
Umeå universitet 
Statsvetenskapliga institutionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att	med	EESC	och	CoR	som	medel	uppnå	ett	
inkluderande	policyskapande	inom	den	
Europeiska	unionen		
Ett	konstruktivt	förslag	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppsats för C-seminariet i statsvetenskap vid Umeå universitet 
Höstterminen 2014 

Kalle Eriksson 
 



 

Innehåll 

 

 
1. INLEDNING	 2	
1.1. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR	 3	

2. TEORIANKNYTNING	 4	
2.1. TIDIGARE FORSKNING OM EESC OCH COR	 4	
2.2. PAUL PIERSON OCH INSTITUTIONER	 5	
2.2.1. STIGBEROENDE	 7	
2.2.2. ”CRITICAL JUNCTURES” (AVGÖRANDE ÖGONBLICK)	 7	
2.2.3. SEKVENSER/TIMING	 8	
2.2.4. INSTITUTIONELL UTVECKLING	 9	

3. METOD OCH MATERIAL	 10	

4. VÄRDEN AV ETT INKLUDERANDE POLICYSKAPANDE?	 15	

5. EESC OCH COR FRAM TILL I DAG	 19	
5.1. BAKGRUND TILL EESC	 19	
5.2. EESC:S UTVECKLING FRAM TILL MAASTRICHTFÖRDRAGET	 23	
5.3. BAKGRUND TILL COR	 25	
5.4. KOMMITTÉERNA POST-MAASTRICHT	 28	
5.5. KOMMITTÉERNAS FORMELLA STRUKTUR OCH MAKT I DAGSLÄGET	 31	

6. TEORETISKA OCH PRAKTISKA FÖRKLARINGAR TILL KOMMITTÉERNAS PERIFERA 
ROLLER INOM UNIONEN	 32	
6.1. FÖRKLARINGAR ENLIGT DEN BEFINTLIGA LITTERATUREN	 32	
6.2. TÄNKBARA FÖRKLARINGAR ENLIGT PAUL PIERSONS RAMVERK	 37	

7. ATT BLICKA MOT FRAMTIDEN OCH FÖRBÄTTRA KOMMITTÉERNAS 
FUNKTIONSSÄTT	 40	

8. SLUTSATSER	 45	

9. REFERENSER	 48	

 
 



	 2	

1. Inledning 
 

 
Frågan om civilsamhällets roll gentemot staten och hur olika intressen ska integreras i det 

politiska systemet har diskuterats lika länge som politisk teori har existerat som vetenskapligt 

fält (Hendriks, 2006: 490 f.). Inom modern policyteori beskrivs ”inkluderande 

policyskapande” som ett försök att åstadkomma en mer kunskapsbaserad politik, en bättre 

policyimplementering samt en högre legitimitet för politisk output genom att involvera 

nyckelaktörer i utformandet av politiken (Bochel & Evans, 2007: 106). Däremot går åsikterna 

starkt isär rörande hur denna delaktighet ska realiseras. Vilka aktörer som bör involveras, hur 

starkt involverade de bör vara och hur detta ska institutionaliseras är exempel på frågor utan 

entydiga svar, och olika politiska system har valt väldigt olika tillvägagångssätt (Bochel & 

Evans, 2007: 111 f.). Teoretiker inom deliberativ demokrati poängterar också vikten av att 

integrera intressegrupper i policyskapandet 1 , och även i detta spektrum av den 

statsvetenskapliga debatten läggs stort fokus på problematiken med att framgångsrikt 

institutionalisera dessa idéer (Smith & Wales, 2000: 54 f.).  

 Inom den Europeiska unionen (EU) har strävandet efter att integrera viktiga 

intressegrupper i policyprocessen bland annat resulterat i bildandet av Regionkommittén 

(CoR) samt Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESC)2. Dessa två kommittéer 

har givits en rådgivande roll som består av att till EU:s lagstiftande institutioner lämna 

utlåtanden om aktuella politiska förslag (CoR, 2014; EESC 2014a). De två kommittéerna 

bildades under helt olika tidsperioder och inom vitt skilda politiska kontexter. EESC kom till 

redan i Romfördraget 1957 (EESC, 2014a) medan CoR etablerades först i och med 

Maastrichtfördraget 1994 (CoR, 2014). Trots stora skillnader mellan kommittéerna avseende 

ursprung delar de mycket stora likheter vad gäller organisatorisk uppbyggnad och explicit 

politisk makt. Bevekelsegrunderna för EU:s medlemsstater såg i stor utsträckning likadana ut 

vid grundandet av såväl EESC som CoR – att samla och institutionalisera ytterligare kunskap 

och input, som vid den specifika tidpunkten ansågs viktig för policyskapandet inom unionen 

(Jeffery, 2006: 313). EU:s ambition med EESC respektive CoR skulle med andra ord kunna 
																																																								
1	Om än argumentationen i dessa fall utgår från demokratiska grundvärden snarare än kvalitén på politisk output. 
2	År 2010 ändrades namnet från ”Ekonomiska och Sociala Kommittén” till ”Europeiska Ekonomiska och Sociala 
Kommittén” genom ändring av kommitténs arbetsordning. För enkelhetens skull kommer uteslutande det 
sistnämnda namnet att användas i uppsatsen. 
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vara taget från en grundbok om policyteori. Forskare inom statsvetenskapen är dock tämligen 

överens om att syftet med EESC och CoR i väldigt liten utsträckning har uppfyllts (Jeffery, 

2006: 313). Fallet med EESC och CoR kan alltså fungera som ett exempel på ett misslyckat 

försök att integrera – vad som uppfattas som – viktiga intressen i ett politiskt system. Detta 

väcker många intressanta frågor om svårigheterna med att överföra teorin om inkluderande 

policyskapande till praktiken, samt hur dessa svårigheter kan övervinnas. Det är detta som 

kommer att vara utgångspunkt för denna uppsats. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att med stöd i teori och tidigare forskning argumentera för att den 

ursprungliga ambitionen med EESC och CoR inte har realiserats, samt att föreslå konkreta 

institutionella förändringar för att bättre uppnå denna ambition. Detta görs genom att först 

undersöka hur den vetenskapliga litteraturen har förklarat kommittéernas grundande och 

nutida roller inom EU, och sedan föra ett resonemang om möjliga förändringar i EESC:s och 

CoR:s institutionella uppbyggnad baserat på både teori och praktisk genomförbarhet. 

Genom denna konstruktiva ansats applicerad på fallet EESC och CoR är ambitionen 

med uppsatsen att bidra till den mer övergripande diskussionen om vilka aspekter som är 

viktiga för att lyckas med målet att internalisera intressen i ett politiskt system. Studien ämnar 

inte ta ställning till ambitionen om ett inkluderande policyskapande som sådan. Idén att 

involvera exempelvis ekonomiska intressen i politiken har utsatts för kritik om att vara 

odemokratisk, inte minst från tyskt håll i samband med grundandet av EESC (McLaughlin, 

1976: 11). Detta är dock en diskussion som kommer att lämnas därhän i uppsatsen. Fokus 

kommer alltså att ligga på att diskutera hur teorin om ett inkluderande policyskapande bäst 

uppnås i praktiken – oavsett om denna idé är att anse som normativt önskvärd eller inte.   

 

Följande frågeställningar kommer att användas för att uppfylla syftet med uppsatsen: 

 

- Hur såg de politiska kontexter ut, inom vilka EESC respektive CoR uppstod? 

- Vilka antaganden inom teori om inkluderande policyskapande går att härleda från 

målet med skapandet av EESC och CoR? 

- Varför har målet med de två kommittéerna inte uppfyllts? 

- Hur kan detta mål bättre uppnås? 
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De två första frågeställningarna fångar uppsatsens beskrivande inslag och den tredje är en 

fråga av förklarande natur. Båda dessa delar är nödvändiga för att uppnå den konstruktiva 

ambitionen, vilken fångas i den fjärde frågeställningen.  

 

2. Teorianknytning 
 

 

Nedan ges till att börja med en kortare överblick av den befintliga kunskapen om vilken roll 

EESC och CoR spelar i EU:s politiska system, i termer av existerande vetenskaplig litteratur i 

ämnet. Vidare ges en beskrivning samt motivering av det teoretiska ramverk som kommer att 

tillhandahålla analysverktygen för att besvara uppsatsens frågeställningar.  

 

2.1. Tidigare forskning om EESC och CoR 
 
Den akademiska litteratur som har publicerats rörande EESC är mycket begränsad i 

omfattning, och detta är någonting som har påpekats av flertalet forskare (se exempelvis 

Jeffery, 2006: 329; Warleigh, 2002a: 175; Hönnige & Panke, 2013: 453). Charlie Jeffery 

(2006: 329) tolkar den skrala litteraturen som en indikation på EESC:s irrelevans för 

policyskapandet inom EU. Generellt kan sägas att de mer teoretiska analyserna av 

kommitténs rådgivande roll i EU:s policyprocess står att finna i äldre publikationer. Som 

exempel kan nämnas att Gerda Zellentin (1962: 22) ger en lysande analys av hur uppkomsten 

av EESC kan kopplas till teorier om att integrera intressen i ett politiskt system, medan 

McLaughlin (1976: 10 f.) på ett bra sätt sammanfattar de första två decennierna i EESC:s 

historia, i relation till den ständigt pågående politiska maktkampen inom EU.  

