommissionen menar till och med att organisationerna
skulle bli mer demokratiska genom att samarbeta med dem, vilket förstärker
denna bild. Siedentop menar att kommissionen egen öppenhet lämnar
mycket övrigt att önska, när man försöker få ut information är den alltför
knapphändig.251 Kommissionen är heller inte vald och enligt fördraget måste
kommissionärer agera oberoende av nationella regeringar och parlament. De
representerar inte sina länders befolkningar, inte regeringar eller
parlament.252

Medborgarnas misstro mot EU:s institutioner beror av enligt kommissionens
resonemang i Vitboken på att de inte har kunskap och information om hur
EU fungerar.

                                      
247 Baker, Susan, Maria Kousis, Dick Richardson & Stephen Young (1997), ”Introduction:
The theory and practice of sustainable development in EU perspective” i Baker, Susan,
Maria Kousis, Dick Richardson & Stephen Young (red.), The politics of sustainable
development, London: Routledge, s. 33
248 Ward, Neil, Philip Lowe & Henry Buller (1997), ”Implementing European water quality
directives” i Baker, Susan, Maria Kousis, Dick Richardson & Stephen Young (red.), The
politics of sustainable development, London: Routledge, s. 199
249 Vitboken, s 19
250 Vitboken, s. 29
251 Siedentop, Larry (2000), Democracy in Europe, London: Allen Lane, s.119
252 Peterson & Bomberg, s. 38f
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Allmänhetens misstro blir inte mindre av EU:s svårgenomskådliga system med
expertkommittéer och bristen på information om hur de fungerar.253

Slutligen känner många människor inte till skillnaden mellan institutionerna. De förstår inte
vem som fattar besluten och känner inte till att institutionerna företräder deras åsikter och
önskemål.254

Här sätter kommissionen samman elementet ”okunnig” med ”misstro” och
använder sig av skillnadslogik. De som inte har tilltro till EU enligt denna
bild är bara okunniga och förstår inte hur systemet fungerar. På detta sätt
försöker kommissionen tränga ut dem som kritiserar EU. Vem vill anses
vara okunnig? Om medborgarna bara visste att EU:s institutioner ”företräder
deras intressen” så skulle legitimitetsproblemet vara ur världen. Här kopplas
också medborgarnas okunnighet samman med det ”gemensamma intresset”.
Kommissionen bild ger vid handen att medborgarna har ett falskt
medvetande. När de uttrycker missnöje med unionens politik har de inte
förstått sitt eget intresse.

Den senaste Eurobarometern255 kan synas både stödja och tillbakavisa
kommissionens bild av en okunnig allmänhet. På frågan ”Hur mycket vet du
om europeiska unionen, dess politik och dess institutioner?” får
respondenterna svara med ett nummer mellan 1 och 10, där 1 motsvarar
”Vet inget alls” och 10 ”Vet väldigt mycket”. 12% svarar att de inte vet
någonting, 21% vet ganska mycket (svar mellan 6 och 10) och medelvärdet
är 3,97.256 Det är många som upplever att de inte vet någonting, med
medelsvaret är ganska nära ett svar mitt emellan inget och väldigt mycket –
ett ganska väntat resultat. Man får sedan inte blanda ihop människors svar
om hur mycket de vet om EU med vilket intresse de har eller hur de vill att
politiska beslut skall fattas. Medelvärdet av de som känner till EU-
institutioner är enligt Eurobarometern: EU-parlamentet 96%, Europeiska
centralbanken 80%, Kommissionen 87% och ministerrådet 76%.257 92% av
svenskarna var medvetna om att Sverige var ordförande i EU under första
halvåret 2001.258 Dessa siffror tillbakavisar bilden av att medborgarna inte
känner till EU och hur EU fungerar.

                                      
253 Vitboken, s. 21
254 Vitboken, s. 8
255 Sedan 1973 har kommissionen genomfört opinionsundersökningen ”Eurobarometer” två
gånger om året. 1000 slumpmässigt utvalda medborgare i varje medlemsland har fått svara
på ett stort antal frågor om EU och dess politik. Rapport 55 publicerades i oktober 2001.
256 European commission (2001), ”Eurobarometer : Public Opinion in the European Union”,
Report Number 55, Bryssel: Generaldirektoratet för press och kommunikation (nr. 10), s. 71
257 Ibid. s. 75
258 Ibid. s. 79
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Slutsatser och diskussion
Syftet med denna uppsats är att med hjälp av diskursteori och kritisk
diskursanalys analysera hur kommissionen i Vitboken fastslår betydelsen av
legitimitet och demokrati,. EU är inne i en process som kommer att utmynna
i förändringar av hur dess beslut fattas. Hur denna förändring kommer att
se ut är ingen självklarhet utan beror på resultatet av den inledda
processen. I denna process spelar Vitboken en central roll. Avsikten med
analysen är att koppla samman de av kommissionen framställda bilderna
med tänkbara möjligheter att utveckla EU, samt att bidra med förståelse för
konsekvenserna av dessa bilder. Fairclough, men även Laclau och Mouffe,
betonar vikten av att koppla en diskursanalys till den sociala praktiken. I
denna uppsats har detta gjorts genom att analyser i den statsvetenskapliga
forskningen har jämförts med Vitbokens diskurs.

Diskursen i Vitboken

I detta avsnitt diskuteras vad som har framkommit när diskursen i Vitboken
har analyserats och vilka slutsatser som kan dras. Begreppen legitimitet och
demokrati framträder som tydliga flytande signifikanter, båda är i hög grad
öppna för tillskrivning av olika betydelser vilket framkommer genom
jämförelsen mellan diskursen i Vitboken och den statsvetenskapliga
forskningen. Vilka betydelser som etableras och vilka som utesluts genom
diskursen i Vitboken diskuteras också.

I Vitboken framträden klart kommissionens bild av vad som är den relevanta
politiska konflikten. Den politiska fronten går, enligt kommissionen, mellan
å ena sidan det ”gemensamma intresset” och å andra sidan ”särintressena”,
vilket kan tolkas som den mellan federalister och konfederalister. I sin egen
bild är det kommissionen som står för det gemensamma, ”europeiska”,
intresset. Alla som inte vill ha fortsatt integration på alla områden, d.v.s.
mer maktkoncentration till de centrala EU-institutionerna – framförallt till
kommissionen själv, utmålas som motståndare till det gemensamma
intresset. De som i Vitboken utmålas som motståndare är de nationella
regeringarna och parlamenten. De är på dessa som kommissionen lägger
skulden för att medborgarnas tilltro till EU är så låg. Likhetslogiken används
av kommissionen för att tränga ut den potentiella konflikten mellan ett
europeiskt och ett nationellt medborgarskap. Diskursen i Vitboken etablerar
en antagonism där det gemensamma intresset kommer i konflikt med den
nationella demokratin. Att identifiera sig som demokrat, det vill säga att
genuint tro på demokratiska värden som lika rösträtt, effektivt deltagande
och ansvarsutkrävande, kommer i konflikt med tron på ett gemensamt
europeiskt intresse (i kommissionens konstruktion av begreppen). Det etos
med vilket kommissionen framställer medborgarnas identiteter i förhållande
till Europa är en solidaritetsrelation, med gemensam historia och gemensam
framtid. Att kommissionen tar sin utgångspunkt i denna konflikt får
konsekvenser för hur de beskriver legitimitet och demokrati. En konsekvens
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är att man utesluter föreställningen om ett gott europeiskt samarbete
baserad på en bevarad nationell demokrati.