 Nyare litteratur om EESC tenderar att vara av det mer deskriptiva slaget, och grundas i 

många fall på äldre forskning. Några undantag existerar dock, och ett par exempel på detta 

bör nämnas redan nu. Förra året publicerades en artikel av Hönnige & Panke (2013: 458 f.) 

som försöker kvantifiera och analysera CoR:s och EESC:s politiska betydelse/inflytande med 

hjälp av enkätundersökningar och djupintervjuer med bland annat europaparlamentariker och 

personal på medlemsstaternas ständiga representationer i Bryssel. I artikeln nås slutsatsen att 

kommittéerna har ett visst inflytande över EU:s policyskapande, men att detta inflytande är 
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begränsat samt beroende av ett antal variabler, så som hur snabbt deras åsikter lämnas, hur 

mycket åsikterna skiljer sig från de lagstiftande organens ståndpunkter och hur stort 

förtroende som finns för kommitténs kunnande i sakfrågan som ska beslutas om (Hönnige & 

Panke, 2013: 467 f.).  I slutet av 1990-talet publicerades vidare en antologi om olika EU-

kommittéers inflytande, i vilken ett av kapitlen, grundat bland annat på en enkätundersökning 

besvarad av tjänstemän inom EU-kommissionen och rådet, diskuterar EESC:s politiska 

inflytande (Van der Voort, 1998: 265 f.). 

 Litteraturen angående CoR är mer omfattande, och av naturliga skäl mer samtida än 

mycket av det som finns publicerat om EESC. I sin bok om regional representation inom EU 

argumenterar Carolyn Rowe (2011: 51) för att CoR hittills har visat sig vara en besvikelse 

utifrån syftet med kommittén vid tiden för grundandet, samt analyserar dess roll gentemot 

andra typer av regional representation i Bryssel. Loughlin (1997, 149 ff.) beskriver utförligt 

den politiska bakgrunden till CoR samt diskuterar en rad praktiska orsaker till att kommitténs 

inflytande över EU:s politiska utveckling är begränsat. Avslutningsvis ger Calussi (1998, 225 

ff.) en mycket detaljerad beskrivning av de politiska processer som ledde fram till att CoR 

bildades, samt en inblick i kommitténs politiska utveckling under de första åren efter 

grundandet.  

 Generellt kan sägas att den litteratur som publicerats om de två kommittéerna till stor 

del är av en beskrivande och förklarande natur. Jag upplever däremot en brist på reflekterande 

texter grundande i ett stringent teoretiskt ramverk. De förklarande texterna lägger stor vikt vid 

politiska maktkamper som förklarande faktorer till varför kommittéerna ser ut och fungerar 

som de gör. Detta är givetvis inte fel i sig, men diskussionen skulle tjäna på att dessa, låt oss 

kalla dem konkreta faktorer, tydligare kopplades till teori om politiska institutioners roll i 

politiska system. En sådan teori definieras i följande avsnitt.  

 

2.2. Paul Pierson och institutioner 
 
Uppsatsens analysverktyg hämtas nästan helt och hållet från Paul Piersons version av 

historisk institutionalism (HI), som han utvecklar i boken Politics in Time: History, 

Institutions and Social Analysis. Argumenten som läggs fram i boken kan till stor del 

sammanfattas med en metafor tagen från introduktionen, där Pierson (2004: 1 f.) hävdar att 

”Contemporary social scientists typically take a ’snapshot’ view of political life, but there is 

often a strong case to be made for shifting from snapshots to moving pictures”. Nämnas bör 
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på en gång att Pierson (2004: 8) själv inte explicit kategoriserar sin teori som historisk 

institutionalism, men då analysverktygen som läggs fram i boken är vanligt förekommande 

bland forskning inom HI så kommer av praktiska skäl denna term att användas i uppsatsen.  

I en tidigare artikel har Pierson (1996: 126) sammanfattat HI som att inriktningen är 

historisk eftersom att den understryker att all politisk utveckling måste ses som en del i en 

process som uppenbarar sig över långa tidsspann, och att den är institutionalistisk eftersom  

den betonar att de konkreta följderna av denna historiska process finns inbäddade i 

institutioner, och att dessa institutioner sätter ramarna inom vilka politiska aktörer verkar. 

Tidsaspekten är som sagt det huvudsakliga, tillsammans med argumentet att all politik måste 

ses som utveckling snarare än åtskilda händelser. Fokus på just detta är vad som binder 

samman analysverktygen. 

Avgörande för användandet av historisk institutionalism som teoretiskt ramverk, och 

för besvarandet av frågeställningarna i uppsatsen, är hur detta diffusa begrepp ”institutioner” 

egentligen definieras. I statsvetenskaplig forskning kan begreppet omfatta allt från faktiska 

organisationer, formella lagar och regler till informella normer och sociala koder (se Steinmo, 

2008: 159). Pierson (2004: 104) väljer i sin diskussion en snäv definition, och talar bara om 

formella politiska institutioner, vilka han beskriver som ”kodifierade regler för politisk 

tävlan”. Det är denna senare definition som kommer att tillämpas i uppsatsen. I analysen 

kommer både EESC och CoR att behandlas som institutioner då de vardera konstituerar ett 

formellt ramverk, definierat i fördragen, inom vilket ekonomiska respektive regionala 

intressen kan verka för att försöka utöva inflytande över EU:s politik. EU som helhet, eller 

mer specifikt dess fördrag, uppfyller också Piersons formkrav för en politisk institution, då 

dessa utgör tydliga, formella regler för hur politik ska utformas och implementeras inom 

ramen för unionen. Att välja att definiera institutioner på det här sätter får också implikationer 

på vad vi menar med att ”institutionalisera intressen”. I min analys kommer jag med detta 

begrepp alltså syfta på att skapa formella bestämmelser och en tydlig praxis för hur 

intressegrupper – i vårt fall de grupper som representeras inom EESC och CoR – kan göra 

sina röster hörda inom ramen för det politiska systemet. 

 Låt oss så, efter detta förtydligande, återvända till de analysverktyg som tillhandahålls 

av Pierson. De verktyg som kommer att användas i min analys kan kategoriseras som 

stigberoende, ”critical junctures”, sekvenser/timing och institutionell utveckling. Nedan följer 

en närmare beskrivning av dessa begrepp samt exempel på hur de är av relevans för 

uppsatsens ämne.  
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2.2.1. Stigberoende 
 
Det kanske mest välkända och vitt spridda begreppet inom HI är stigberoende (path 

dependency). Detta kan, mycket förenklat, sammanfattas som att beslut som fattas i dag är 

formade av vilka beslut som fattades i går, och kommer i sin tur att påverka vilka beslut som 

fattas i morgon (Bulmer, 2009: 308). Pierson (2004: 21) beskriver stigberoende något snävare 

med hjälp av en analogi som säger att varje steg som tas längs en given bana ökar 

sannolikheten för att ytterligare steg kommer att tas längs samma bana. Detta förklaras genom 

ökande avkastning (Pierson, 2000: 257 f.) eller positiv feedback som enligt Pierson (2004: 21) 

innebär att de relativa vinsterna av att fortsätta i samma riktning ökar för varje steg som tas, 

eller vice versa: det blir dyrare och dyrare att byta riktning. Detta kan härledas till att aktörer 

och organisationer odlar specialistkunskaper samt fördjupar relationer till andra 

aktörer/organisationer och på så sätt utvecklar särskilda ”politiska identiteter”. Det kan också 

röra sig om att en tydlig praxis etableras som sedan den väl cementerats blir mycket svår att 

ändra. En ytterligare faktor som sägs leda till positiv feedback är ojämn fördelning av politisk 

makt, som möjliggör för aktörer som är i position att sätta upp regler för andra att ändra 

spelreglerna för att ytterligare befästa sin egen maktposition (Pierson, 2004: 36).  

 Genom att applicera teori om stigberoende på EESC och CoR ges vi möjligheten att 

analysera vilken roll kommittéernas historia spelar för vilken funktion de två institutionerna 

har i dag. Positiv feedback har potential att ge oss en bättre förståelse av varför kommittéerna 

har utvecklats så som de har gjort, exempelvis genom en analys av hur olika interaktioner 

inom kommittéerna, samt mellan kommittéerna och övriga EU-organ har utvecklats över tid. 

Vidare är det fruktbart att diskutera hur beslut fattade av aktörer inom EESC och CoR vid en 

given tidpunkt möjligtvis har haft en inverkan på beslut fattade vid en senare dito. För en 

djupare förklaring till varför EESC och CoR ser ut som de gör i dag, behöver vi dock även ta 

hänsyn till nästa analysverktyg – ”critical junctures”.  