Att det är EU som har uppnått målen ”stabilitet, fred och ekonomiskt
välstånd” etableras i Vitboken som en objektiv sanning. Här utesluts alla
alternativa tolkningar om att dessa mål nåtts på andra sätt, eller att
stabilitet, fred och ekonomiskt välstånd inte präglat verkligheten för alla
Europas medborgare. Kommissionen använder en mervärdesmetafor för att
strukturera en verklighetsbild där alla frågor som behandlas i EU tillför en
nyttighet. Trots dessa framgångar har EU:s legitimitet ifrågasatts, hur
förklarar kommissionen detta? Den verklighetsbild som etableras i
kommissionens diskurs är att medborgarna är okunniga och
desillusionerade, om de bara kan ”informeras” om hur EU:s institutioner
tillvaratar deras intressen så skulle mycket av legitimitetsproblemet vara ur
världen. Denna bild utesluter alternativa bilder där medborgarna har låg
tilltro till EU av andra skäl, t.ex. dåliga eller kostsamma beslut eller
bristande demokratiska procedurer.

Legitimitet kan enligt den statsvetenskapliga forskningen genereras på
många olika sätt, den är alltså öppen för olika tolkningar – en typisk flytande
signifikant. Analysen visar att även om kommissionen hänvisar till andra
former av legitimitet baseras EU:s legitimitet främst på de resultat som
uppnås, genom de beslut som tas i EU-systemet, och den handlingskraft
man kan uppvisa. Detta är också det önskvärda sättet att generera ett
folkligt stöd för EU:s verksamhet enligt kommissionen. Det är också denna
typ av legitimitet kommissionen främst riktar in sig på med sina
förbättringsförslag. I diskursen i Vitboken etableras betydelsen att bättre
resultat fås genom beslut som gynnar det gemensamma intresset, och inte
särintressen, den enda möjliga beslutsnivån måste då vara EU-nivå. Att så
tydligt etablera betydelsen att legitimiteten genereras av resultat utesluter
att förslagen riktas mot mer procedurinriktade förändringar. Processer för
ansvarsutkrävande, representativitet eller reversibilitet blir då helt onödiga
för att förbättra legitimiteten.

Enligt diskursen i Vitboken framställs med objektiv modalitet EU som en
demokratisk process. Kommissionens förslag är att en ”förnyad”
gemenskapsmetod skall användas för beslutsfattande. Eftersom den bild
som kommissionen etablerar säger att denna metod har en dubbel
demokratisk förankring behöver inga andra åtgärder vidtas för att förbättra
demokratin. Bilden av det demokratiska underskottet bortdefinieras ur
denna diskurs. Deltagande, ansvarsutkrävande och offentlighetsprincip
behöver inte införas. Om de görs till lagliga rättigheter kan de till och med bli
ett hot mot ”demokratin” genom att de förhindrar effektiviteten. Demokrati
är redan uppnådd på nationell nivå, och genom Europaparlamentet, och
behöver inte blandas in i EU-processerna. Genom detta sätt att etablera
begreppet demokrati utesluts både demokrati på EU-nivå  - en federal stat,
och ett mer konfederalistiskt EU där besluten måste antas av de nationella
parlamenten.
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Vitboken kan ses som ett inslag i maktkampen mellan de olika
institutionerna i EU. Vilken inverkan kan dess diskurs få för den fortsatta
diskussionen och processen att reformera EU:s beslutssystem? Kan vi se
Vitboken som en hegemonisk intervention? Fairclough skiljer mellan makt i
en diskurs och makt över en diskurs, medan Laclau och Mouffe talar om
hegemoni. Eftersom denna uppsats bara har analyserat ett dokument är det
svårt att dra några slutsatser om makten över diskursordningen, men om vi
placerar Vitboken i sitt diskursiva och sociala sammanhang kan vi peka på
Vitbokens betydelse. Prodi beskriver kommissionens roll i debatten om EU:s
framtid på följande sätt:

Vi kommer att spela en ledande roll i diskussionen om hur den utvidgade unionen skall
styras, så att man förenar mångfald och decentralisering med behovet av starka
institutioner och samordnande åtgärder. Därav vår vitbok om Europas styrelseformer.259