 

2.2.2. ”Critical junctures” (avgörande ögonblick)   
 

Detta begrepp har ingen allmänt vedertagen svensk översättning. Det har bland annat 

benämnts som ”formativa moment” (se exempelvis Gröjer, 2004: 23), men då har det också 

givits en något annorlunda innebörd än vad jag avser göra här. Jag väljer att använda namnet 

avgörande ögonblick, då jag tycker att detta bättre fångar sättet på vilket termen används i 
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Piersons ramverk. Pierson (2004: 51) beskriver avgörande ögonblick som tillfällen i början av 

ett politisk skeende som präglas av en ”öppenhet” och relativt stor valfrihet eftersom att 

stigberoendet inte har hunnit göra sig påmint genom att begränsa valfriheten och styra 

utvecklingen i en viss riktning. Det behöver inte handla om några dramatiska eller ”stora” 

ögonblick som ett krig eller en politisk kris. Tvärtom menar Pierson (2004: 51) att 

ögonblicken, samt besluten som fattas vid dem, kan vara tämligen obetydliga per se, men visa 

sig ha väldigt stora konsekvenser i det långa loppet. Det som enligt Pierson (2004: 51 ff.) gör 

dessa ögonblick avgörande är att de sätter igång processer av positiv feedback och 

stigberoende, och i och med detta: potentiellt bestämmer riktningen för det institutionella 

händelseförloppet för lång tid framöver. Dessa avgörande ögonblick är alltså av stort 

vetenskapligt intresse då de kan bära stort förklaringsvärde till varför institutioner ser ut och 

fungerar som de gör. Att identifiera avgörande ögonblick är i och med detta av stor vikt för 

forskare inom HI. 

 Sett till uppsatsens syfte anser jag det rimligt att klassificera tidpunkterna för EESC:s 

respektive CoR:s bildande som avgörande ögonblick. Medlemsregeringarna hade vid dessa 

tillfällen möjlighet att genom överenskommelser sinsemellan sätta upp institutionerna på det 

sätt de ansåg lämpligast för att fylla syftet med institutionerna. Den politiska valfriheten var 

troligtvis mycket högre vid dessa tillfällen än i dagsläget, eftersom att (vilket jag hoppas 

kunna belysa i denna uppsats) exempelvis kommittéernas sammansättningar har satt igång ett 

stigberoende som innebär att förändringar av institutionernas funktionssätt blivit relativt sett 

dyrare i dag, än vad det hade varit vid tiden för grundandet. Processen som ledde fram till 

besluten att organisera EESC och CoR på det sätt som gjordes är därför av stort intresse för 

analysen, och det är denna aspekt som fångas i uppsatsens första frågeställning. 

 

2.2.3. Sekvenser/timing 
 
Det är vidare av vikt att ta i beaktande i vilken ordning händelser inträffar, då detta enligt 

Pierson (2004: 54 f.) kan ha en avgörande inverkan på utfallet. Det är detta som avses med att 

se politisk utveckling som en sekvens av olika händelser. En händelse som inträffar vid ett 

tidigt skede av en stigberoende-process sägs ofta ha en mycket större påverkan på den 

institutionella utvecklingen än en händelse som inträffar vid ett senare skede (Pierson, 2000: 

253). Implikationen av detta blir att händelser som vid första anblicken verkar väldigt 

banbrytande i själva verket inte alls är särskilt betydelsefulla, och vice versa.  Med timing 
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menas att två – utifrån sett – åtskilda sekvenser av händelser som råkar kopplas samman i tid 

kommer att leda till ett helt annat utfall än om de två sekvenserna aldrig sammanfallit 

(Pierson, 2004: 55 f.). Pierson (2004: 57) illustrerar detta med bilden av en man som går 

samma väg till sitt arbete varje dag och en av dessa dagar lossnar en bit taktegel från en av 

byggnaderna som mannen alltid passerar, och faller till marken. De två sekvenserna har 

ingenting med varandra att göra, men om tegelplattan faller till marken just som mannen 

passerar kommer resultatet att bli dramatiskt. 

 Vad gäller analysen av EU:s medlemsländers försök att institutionalisera intressen 

genom inrättandet av EESC och CoR menar jag att detta angreppssätt är av stor relevans. 

Framför allt försök att se utvecklingen av institutionerna i termer av sammanhängande 

sekvenser av händelser kan vara ett stort bidrag till vår diskussion. Rent konkret är det en 

viktig fråga att ställa sig vilken betydelse det hade för inrättandet av CoR att EESC redan 

existerade. Det ligger mycket nära till hands att göra den här kopplingen, då forskare – som 

nämns i inledningen – har påpekat att de två kommittéerna delar uppenbara likheter mellan 

varandra, trots att CoR grundades hela 37 år senare än EESC (Jeffery, 2006: 313). 

 

2.2.4. Institutionell utveckling 
 
Jag vill hävda att samtliga ovanstående analysverktyg leder fram till begreppet institutionell 

utveckling. Detta är egentligen ett generellt synsätt snarare en ett konkret analysverktyg, och 

det relaterar kraftigt till vad Pierson (2004: 1 f.) säger om behovet för samhällsvetenskaperna 

att skifta från att analysera ”stillbilder” till att hantera politiska institutioner som ”rörlig bild”. 

Pierson (2004: 104 f.) använder detta begrepp som en kritik mot vad han kallar för 

”aktörscentrerad funktionalism”, inom vilket forskare försöker förklara institutioners existens 

och konstruktioner genom att undersöka vilken funktion skaparna av institutionen ville att den 

skulle fylla. Resonemanget känns tydligt igen från rational choice: aktörer ses som rationella 

varelser som väljer den typ av institutionell uppbyggnad som maximerar aktörernas nytta av 

densamma. Detta synsätt, menar Pierson (2004: 106), är problematiskt av ett antal 

anledningar, framför allt på grund av den oklara relationen mellan avsikter och faktiska 

resultat – existerar en institution eftersom att den de facto tjänar de syften som skaparna 

avsåg, eller existerar den på grund av de syften skaparna trodde sig uppnå?  Detta ses som en 

mycket viktig distinktion eftersom att institutioner i ett längre perspektiv kan få helt andra 

funktioner än vad aktörerna som designade dem hade avsett. Detta beror enligt Pierson på en 
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rad saker. Bland annat innebär specifika institutionella arrangemang alltid flertalet olika 

effekter på hur politik bedrivs inom ett givet system, vilket gör det problematiskt att 

identifiera en enskild effekt som aktörernas motiv till valet av institutionell design (Pierson, 

2004: 109 f.). Vidare innebär politikens natur att politiska aktörer ofta har kortsiktiga 

perspektiv och mål, vilket gör att institutioners långsiktiga funktioner ofta kan anses vara 

biprodukter snarare än det direkta resultatet av ett medvetet beslut (Pierson, 2004: 114 f.).  

Pierson (2004: 116) poängterar också vikten av att de som designar institutioner inte är 

allvetande varelser som kan förutspå exakt vilka konsekvenser en viss design kommer att 

innebära, och därför är oavsiktliga konsekvenser något som är viktigt att ta med i analysen.  

 Allt detta är exempel på argument som används av Pierson för att understryka att det 

ofta råder en diskrepans mellan avsikten med en institution, och det faktiska resultatet av 

densamma. Att endast analysera en institutions design är alltså att reducera analysen till en 

”stillbild” och vi bör snarare hantera institutioner som någonting som utvecklas. Det här 

synsättet bär stor potential att vara en hjälp i strävandet efter att besvara vår förklarande 

frågeställning om varför målen med EESC och CoR inte tycks vara uppfyllda. Genom att 

undersöka och diskutera hur kommittéerna har utvecklats över sin ”livstid”, med ovanstående 

argument i åtanke blir det möjligt att måla en mer rättvis och nyanserad bild av hur det 

kommer sig att de två institutionerna i dag fungerar så som de gör. Vidare tillhandahåller 

Pierson med sin argumentation ett slags ”varningens finger” inför besvarandet av vår sista 

frågeställning rörande vilka institutionella förändringar som skulle kunna bidra till att målet 

med kommittéerna bättre uppfylls.  Att exempelvis väga in vad som sägs om institutioners 

multipla och oväntade effekter kan bidra till att alldeles för förenklade och 

verklighetsfrånvända förslag på ”quick fix-lösningar” förhoppningsvis undviks. 

 

3. Metod och material 
 

 

Som framgår av inledningen och frågeställningarna är uppsatsens ambition alltså konstruktiv, 

så låt oss nu försöka konkretisera vad detta egentligen betyder, och vilka implikationer det får 

på de metodologiska avvägandena. 
 Med konstruktiv statsvetenskap menas i korthet all typ av statsvetenskaplig forskning 

som syftar till att resultera i konkreta handlingsförslag. Badersten & Gustavsson (2010: 21) 
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beskriver hur detta innebär att forskaren i de flesta fall måste besvara frågor av såväl empirisk 

som normativ karaktär. Detta faller sig tämligen naturligt – för att kunna föreslå konkreta 

förändringar behöver vi en tydlig bild både av hur verkligheten är och hur den bör vara. 

Konstruktiv forskning kan därför beskrivas som mötet mellan det empiriska och det 

normativa, men Christian Fernández formulerar det mycket vackrare än så, när han hävdar att:  

 

”Ett konstruktivt förslag är (…) en kompromiss mellan idealism och realism. Ur idealismen 

kommer visionerna, ur realismen insikten om visionernas begränsningar.” (Fernándes, 2005: 

41). 

 

Någon allmänt vedertagen konstruktiv metodologi existerar dock inte, och inte heller 

Lundquist (1993: 84 f.) – som myntade begreppet konstruktiv statsvetenskap – beskriver 

forskningsprocessen mer ingående än att den i idealfallet innebär att forskaren vet ”både vad 

han önskar och hur världen är beskaffad” samt att ”På grundval av de normativa och 

empiriska teorierna utformas en konstruktiv teori, som sedan bildar underlag för politiska 

åtgärder”. Anledningen till denna brist på ”metodologisk praxis”, om så vill, står mest troligt 

att finna i det faktum att en genuint konstruktiv forskning alltjämt är väldigt ovanligt inom 

statsvetenskapen, någonting som har konstaterats av såväl Lundquist (1993: 86) som 

Badersten & Gustavsson (2010: 21). Vad som står framför oss är alltså i korthet att hitta en 

metod för att 1) beskriva hur EESC och CoR fungerar i dag, 2) slå fast hur de bör fungera och 

avslutningsvis 3) föreslå ett tillvägagångssätt för att föra verkligheten närmare idealet. 

Samme Fernández (2005: 42) som citerats ovan beskriver vidare hur kritik av det 

rådande är ett nödvändigt inslag i alla studier som gör anspråk på att vara konstruktiva, och 

det är denna kritik som fångas i den förklarande frågeställningen om varför målen med EESC 

och CoR inte uppfylls i dagsläget. Just denna frågeställning är på många sätt nyckeln till hela 

den konstruktiva ansatsen eftersom att vi måste lokalisera vad som inte fungerar innan vi kan 

laga det – oavsett om det handlar om en bilmotor som inte startar eller två rådgivande 

kommittéer i EU som inte fyller sin funktion.  

Men en sak i taget. Som nämns i syftet ämnar studien inte ta någon normativ ställning 

till de värden som sägs finnas i idén om att inkludera intressegrupper i policyprocessen. Detta 

innebär att analysen kommer att dela vissa likheter med vad Badersten (2006: 44) valt att 

kalla en normativ givet att-analys. En sådan analys kan enligt Badersten (2006: 46) läggas 

upp som en genomförbarhetsprövning, där forskaren resonerar kring olika sätt att i 

verkligheten realisera värden som anses önskvärda. Skillnaden är att en sådan analys oftast 
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inte syftar till att ta ställning för ett specifikt tillvägagångssätt för att realisera idéerna, utan 

snarare att på ett objektivt vis problematisera olika tillvägagångssätt och ställa dem mot 

varandra. Som beskrivits ovan behöver varje konstruktiv ansats ändock ett ideal, må vara vårt 

eget eller någon annans. Att identifiera detta ideal är därför steg ett.  De värden som återfinns 

i detta ideal kommer att vara utgångspunkten för argumentationen, i och med att det är just 

dessa värden som är tänkta att rättfärdiga de förslag på institutionella förändringar som läggs 

fram. 

 Redan i inledningens första stycke nämns att frågan om att integrera intressen i 

politiska system är en fråga som har diskuterats mycket länge. Följaktligen är litteraturen som 

berör detta ämne omfattande, både vad gäller rent normativa texter och texter i policyteori 

som är av det mer deskriptiva slaget. Utifrån denna litteratur ämnar jag göra en beskrivning av 

vilka normativa värden som vanligen förfäktas i den ständigt pågående diskussionen om 

institutionaliserandet av intressegrupper i politiska system. Normen som det konstruktiva 

förslaget syftar till att realisera kommer alltså på så sätt att hämtas från redan existerande 

litteratur. Genom att definiera dessa värden samt hur de försvaras sätts både ramen och målet 

för den konstruktiva ambitionen.  

Anledningen till att jag talar om värden i plural, och inte nöjer mig med att helt enkelt 

definiera ”institutionaliserandet av intressegrupper” som det enda värdet av intresse återfinns i 

den filosofiska värdeteorin. Inom denna skiljs på intrinsikala värden och instrumentella 

värden. Intrinsikala värden går ofta under namnet ”egenvärden”, och till dessa hör alla värden 

som är goda i sig, oberoende av vilka konsekvenser de får och oberoende av oss människor. 

Exempel på sådana värden kan vara frihet och vänskap (Zimmerman, 2010). Instrumentella 

värden, däremot, har inget värde i sig, men fungerar som instrument för att skapa andra 

värden (Badersten, 2006: 26).  Det är uppenbart att värdet ”institutionaliserade regionala och 

ekonomiska/sociala intressen” inte har något intrinsikalt värde, utan snarare är ett värde som 

tros bidra till att realisera en rad andra värden, så som en smidigare policyimplementering och 

en mer kunskapsbaserad politik. I och med att institutionaliserandet av de berörda 

intressegrupperna bara konstituerar ett instrumentellt värde, är det de värden som detta sägs 

resultera i som är intressanta att använda som ”måltavla” vid utformandet av de konstruktiva 

förslagen3.  

																																																								
3	Med detta inte sagt att exempelvis ”kunskapsbaserad politik” besitter något intrinsikalt värde. Tvärt om är det 
nog rimligt att i någon mån se all politik som instrument för att uppnå större värden, men i vårt fall är det trots 
detta de värden som institutionaliserandet sägs resultera i som är intressanta att grunda resonemanget i, då det är 
dessa värden som så tydligt förfäktas i den teoretiska litteraturen om inkluderande policyskapande. 	
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 Så långt har en metod för att definiera idealet fastslagits, återstår gör att, som 

Fernández (2005: 41) efterlyser, föra in realismens begränsningar i analysen. Till viss del har 

detta redan gjorts i och med det teoretiska ramverk som definierats i föregående kapitel. Det 

är tydligt att Piersons resonemang om politiska institutioners roller och funktionssätt sätter 

tydliga begränsningar för vad vi kan hoppas åstadkomma med hjälp av institutionella 

förändringar. Detta är någonting som måste tas i beaktande vid formulerandet av det 

konstruktiva förslaget, vilket också nämns ovan, i beskrivningen av det teoretiska ramverket. 

Detta rör sig dock om teoretiska begränsningar, snarare än praktiska. En beskrivning av 

verkligheten behövs fortfarande, för att på så sätt skapa en bild av hur förutsättningarna för att 

realisera idealet ser ut, samt vilka viktiga aspekter som behöver tas i beaktande rörande EESC 

och CoR. 

 Denna verklighetsbeskrivning kommer primärt att göras med hjälp av den existerande 

vetenskapliga litteraturen om de två kommittéerna, samt i viss utsträckning med hjälp av 

officiella publikationer från kommittéerna. Att använda sekundärlitteratur på det här sättet 

innebär alltid risker för textens objektivitet – genom att förlita oss på andra forskares 

existerande texter i stället för att producera egen empiri finns det helt enkelt en risk för att vi, 

snarare än att beskriva verkligheten, hamnar i en situation där dessa forskares uppfattning av 

verkligheten beskrivs. Jag upplever dock inte detta som något överhängande problem för 

studien som helhet. Till att börja med hämtas texter från en rad olika författare och som 

komplement till de böcker som används utgörs en stor del av källmaterialet av fackgranskade 

vetenskapliga artiklar. Det faktum att texterna har blivit vetenskapligt granskade är ingen 

garant för objektivitet, men detta i kombination med användandet av flertalet olika källor gör 

att vi kan dra åtminstone vissa generella slutsatser om verkligheten utifrån texterna i fråga.  

 Det är svårt att tala om ”verklighetsbeskrivning” utan att komma in på ontologi och 

epistemologi, och därför kan det vara en god idé att i det här läget också nämna någonting om 

uppsatsens ontologiska och epistemologiska utgångspunkter.  

Inom relativismen poängteras hur ting endast kan betraktas och förstås i relation till 

någonting annat, oavsett om det handlar om kulturer, idéer, rättvisa eller – till och med – 

världen som sådan (Swoyer, 2014). Enligt extremfallet av den ontologiska relativismen 

existerar det ingen objektiv verklighet över huvud taget, utan verkligheten består helt och 

hållet av människors tolkning av den. Omvärlden existerar så att säga bara i relation till 

människorna som betraktar den. Den epistemologiska följden av detta blir att vi inte heller 

kan skaffa oss någon kunskap om denna omvärld. Den här typen av ”radikal relativism” (i 

brist på ett bättre begrepp) är enligt min uppfattning att ta det ett eller ett par steg för långt. 
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Däremot tilltalas jag av den mer moderata typen av epistemologisk relativism som Badersten 

(2006: 41) beskriver. Enligt denna existerar det en objektiv verklighet, men vår kunskap om 

den kommer alltid att vara färgad av vår förförståelse och våra tidigare erfarenheter. Som en 

följd av detta är det mycket svårt att inom den empiriska samhällsvetenskapen producera 

fakta och kunskap som är helt och hållet objektiv. Eftersom att jag i det stora hela delar detta 

synsätt, blir det än lättare att motivera användandet av sekundärkällor. Då jag inser att min 

egen tolkning av materialet kommer att spela en central roll oavsett vilket material som 

används, innebär användandet av sekundärkällor i stället för ”rådata” ingen avgörande 

skillnad för studiens objektivitet.  