Kommissionen har en central roll i processen som skall leda fram till
förändringar i EU:s styrelseskick. Man har dessutom två representanter i det
konvent som är utsett för att komma med förslag till förändringar.260 Den
diskurs som fastslås i Vitboken, som är det centrala dokumentet för
konventsdelegaterna, påverkar med stor sannolikhet inte bara vilka frågor
som kommer att diskuteras, utan och vilken terminologi som kommer att
dominera. Kommissionens konstruktion av de olika nyckelbegreppen, och
relationen mellan dem, är svår att komma förbi. För att hävda en annan
betydelse av t.ex. deltagande än den som kommissionen fastslår kräver att
man med en väldig kraft lyckas artikulera den alternativa betydelsen.
Konventets ledamöter kommer från alla medlemsstater, och dessutom från
ansökarländerna, och man brottas redan från början med olika traditioner
och kulturer, och olika språkbruk – där begrepp inte alltid har samma
betydelseinnehåll. Vitbokens diskurs har stora möjligheter att uppnå
hegemoni. Denna situation är svår att göra något åt nu. Mer neutralt hade
varit att i ett centralt dokument låta olika intressen måla upp sin bild av hur
EU bäst skall styras, och vad som ska läggas in i de viktiga noderna
demokrati och legitimitet, samt nyckelbegrepp som deltagande och
ansvarsutkrävande. Ett sådant dokument hade dessutom fungerat bättre
som diskussionsunderlag, eftersom olika bilder då kunnat vägas mot
varandra. Kommissionens bild ger inte mycket utrymme för andra
tolkningar, eller vägar att förändra EU. Laclau och Mouffe menar att om en
politisk kraft lyckas tränga undan konkurrerande betydelser i en
diskursordning, genom att fastslå betydelsen för flytande signifikanter, så
har denna lyckats uppnå hegemoni. En fortsatt forskning kring debatten om
EU:s framtida styre krävs för att avgöra om kommissionens hegemoniska
intervention lyckas uppnå status av social bild, eller om den kan ses som en
diskurs som konkurrerar med flera andra i en levande diskursordning.

                                      
259 Prodi (2000), s. 10
260 http://european-convention.eu.int/Static.asp?lang=SV&Content=Introduction
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Legitimitet

Nedan förs en kort diskussion kring vilka politiska konsekvenser den av
kommissionen etablerade betydelsen av begreppet legitimitet kan få.

Om legitimitetsbasen söks i system där representativitet och ansvarighet
saknas, i oberoende myndigheter med t.ex. expertstyre, kan man mycket väl
skapa legitimitet för en del fattade beslut, om en majoritet av medborgarna
uppfattar dessa beslut som ”de enda rätta”. Men om det finns uttalade
intressemotsättningar och besluten gynnar en sida eller om det finns
kolliderande problemuppfattningar (d.v.s. ingen hegemonisk diskurs) kan
den sökta legitimiteten lätt eroderas. Habermas pekar på att människors
upplevelse av maktlöshet och brist på alternativ är ett av de förhållanden
som kan göra att de erkänner en auktoritet.261 Ett system som saknar
demokratiska egenskaper som ansvarighet och representativitet, ett system
som förlitar sig på oavsättliga experter, är ett system där medborgarna inte
så lätt kan göra sina röster hörda. I sådans system kan det skapas en
känsla av maktlöshet. Men frågan är om man vill ha ett politiskt system som
bygger på avsaknaden av alternativ?

Att basera legitimiteten på de resultat, eller den ”effektivitet”, som EU kan
uppvisa kan ha fler faror än att gynna vissa intressen och skapa maktlöshet.
Om resultaten uteblir eller effekterna av det effektiva beslutsfattandet inte
uppfattas som rättfärdiga kan legitimiteten snabbt erodera. Här spelar
diskurser en stor roll, legitimiteten är beroende av hur resultaten uppfattas.
Om man har makten att styra den offentliga diskursen med avseende på hur
resultaten, eller brist på resultat, skall uppfattas, är det mer sannolikt att
legitimiteten för systemet kan upprätthållas. Diskurser strukturerar
människors uppfattning om vad som kan ses som självklart och vad som
kan ifrågasättas. Jag tycker man i Vitboken kan spåra en ambition att just
angripa medborgarnas ”desillusion” och förändra deras uppfattning om EU
och dess beslut. Förslag som leder till mer formellt demokratiska processer
saknas, medan kommissionen vill öka ”information” och samråd för att
”bidra till europeisk integration och till att skapa en känsla av europeisk
samhörighet”262. Kommissionen vill i första hand basera EU:s legitimitet på
dess resultat. Följande två citat visar att förslagen riktar in sig på att
förbättra den resultatbaserade legitimiteten och att input-orienterade
förslag, där procedurer som säkerställer medborgerligt deltagande, kommer i
andra hand.