 Avslutningsvis så, några ord om hur det teoretiska ramverket har påverkat valet av 

metod. En vanligt förekommande forskningsmetod inom historisk institutionalism är vad som 

på svenska kallas processpårning. Detta innebär att (politiska) processer spåras bakåt i tiden 

för att identifiera viktiga händelser samt kartlägga vilka faktorer som bidragit till att utfallet 

blev som det blev (George & Bennet, 2005: 213). Ett sådant tillvägagångssätt kräver ofta ett 

mycket omfattande arbete med exempelvis genomgång av en stor mängd officiella dokument, 

kompletterat med djupintervjuer med ett antal av de personer som varit involverade i 

processen. Denna typ av omfattande undersökning ryms inte inom ramen för denna uppsats, 

men själva grundidén bakom processpårningar har en påverkan på såväl formulerandet av 

frågeställningarna (vilket poängteras under teoribeskrivningen ovan), som insamlandet av 

material.  

Att se institutionaliserandet av EESC och CoR som en pågående process har varit 

vägledande och har bland annat inneburit att både samtida och mer daterade texter har 

inhämtats. Paul Pierson (2004: 7) poängterar vikten av ”förtida förväntningar” (prior 

expectations) i undersökningar av sociala processer, och menar att forskaren behöver ha en 

tydlig bild av vilka mekanismer som letas efter, om några mekanismer ska kunna hittas över 

huvud taget. I vårt fall innebär detta de mekanismer som har beskrivits under den teoretiska 

genomgången. Det material som i uppsatsen används för att beskriva de två kommittéerna 

handlar därför framför allt om texter där kopplingar till dessa mekanismer går att göra. Att ha 

”prior expectations” av det här slaget innebär oundvikligen att viss information väljs bort, må 

det vara medvetet eller omedvetet. Därför vill jag återigen poängtera att denna uppsats på 

intet sätt gör anspråk på att beskriva ”hela” verkligheten, men däremot finns en ödmjuk 

förhoppning om att kunna kasta sken på en viktig aspekt av verkligheten. Detta får vi 

anledning att återkomma till i den avslutande diskussionen, men likväl är det en poäng som är 

nyttig att ha i åtanke, när vi nu går vidare till övriga delar av uppsatsen. Det första steget är att 
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i nästa kapitel definiera det ideal som det konstruktiva förslaget på förändringar syftar till att 

realisera. 

 

4. Värden av ett inkluderande policyskapande? 
 

 

Att involvera viktiga intressegrupper i policyskapandet är som nämns i inledningen en 

ständigt aktuell fråga, och fördelarna med ett sådant förfarande är någonting som poängteras 

av såväl politiska aktörer som forskare inom politisk teori. Även om alla inte är överens om 

att denna process behöver institutionaliseras4 för att uppnå de positiva effekter jag nu ämnar 

beskriva, är det alltså ett sådant scenario som kommer att eftersträvas med det konstruktiva 

förslaget. Nämnas bör också att det inte finns något allmänt vedertaget svenskt uttryck för att 

beskriva en policyprocess där viktiga intressegrupper tillåts deltaga, och på engelska används 

ett antal olika begrepp, som exempelvis ”interactive governance”, ”inclusive policy making” 

och ”internalizing interests”. Skillnaderna i hur dessa olika begrepp definieras är dock 

överkomliga och för tydlighetens skull kommer jag därför hädanefter att benämna fenomenet 

som inkluderande policyskapande. Låt oss nu undersöka vad som vanligtvis påstås vara de 

positiva konsekvenserna av ett sådant. 
 OECD (2009: 22; 2013: 146) målar med relativt breda penseldrag och hävdar att ett 

inkluderande policyskapande ökar transparensen, ansvarsutkrävandet samt det medborgerliga 

deltagandet i politiken, samtidigt som det bidrar till en bättre politik genom att spektret av 

politikernas influenser ökar i omfattning. För att omsätta detta i policyteoretiska termer kan 

sägas att kvalitén på policyoutput förväntas öka som en följd av att mängden policyinput ökar. 

Vidare påstås alla dessa faktorer bidra till att öka allmänhetens generella tillit till 

beslutsfattare och det politiska systemet (OECD, 2009: 23). Resonemanget utvecklas med att 

policyskapandet kan göras mer kostnadseffektivt genom att kunskapen om intressenternas 

exakta behov ökar, att acceptansen för politisk output – även output som går emot 

intressenternas önskemål – kommer att öka om nämnda intressenter upplever att de 

åtminstone givits en ärlig chans att påverka utfallet, samt att ett inkluderande policyskapande 

leder till en mer kunskapsbaserad politik eftersom politikernas kunskap kompletteras med 

																																																								
4	Jag påminner här om den tidigare stipulerade definitionen av ”institutionalisera” – d.v.s. att skapa ett formellt 
ram- och regelverk för hur intressegrupper kan utöva inflytande över policyprocessen, och hur interaktionen 
mellan intressegrupper och politiker ska se ut. 
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civilsamhällets (OECD, 2009: 23). Avslutningsvis menar OECD (2009: 24) att politiska 

åtgärder kan bli mer innovativa, och därmed anpassade för moderna problem, genom att 

input/flöde av idéer ökar i policyprocessen.     

 Under åttiotalet var idéer om korporativism mycket vanligt förekommande inom den 

politiska teorin, och en stor mängd böcker publicerades om ämnet. I dessa beskrivs 

korporativism bland annat som en process av politiskt utbyte mellan starka intressegrupper 

och policyskapare, där intressegrupperna åtnjuter fördelaktiga policies i utbyte mot att de 

följer – samt hjälper till att stå upp för – dessa policies. Vidare förväntas intressegrupperna 

kunna bidra med viktiga specialistkunskaper inom det givna policyområdet (Cawson, 1985: 

7).  

I sin bok Varieties of corporatism: a conceptual discussion ger Peter Williamson en 

djuplodande genomgång av det idéhistoriska arvet hos korporativismen, och han beskriver 

bland annat hur korporativister ser det organiserade samarbetet mellan staten och ekonomiska 

intressegrupper som ett sätt att överbrygga skillnader mellan specifika särintressen och i 

stället röra sig mot ett slags politisk konsensus som lyckas fånga upp ett bredare 

allmänintresse (Williamson, 1985: 39 f.). Vidare beskriver Williamson (1985: 42 f.) hur 

korporativister hämtat stöd för sina idéer från Hegels tankar om hur individerna isolerats från 

staten och att generella intressen satts åt sidan till förmån för privata sådana, och att denna 

utveckling skulle kunna lindras med hjälp av individernas organisering i samhällsgrupper 

(korporationer) med gemensamma intressen. Referensen till Hegel belyser dels den långa 

historiken dessa typer av idéer har, och går dessutom tydligt att koppla till OECD:s påstående 

att inkluderandet av intressegrupper i policyprocessen kan fungera som ett verktyg för att öka 

medborgarnas deltagande i politiken, som jag nämner ovan.  

Streeck & Schmitter (1985: 6 ff.) menar avslutningsvis att den politiska makten, den 

ekonomiska makten och sociala intressegrupper till syvende och sist alltid är beroende av 

varandra för att kunna uppnå sina mål, och på grund av denna interdependens är det logiskt att 

dessa olika krafter under formella former överlägger med varandra för att nå 

överenskommelser om hur meningsskiljaktigheter kan överbryggas och social ordning skapas. 

Att institutionalisera ett sådant förfarande kan enligt min mening ses som ett försök till att 

minska transaktionskostnaderna för dessa överläggningar, samt öka förutsägbarheten i de 

olika gruppernas förhållningssätt gentemot varandra.  

 Inom den mer samtida politiska teorin lyfter bland annat Eva Sørensen (2013: 75) 

perspektivet att ett inkluderande policyskapande kan ha positiva effekter för demokratin 

eftersom att det är just inkluderande – den representativa demokratin kompletteras med att 
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intressenter ges chans att interagera med politiska makthavare och på så sätt luckras 

gränsdragningen mellan det civila och det offentliga upp, vilket leder till att politiken flyttas 

närmare befolkningen. Det bör samtidigt poängteras att Sørensen (2013: 73 f.) nämner att en 

sådan uppluckring också kan ha negativa effekter på demokratin om den innebär att 

inflytande distribueras till starka intressegrupper på basis av just deras styrka, utan hänsyn till 

demokratiska ”standardkriterier” såsom representativitet och ansvarsutkrävande. Sådana 

effekter, menar Sørensen (2013: 79) dock, kan undvikas om det inkluderande policyskapandet 

bara institutionaliseras på ett lämpligt sätt, men detta återkommer vi till under resonemanget 

kring förslaget på förändringar i EESC:s och CoR:s funktionssätt.  