Förslagen i vitboken kommer att förbättra kvaliteten på kommissionens initiativ.263

Vi måste skapa förutsättningar för att kunna gå från en procedurinriktad till en
åtgärdsinriktad organisation. Det är detta som reformprocessen egentligen gäller.264

                                      
261 Habermas (1976), s. 96
262 Vitboken, s. 18
263 Vitboken, s. 9
264 Prodi, Romano (2000), 2000-2005 : Forma ett nytt Europa, tal i Europaparlamentet 2000-
02-15, s. 6
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Lodge menar att EU:s legitimitet ifrågasätts inte så mycket av allmänheten i
medlemsstaterna som av nationella regeringar och partier som är rädda att
förlora makt i en fortsatt integrationsprocess.265 Detta skrevs 1994 och
mycket har hänt sedan dess. Den fortsatta integrationsprocessen har till stor
delar drivits av Europeiska rådet, som ju representerar de nationella
regeringscheferna. En maktkamp mellan eliter pågår säkert, som Lodge
påpekar, men idag är glappet mellan medborgarnas uppfattning om vad som
är ett legitimt styre och verklighetens EU en realitet. Något som lett fram till
den process där Vitboken är en central del.

Demokrati

Nedan förs en kort diskussion kring vilka politiska konsekvenser den av
kommissionen etablerade betydelsen av begreppet demokrati kan få.

Kommissionen målar upp en bild där främlingskap inför de politiska
processerna är ett allmängiltigt problem som inte är kopplat till de specifika
egenskaperna hos EU:s politiska processer. ”Att människor känner sig
främmande för politik är inte bara ett problem för EU – det är ett
internationellt, nationellt och lokalt problem.”266 Jag tror inte att människor
i allmänheten känner sig främmande inför politik. Till skillnad från
kommissionen tror jag människor har ett genuint intresse av att kunna
påverka sin egen livssituation. Däremot kan engagemanget påverkas av hur
stora möjlighet man reellt har att påverka politiken. De rådande diskurserna
påverkar naturligtvis också människors uppfattning om deltagande och
politik. Habermas påpekar att människor kan uppleva maktlöshet när de
saknar alternativa handlingar och därmed faller in i passivitet och
legitimerar en auktoritet (se ovan). Deltagande, både genom de allmänna
valen och genom försök att påverka genom debatt, ökar om det finns en reell
chans att påverka och avtar då denna möjlighet minskar. Vi kan se att
skillnaden mellan deltagande i riksdagsval och val till Europaparlamentet är
mycket stor267, något som stöder denna hypotes.

Kommissionens lösning på problemet med den demokratiska legitimiteten är
att få systemet att fatta ”bättre” beslut. Detta ska uppnås genom olika
åtgärder som pekar mot ett system där frågor avpolitiseras. Experter,
nätverk, samreglering, förenklad lagstiftning och partnerskap ska användas i
högre grad, vilket minskar politikernas roll i beslutsfattandet och ökar
tjänstemännens och experternas. I ett sådant system försvåras
ansvarsutkrävande och deltagande på lika villkor ännu mer. Förslagen är
inte neutrala i den meningen att de bara är ett av många tänkbara sätt som
beslut kan fattas, utan sättet att fatta beslut begränsar vilka frågor som kan
komma upp på dagordningen och vilka beslut som kan fattas.

                                      
265 Lodge (1994), s. 364
266 Vitboken, s. 35
267 42,6%, 81,4% deltog i riksdagsvalet 1998 och 38,8% deltog i val till Europaparlamentet
1999. www.rsv.se/val.
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Ett annat viktigt tema är att fler beslut måste fattas, EU måste bli
”effektivare”. Detta gäller inom de områden som idag ingår i samarbetet, men
även inom nya områden. Att fortsätta att förflytta beslutsmakt från nationell
nivå till EU-nivå framträder som ett av kommissionens stora mål och
uppgiften att förbättra EU:s demokratiska legitimitet blandas systematiskt
ihop med detta mål.