 Som nämns i inledningen beskriver Bochel & Evans (2007: 106 f.) några 

bevekelsegrunder för politiska aktörer att tillämpa ett inkluderande policyskapande. Mycket 

sägs handla om att implementeringsfaser och utfall kan bli mer lyckade eftersom att aktörer 

som berörs av policyn hjälper till med utformandet av densamma. Viktiga aspekter för 

implementeringen samt policyeffekter som i många fall kan vara svåra att förutse tas med i 

beräkningen i större utsträckning eftersom att klyftorna minskar mellan ”gräsrötterna” och de 

politiska beslutsfattarna. Även Bochel & Evans (2007: 107) hävdar avslutningsvis att ett 

inkluderande policyskapande kan bidra till att medborgare känner sig mer deltagande i 

samhället, att kunskap kommer att spridas genom att olika typer av intressegrupper och 

makthavare träffas och utbyter åsikter och perspektiv, och att detta kan leda till de positiva 

effekter för den sociala tilliten som Robert Putnam (1996)  gjort sig känd för, och som i den 

svenska statsvetenskapen så ivrigt har försvarats av Bo Rothstein (2003: 313 f.).  

 Som framgår går det att ganska tydligt urskilja ett antal gemensamma nämnare bland 

argumenten som läggs fram av förespråkarna för ett inkluderande policyskapande, oavsett om 

dessa förespråkare är verksamma inom politiken eller akademien. Utifrån ovanstående 

beskrivning kan vi därför kategorisera och definiera de påstådda värdena av ett inkluderande 

policyskapande på följande sätt: 

 

• Ökad kvalité på politiken. Att inkludera intressenter i policyskapandet sägs kunna 

öka sannolikheten för att en given politisk åtgärd får avsedda effekter. Detta som en 

följd av intressegruppernas specialistkunskaper och förståelse för vilka som är de 

viktigaste aspekterna för en lyckad implementering. 
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• Ökat politiskt deltagande. Genom ett inkluderande policyskapande påstås 

civilsamhället bli mer involverat i den politiska utvecklingen och detta ökar 

möjligheterna för utbyten av erfarenheter vilket stärker känslan av gemensamhet och 

skapar ett tydligare allmänintresse. 

 

• Positiva effekter för demokratin – ökad legitimitet. Tillämpningen av ett 

inkluderande policyskapande kan – givet att det sker på rätt sätt - vara positivt ur en 

demokratisk synvinkel tack vare skapandet av fler kanaler för civilt inflytande över 

politiken som bedrivs. Genom att komplettera den sedvanliga representativa 

demokratin med ytterligare institutioner för politiskt inflytande kan på så sätt den 

politik som skapas upplevas som mer legitim av det civila samhället.  

 

I och med detta har idealet definierats. Ovanstående punkter är de värden som det 

konstruktiva förslaget syftar till att uppnå, och argumentationen för förslaget kommer 

alltså främst att ske utifrån dessa aspekter. För att en sådan argumentation över huvud 

taget ska kunna föras behövs dock först och främst en kartläggning av de praktiska 

förutsättningarna i de specifika fallen EESC och CoR.  Denna kartläggning kommer att 

utgöra nästa kapitel.  

Utifrån tidigare forskning om kommittéerna – samt med hjälp utav analysverktygen 

som tillhandahålls av Paul Pierson (se ovan) – kommer de definierade värdena av ett 

inkluderande policyskapande att kontextualiseras och sättas i relation till de ursprungliga 

målen med EESC respektive CoR. Beskrivningen av de två kommittéernas uppkomst, 

utveckling och roll inom den Europeiska Unionen kommer att göras i en tämligen 

kronologisk ordning. Först ges en bakgrundshistoria av respektive kommitté, innan 

kapitlet övergår till att diskutera hur EESC och CoR har kommit att utvecklas under sina 

”levnadsår”.  Efter detta följer ett kapitel där en reflektion görs över vilka de största 

problemen för kommittéernas funktionssätt är i dag, för att på så sätt föra in texten på 

nästföljande del av uppsatsen – vilken behandlar det konstruktiva förslaget.  
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5. EESC och CoR fram till i dag 
 
 

Som nämns i inledningen är EESC respektive CoR sprungna ur två vitt skilda tidsperioder, 

men detta till trots är de två kommittéerna nästan identiska vad gäller organisatorisk 

uppbyggnad och formell politisk makt. Då EESC bildades långt före CoR kan EESC:s 

grundande därför betraktas som skapandet av formen ur vilken CoR år 1994 stöptes. För att 

uttrycka det i termer hämtade från historisk institutionalism kan sägas att den institutionella 

designen av CoR är ett resultat av ett stigberoende som sträcker sig mycket längre bakåt i 

tiden än 1994. Låt oss därför ta det i tur och ordning, och börja med att undersöka hur 

forskningen har beskrivit bakgrunden till att EESC såg dagens ljus i samband med 

Romfördraget 1957, då detta skeende bör kunna kategoriseras som ett ”avgörande 

ögonblick”5. 

 

5.1. Bakgrund till EESC 
 
Van der Voort (1998: 250) beskriver hur det faktum att EESC kom att bildas just 1957 inte 

var någon slump, utan att det snarare bör ses som en mycket logisk följd av den generella 

tilltron till korporativistiska sätt att bedriva politik, som i stor utsträckning präglade det 

politiska landskapet i fråga under 1950-talet. Under denna tidiga del av EU:s6  historia sägs 

också teknokratiska angreppssätt på policyskapande ha varit någonting som hade stor bärkraft 

bland de viktigaste pionjärerna inom det europeiska projektet, och därför tedde det sig 

naturligt att genom EESC ge inflytande åt aktörer från civila intressegrupper, då dessa ansågs 

besitta viktiga expertkunskaper (Van der Voort, 1998: 250 f.).  

Även Warleigh (2002a: 164) anser att bildandet av kommittén reflekterar den då 

rådande ”korporativistiska tidsandan” i medlemsländerna, och delar meningen att EESC sågs 

som ett sätt att föra in viktiga sakkunskaper i EU:s policyskapande samt att kommittén skulle 

kunna konstituera ett forum för kompromisser mellan ekonomiska intressegrupper, vilket i sin 

tur skulle leda till en mer stringent och framgångsrik implementering av politiken. Vidare 

																																																								
5	För definition av begreppet ”avgörande ögonblick”: se ss. 7-8 ovan. 
6	”EU” används i uppsatsen som samlingsnamn för att beskriva hela det institutionella ramverk för europeiskt 
samarbete som började växa fram i och med Romfördraget. Genom historien har flertalet beteckningar 
förekommit, men för enkelhetens skull används här endast ”EU”. 
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menar Warleigh (2002a: 164) att intressegrupperna som representerades (och alltjämt 

representeras) i EESC ansågs vara ett effektivt sätt för EU att närma sig de mer generella 

intressena i civilsamhället och att göra EU mer tillgängligt för allmänheten i medlemsstaterna. 

Till stöd för beskrivningen av EESC som en reflektion av medlemsländernas tilltro till 

korporativismen refererar Warleigh (2002a: 164) till en text skriven av Lodge & Herman 

(1980). I denna artikel nämns att fem av de sex ursprungliga medlemsländerna (alla utom 

Tyskland) redan hade nationella kommittéer liknande EESC, att dessa ekonomiska och 

sociala intressegruppers rätt till att få sina åsikter hörda var skyddad i flera av 

medlemsstaternas grundlagar och att medlemsregeringarna därför såg det som viktigt att 

skapa ett liknande organ på den överstatliga nivån (Lodge & Herman, 1980: 267). Ytterligare 

motiv till bildandet av EESC som lyfts i artikeln är – utöver det faktum att fackföreningar i 

medlemsländerna kampanjade mycket hårt för att kommittén skulle komma till stånd – bland 

annat att medlemsregeringarna ansåg intressegrupperna i fråga mycket viktiga för den 

europeiska integrationen, och att deras involvering i policyprocessen därför hade potential att 

påskynda en sådan integrationsprocess (Lodge & Herman, 1980: 267 f.).  

Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommitténs roll i den europeiska 

integrationsprocessen är någonting som också berörs av Zellentin (1962: 27), som hävdar att 

bildandet av kommittén bidrog till att stärka den ”europeiska medvetenheten” hos ledarna för 

de intressegrupper som representerades, vilket tros ha skapat spill-over-effekter som skyndat 

på integrationen. Även Streeck & Schmitter (1992: 198) nämner denna ”socialisering” av 

europeiska intressegrupper som en mycket viktig anledning till EESC:s grundande, utöver 

den stora mängden input av detaljerade fackkunskaper i policyprocessen. 
  Som synes fanns alltså många av de ovan beskrivna värdena av ett inkluderande 

policyskapande med som motivationsfaktorer till skapandet av EESC, bortsett från de positiva 

effekterna för demokratin. Zellentin (1962: 22) framhåller dock att instiftandet av den 

Ekonomiska och sociala kommittén inte alls präglades av konsensus utan snarare var en 

kontroversiell fråga som möttes av hårt motstånd från vissa aktörer. Mycket av detta motstånd 

riktades mot just demokratiaspekten.  

Som nämns i inledningen var framför allt Tyskland mycket motsträviga mot att ge 

inflytande åt en kommitté av detta slag – mycket på grund av landets nyliga erfarenheter av 

nazi-regimen som tillämpat en centralstyrd planekonomi med hjälp av korporativa råd 

bestående av politiker och representanter för ekonomiska intressegrupper, men också av 

rädsla för att fackföreningarna skulle ges för stort inflytande vilket skulle innebära en 

radikalisering av social- och arbetsmarknadspolitiken (McLaughlin, 1976: 11). Vad som 
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nämnts om de mer ”funktionalistiska” bevekelsegrunderna för skapandet av EESC, det vill 

säga: synsättet att kommittén skulle fungera som en kraft som påskyndade 

integrationsprocessen i Europa – går inte att helt och hållet koppla till ovan definierade värden 

av ett inkluderande policyskapande, även om jag anser att detta till viss del relaterar till vad 

som sägs om ökat politiskt deltagande. Att tala i termer av att intressegrupper socialiseras till 

att anlägga ett europeiskt perspektiv på realpolitiska frågor påminner i min mening om 

påståendet att ett inkluderande policyskapande ökar utbytet av idéer och perspektiv, vilket i 

sin tur stärker känslan av att samhället strävar efter ett gemensamt mål.  

Inför grundandet av EESC gick meningarna alltså isär rörande potentiella nyttor med 

kommittén, samt vilken roll ett sådant organ borde ges. Det är därför av intresse att beröra den 

politiska process som ledde fram till att EESC så småningom såg dagens ljus i och med 

Romfördraget 1957. Zellentin (1962: 22) hävdar att den största anledningen till att kommittén 

över huvud taget kom till var de starka påtryckningarna från fackföreningsrörelser i 

medlemsländerna, samt det faktum att ledarna för Belgien, Nederländerna och Luxemburg 

(BeNeLux) var mycket positivt inställda till idén om en ekonomisk och social kommitté och 

starkt förespråkade detta under IGC-förhandlingarna7 som ledde fram till Romfördraget. 

Denna bild delas av McLauglin (1976: 10) som menar att idén till kommittén 

ursprungligen kom från belgiskt håll, med stöd från Nederländerna – och tillägger att 

Frankrike sedan tydligt ställde sig bakom förslaget. Att initiativet kom härifrån beskrivs som 

naturligt eftersom att dessa tre stater alla hade nationella institutioner som i mångt och mycket 

påminde om EESC (McLauglin, 1976: 10 f.). I Nederländerna fanns ”Social-Economische 

Raad” med långtgående politisk makt, bland annat genom rätten att både initiera lagstiftning 

och lämna beslutsförslag till landets lagstiftande församling (Lodge & Herman, 1980: 268; 

McLaughlin, 1976: 10f.). Erfarenheterna av detta råd ledde till att nederländska politiker 

föreslog att  EESC – utöver en rådgivande roll – också borde ges rätten att initiera europeisk 

policy (Lodge & Herman, 1980: 268). Det nederländska förslaget fick dock inte genomslag i 

förhandlingarna. I stället beslutades att kommittén endast skulle erhålla en rådgivande makt 

och att delegaterna skulle delas upp i tre lika stora grupper, med representanter från 

fackföreningar, arbetsgivare och ”övriga intressegrupper”.  

Fackföreningsrörelserna i medlemsländerna hade hoppats att endast fackföreningar 

och arbetsgivare skulle komma att ingå i kommittén, men förhandlingarna ledde alltså till att 

även denna diffusa grupp av ”övriga intressen” gavs mandat, för att EESC – utöver att 
																																																								
7	IGC = Intergovernmental Conference = mellanstatlig förhandling mellan ledarna för EU:s medlemsstater, 
också känt som ”toppmöten”. 
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representera parterna på den europeiska arbetsmarknaden – också skulle reflektera åsikterna 

hos ”den generella befolkningen” (Lodge & Herman, 1980: 268). Förutom att kommittén 

gavs en helt och hållet rådgivande roll beskriver Lodge & Herman (1980: 269) hur en rad 

aspekter av den institutionella designen av EESC bidrog till att begränsa dess makt vid 

bildandet: exempelvis beslutades kommitténs arbetsordning av rådet, vilket tog bort 

möjligheten till ett självständigt agerande. Vidare tilläts EESC bara att lämna sina politiska 

ståndpunkter eller delta i politiska överläggningar på initiativ av rådet eller kommissionen, 

och det fanns tydliga restriktioner för vilka policyområden de kunde rådfrågas inom samt hur 

kommitténs yttranden skulle behandlas (Lodge & Herman, 1980: 269).  

Dessa begränsningar av EESC:s makt och handlingsutrymme berörs även av Gerda 

Zellentin (1962: 22), som menar att kommitténs roll – så som definierad i Romfördraget – var 

”inte resultatet av överläggningar utifrån konstitutionell teori, utan snarare följden av en 

pragmatisk kompromiss utifrån maktbalans”.8  I förhandlingarna inför Romfördraget var det 

alltså Tyskland som var de största motståndarna till EESC:s grundande, och det faktum att 

kommitténs institutionella design härrör från kompromisser mellan motstridiga ståndpunkter 

gör att vi bör påminna oss om Paul Piersons resonemang. Enligt detta leder politiska 

maktkamper och det politiska spelets ”natur” till att politiska aktörer ofta har korta 

tidsperspektiv när de letar efter lösningar på ett givet problem, och att detta innebär att de 

långsiktiga effekterna av institutionella arrangemang förbises och i efterhand upplevs som 

oväntade (Pierson, 2004: 114 f.).  

Vad gäller information om hur det egentligen kom sig att EESC fick sin exakta design, 

står lite att finna i den akademiska litteraturen rörande kommittén.  Detta kan i min mening 

delvis förklaras av bristen på transparens kring unionens IGCs – någonting som har 

diskuterats och problematiserats i publika sammanhang vid många tillfällen (se exemeplvis 

EurActiv, 2010;  Curtin, 2007; Ryborg, 1996; Raitio, 2003: 50). Med ovanstående i åtanke 

framstår det inte som långsökt att EESC:s institutionella ramverk helt enkelt är resultatet av 

att ledarna för de sex medlemsländerna satte sig ner bakom stängda dörrar, utbytte sina 

ståndpunkter och sedan enades om ett antal minsta gemensamma nämnare. Till följd av detta 

är Piersons resonemang om oförutsedda effekter högst applicerbart på fallet EESC och dess 

utveckling.  

 

																																																								
8	Min översättning. 



	 23	

5.2. EESC:s utveckling fram till Maastrichtfördraget 
 
Gerda Zellentins (1962) text om EESC publicerades fem år efter att kommittén bildades. 

Denna text präglas av en försiktig optimism inför kommitténs inflytande över europeiskt 

policyskapande. Bland annat nämns att EESC:s ståndpunkter vid denna tid togs i beaktande i 

långt större utsträckning än dåtidens ”Europeiska Parlamentariska Församlingen” (European 

Parliamentary Assembly – föregångare till dagens Europaparlament) i de fall de två organen 

konsulterades i samma ärende (Zellentin, 1962: 27). Anledningen till detta sägs vara att 

ledamöterna i den Europeiska Parlamentariska Församlingen var indirekt valda från de 

nationella parlamenten i medlemsstaterna, medan delegaterna i EESC ansågs ha ett mycket 

starkare band till de intressegrupper de sades representera (Zellentin, 1962: 28). Tillsättandet 

av delegater skedde vid denna tid (och sker fortfarande i dag) genom nomineringar från varje 

medlemsregering, som sedermera behöver godkännas av rådet.  

I och med att denna process inte lever upp till demokratiska grundkrav fanns en rädsla 

för att varje konstellation av nominerade delegater skulle kunna upplevas som godtycklig. 

Därför beslutades att platserna i kommittén skulle fördelas jämnt mellan grupperna 

”arbetsgivare” (grupp I), ”fackliga representanter” (grupp II) och ”övriga intressen” (grupp 

III) – för att undvika en situation där alla dessa tre grupper skulle väcka ändlösa dispyter om 

att deras egen intressegrupp borde erhålla en ökad proportionell representation (Zellentin, 

1962: 24). Utöver den direkta representationen argumenterar Zellentin (1962: 23) för att den 

politiska genomslagskraft som EESC väl lyckades uppnå under sina första år till allra största 

del berodde på sammansättningen av delegater – cirka tre fjärdedelar utgjordes av personer 

som innehade rollen som ordförande eller generalsekreterare för mäktiga nationella 

fackföreningar, arbetsgivareförbund eller övriga intresseorganisationer.   