Man kan inte frigöra sig från intrycket att kommissionen anser att det är
medborgarna och de nationellt valda parlamenten och regeringarna som
utgör det största problemet. Genom att ihärdigt upprepa att de beslut som
fattas i EU är legitima och att komissionen står för ett ”gemensamt intresse”,
medan politiska krafter som motsätter sig fortsatt integration utmålas som
”desillusionerade” eller okunniga, ignorerar man den principiellt viktiga
frågan om ansvarsutkrävande. Ett stort tema i Vitboken är att skylla
medborgarnas misstro mot EU på andra aktörer, företrädesvis de nationella
regeringarna.

Förslagen som samlas under rubriken ”ökat deltagande”, handlar inte om att
ge medborgarna fler formella politiska rättigheter utan dels om att ge det
civila samhället ansvar för genomförandet av en centralt beslutad politik och
dels att öka kontaktpunkterna med kommissionen för att kunna påverka
människors uppfattning om vad EU gör.

Höreth menar att en utveckling mot ett mer konfederalistiskt EU (där alla
beslut som fattas måste ratificeras i av medlemsländerna för att vara
bindande268) skulle inverka negativt på EU:s problemlösningsförmåga
eftersom det skulle vara svårare att nå fram till bindande beslut.269 Denna
syn menar att det finns en trade-off mellan effektivitet och demokrati. I
kommissionens framställning är denna syn tydlig. Att medborgarna, eller
deras representanter, skulle få utökade politiska rättigheter skulle försvåra
beslutsfattandet i EU och måste därför undvikas. Men om bindande beslut
fattas i ett system där medborgarna känner sig exkluderade riskerar man att
legitimiteten i systemet ifrågasätts, vilket ju har hänt och är orsak till den
process där Vitboken är en del.

Uppfattningen om vad demokrati i praktiken innebär är omtvistat och kan
ses som en del av den demokratiska processen. Striden om hur den flytande
signifikanten ”demokrati” ska uppfattas är en process som är ständigt
pågående. En fara kan vara att man ser demokratiprojektet som avslutat, att
demokratin är uppnådd och att man nu kan rikta sina ansträngningar mot
andra frågor. Detta är tydligt iVitboken - demokrati är uppnådd på nationell
nivå och EU handlar inte om demokrati utan om resultat. Förekomsten av
sociala konflikter i samhället kommer dock alltid att utgöra ett incitament
till förnyad debatt om demokratin. Jag kan svårligen tänka mig ett samhälle
där alla ekonomiska, kulturella, sociala och politiska konflikter har upphört
                                      
268 Gustavsson, Sverker (1998), ”Double asymmetry as normative challenge” i Föllesdal,
Andreas & Koslowski, Peter (red.) (1998), Democracy and the European Union, Berlin:
Springer, s. 120
269 Höreth (1999), s. 262
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och alla är överens om vilka politiska målsättningar som skall gälla.
Kommissionen hävdar däremot mycket starkt att det finns ett europeiskt
intresse enligt vilket målen är fastlagda.

Slutord

Kommissionen blandar systematiskt ihop uppgiften att lösa EU:s problem
med den demokratiska legitimitet med sitt eget mål att öka integrationen.
Om antalet överstatliga beslut och politikområden där överstatliga beslut
kan fattas ökar kommer EU att allt mer likna en federal statsbildning, men
utan de demokratiska processer som karaktäriserar federala stater som USA
eller Tyskland. Sådana demokratiska processer skulle kräva en mer
homogen europeisk identitet. Kommissionen försöker i Vitboken aktivt
etablera bilden av ett gemensamt europeiskt intresse. Cram menar också att
Vitboken visar på kommissionens strategi att ”föra Europa närmare dess
medborgare”. Hon menar dock att användningen av governancebegreppet,
som är centralt i Vitboken, är helt missriktad. Governance som strategi, eller
verktyg, fungerar inte om det gäller att skapa en starkare europeisk
identitet.270 Att blanda politiska mål kan göra att de motverkar varandra.
Inom vilka politikområden överstatliga beslut skall kunna fattas har med
kompetensfördelningen mellan EU och medlemsstaterna att göra.
Diskussionen om kompetensfördelningen har alltid gällt vilka frågor som
skall flyttas upp till EU-nivå, sällan diskuteras vilka frågor EU eventuellt
skall lämna ifrån sig. Det har aldrig hittills hänt att makt återlämnats från
EU-nivå till nationell nivå och man har inte diskuterat under vilka formella
villkor detta skulle kunna göras. En demokratisk process kräver att beslut
som fattas är reversibla, varför denna diskussion är viktig.

Gemenskapsmetoden har tjänat unionen väl i nära femtio år, och har alla möjligheter att
fortsätta göra så, men den måste anpassas till dagens situation.271

Kommissionens vision om hur besluten fattas i ett framtida EU innebär
ingen större skillnad mot idag: en förnyad gemenskapsmetod skall
användas. Beslut i EU skall fattas efter det att kommissionen initierat och
formulerat politikens mål. Förslagen skall antas, i form av ramlagstiftning,
av rådet och Europaparlamentet där de båda institutionerna har lika stort
inflytande. Ansvaret för genomförandet av politiken skall ligga på lokala och
regionala myndigheter. Det är också de, som vid sidan av EU-parlamentet,
kan utkrävas ansvar av väljarna. Nationella parlament och myndigheter får
en marginell roll i kommissionens vision av beslutsfattande i EU, däremot
skall experters och sakkunnigas roll öka.

Utifrån det initialt formulerade problemet i Nicefördraget, att förbättra
unionens demokratiska legitimitet, måste frågan ställas: Vad vill
kommissionen förändra? EU eller medborgarnas syn på EU? Jag tycker att
kommissionens förslag lutar åt det senare. Genom att utmåla bilden av att
                                      
270 Cram, Laura (2001), ”Governance ”to Go”: Domestic Actors, Institutions and the
Boundaries of the Possible”, Journal of Common Market Studies 39:4, s. 597ff
271 Vitboken, s. 37
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legitimitetsproblemet beror av medborgarnas ”desillusion” inför EU fastslår
kommissionen både identiteter och relationer. EU:s institutioner och beslut
verkar bara i ”det gemensamma intresset” men medborgarna framställs som
okunniga om detta. Kan man bara informera och förklara tillräckligt bra så
har man löst legitimitetsproblemet. Personligen tror jag problemet är mer av
fundamental karaktär, och måste lösas genom att medborgarna får reella
möjligheter att påverka politikens utformning i högre grad än idag.
Människors uppfattning om demokrati är trögrörlig och påverkas också av
andra diskursordningar än politikens. Frihet att påverka sitt eget liv står
högt i kurs i den västerländska livsstilen – något som också spiller över i den
politiska sfären. Demokrati har varit ett nyckelbegrepp i politiken under de
senaste två seklen, sakta har dess innebörd utvecklats och vuxit. Att
förändra medborgarnas uppfattning om demokrati till att utesluta
innebörden ”en man en röst” är ingen lätt uppgift.

En förutsättning för öppenhet och tilltro i EU:s relationer till medborgarna är också att det
blir tydligare var ansvaret för genomförandet av besluten ligger.272

Här tror jag kommissionen har rätt, medborgarna uppfattar nog EU som ett
ganska svårförståeligt beslutssystem. Men varför vill man stanna vid att göra
ansvaret för genomförandet tydligare? Varje steg i beslutsprocesserna
behöver förtydligas för medborgarna, att gömma sig bakom genomförandet,
som vanligtvis ligger på nationell nivå, är ingen bra lösning. Medborgarna
kommer forfarande att ifrågasätta hur frågor kommer upp på agendan och
vem som har inflytande över beredningen och besluten.

                                      
272 Vitboken, s. 33
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