Vad gäller maktrelationen mellan de tre grupperna inom EESC poängterar Warleigh 

(2002a: 165) att grupperna alltid haft lika stor formell makt utifrån fördragen, men att grupp 

III redan från början hade svårt att hävda sig gentemot övriga två, framför allt på grund av den 

mycket heterogena sammansättningen av den förstnämnda. Stöd för detta resonemang hämtas 

från McLauglin (1976: 11 f.) som är en tidigare medlem av EESC och menar att spektret av 

delegater inom grupp III var så brett under 1970-talet att det vore omöjligt att måla en rättvis 

bild över sammansättningen utan att nämna varje enskild delegat. Några generella tendenser 

beskrivs dock, bland annat att de tyska och brittiska regeringarna ofta till grupp III nominerat 

representanter för konsumentorganisationer, medan Frankrike och Italien lagt mycket större 
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vikt vid jordbruksintressen. Att se över sammansättningen av grupp III beskrivs redan under 

den här tiden av McLauglin (1976: 12) som en av de viktigaste framtidsfrågorna för EESC, 

bland annat eftersom att de fackliga representanterna inom grupp II hävdat att gruppen med 

”övriga intressen” lidit av en överrepresentation utav arbetsgivargrupper – och därför har 

facken också tenderat att välja andra vägar än EESC för att nå inflytande över europeiskt 

policyskapande.  

 Som nämns ovan var EESC:s makt under de första åren efter bildandet starkt 

begränsad av det faktum att kommittén bara tilläts att lämna yttranden i politiska frågor om 

det skedde på initiativ av antingen rådet eller kommissionen. Dessa begränsningar var 

någonting som EESC under 1960-talet aktivt arbetade för att bli av med. Lodge & Herman 

(1980: 273) beskriver bland annat hur kommittén vid ett flertal tillfällen försökte erhålla 

rätten att på eget initiativ föreslå politiska åtgärder till kommissionen inom områden av 

relevans för kommitténs intressegrupper, men att dessa försök misslyckades – till stor del 

eftersom att medlemsregeringarna oroade sig över att en sådan bestämmelse vore att överträda 

fördragen9. År 1974 gavs EESC dock rätten att på eget initiativ lämna yttranden om alla 

frågor som berörde det ekonomiska samarbetet inom ramen för dåtidens Europeiska 

ekonomiska gemenskap (EEG). En bidragande orsak till detta sägs vara att Tyskland – som 

hade en fortsatt skeptisk hållning till EESC och motsatte sig att ge dem för stort inflytande – 

vid det här laget hade insett att kommittén inte hade blivit den mäktiga institution som man 

hade oroat sig för, och därför gav de tyska ledarna med sig i de mellanstatliga förhandlingarna 

(Lodge & Herman, 1980: 274).  

 Från 1974 och framåt kan sägas att EESC:s formella makt har utökats mer och mer i 

takt med fördragsförändringarna. Denna ökade makt handlar framför allt om att varje nytt 

fördrag utökat antalet områden som täcks av obligatoriet att konsultera EESC – det vill säga: 

områden inom vilka kommissionen och rådet måste fråga efter kommitténs ståndpunkt innan 

ett politiskt beslut fattas (Warleigh, 2002a: 166 f.). En utökning av detta obligatorium kallar 

Warleigh (2002a: 167) för en väsentlig förändring eftersom att det troligtvis läggs större vikt 

vid kommitténs ståndpunkter om de är resultatet av en officiell konsultation.  

Det är dock en väldig skillnad mellan formell och reell makt, och även om den 

formella makten är lättare att mäta så är den reella makten i de flesta fall mer intressant att 

undersöka. Vad gäller EESC:s utveckling under de första decennierna efter skapandet är just 

relationen mellan kommitténs formella och reella makt anmärkningsvärd. Känslan som väcks 

																																																								
9	Fördragen skyddar nämligen kommissionens ensamrätt på att initiera politiska beslut inom unionen.  
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av att läsa den forskning som bedrivits är att samtidigt som fördragen successivt givit 

kommittén ökat handlingsutrymme och fler möjligheter till inflytande – så har dess faktiska 

relevans för europeisk politik tvärtom minskat, eller åtminstone stannat på samma låga nivå.  

Som tidigare nämnts ansåg Zellentin (1962: 26 ff.) några år efter EESC:s skapande att 

kommitténs chanser att utvecklas till en reellt inflytelserik politisk makt var någorlunda goda, 

och att man redan vid den här tidpunkten hunnit uppnå ett visst inflytande över europeisk 

policy. 14 år efter att Zellentins text publicerats är McLaughlin (1976: 15 f.) försiktig i sin 

analys och hävdar att det är mycket svårt att bedöma hur stort EESC:s faktiska inflytande är, 

men att det finns många exempel på fall där kommitténs åsikter tagits med i det slutgiltiga 

policybeslutet. Samtidigt påpekar han att detta ofta rör sig om mindre detaljer och att många 

ståndpunkter helt och hållet bortses ifrån. Ytterligare några år senare är Lodge & Herman 

(1980: 275 f.) än mer skeptiska, när de bland annat beskriver att det vid tidpunkten existerade 

få bevis för att EESC:s faktiska inflytande ökat sedan de 1974 gavs rätten att lämna yttranden 

på eget initiativ, och att deras roll i det politiska systemet var ”fortsatt minimal”. Kommitténs 

roll i dagens EU återkommer vi till längre fram i texten, men: med risk för att döda all 

eventuell spänning kan jag redan nu avslöja att detta är en trend som har hållit i sig. 

 Sedan dessa analyser av EESC:s inflytande publicerades har antalet policyområden 

inom vilka kommittén måste rådfrågas utökats drastiskt – framför allt genom Europeiska 

enhetsakten (SEA) och Maastrichtfördraget. Det sistnämnda utökade även EESC:s 

självständighet avsevärt genom att öppna upp möjligheten för kommittén att anta sin egen 

arbetsordning (Warleigh 2002a: 166 f.). Det för uppsatsen mest intressanta med 

Maastrichtfördraget är dock inte dess implikationer för EESC, utan det faktum att det var i 

och med detta fördrag som CoR skapades (Warleigh, 2002b: 178).  

 

5.3. Bakgrund till CoR 
 
Hur kom det sig då att det inför undertecknandet av Maastrichtfördraget ansågs behövligt att 

skapa ytterligare en rådgivande kommitté, den här gången menad att representera de 

europeiska regionerna? Loughlin (1997: 147) beskriver hur skapandet av CoR kan förklaras 

som följden av ett antal olika uppsättningar av faktorer som samspelade med varandra. Först 

och främst nämns ett antal faktorer som går att härröra till den politiska utvecklingen inom 

unionen som sådan. Naturen av det politiska spelet inom EU sägs ha förändrats drastiskt med 

anledning av Jaques Delors ”nylansering” av unionen under 1980-talet: bland annat hade 
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överstatligheten ökat i och med parlamentets utökade makt, dessutom hade regionerna fått en 

tydligare roll i det politiska systemet – framför allt i och med strukturfonderna vars syfte var 

att öka den ekonomiska och sociala sammanhållningen mellan de olika regionerna i EU. 

Omfattningen av dessa strukturfonder hade snabbt blivit så pass påtaglig att det gjorde 

regionalpolicy till den näst största enskilda utgiftsposten inom EU, efter den gemensamma 

jordbrukspolitiken (Loughlin, 1997: 147 f.). Ett bevis på att det regionala perspektivet under 

denna tid blev mer påtagligt inom europeisk policy är enligt Loughlin (1997: 148) att termen 

subsidiaritet 10  nu introducerades i den ”officiella EU-vokabulären”.  
 Utöver den politiska utvecklingen inom unionen nämner Loughlin (1997: 148 f.) en 

rad faktorer på nationell nivå som bidrog till Regionkommitténs bildande. Bland annat 

beskrivs hur medlemsländerna genomgått en ”generell tendens av decentralisering”, genom 

vilken utökad politisk makt givits till subnationella auktoriteter11 (SNAs), även om denna 

utveckling har sett olika ut från medlemsstat till medlemsstat. Denna decentralisering av 

medlemsstaterna påstås ha sammanfallit i tid med utvecklingen inom EU som beskrivits ovan, 

och de två olika utvecklingarna sägs därför ha inspirerat, påverkat och påskyndat varandra 

(Loguhlin, 1997: 148).  

I takt med att EU gavs en allt större kompetens sägs många SNAs ha känt sig 

förbisedda, framför allt de tyska delstaterna (vars politiska makt är mycket långtgående) 

ansåg att utvecklingen innebar att landets federala regering genom ministerrådet kunde 

kringgå dem och besluta i frågor som egentligen föll under den regionala kompetensen 

(Loughlin, 1997: 148 f.). I rak motsats till situationen inför EESC:s bildande kom de mest 

högljudda kraven på en kommitté för att representera regionala intressen alltså från tyskt håll, 

med starkt stöd från belgiska SNAs – vars politiska roll nyligen blivit mycket viktig i och 

med att Belgien i början av 1990-talet gick från ett enhetligt statsskick till att bli en federalstat 

(Loughlin, 1997: 149).  

 Den tredje kategorin av faktorer som ledde fram till instiftandet av CoR benämner 

Loughlin (1997: 150) som ”den växande interregionala mobiliseringen” i Europa. Med detta 

menas i korthet att regioner och lokala auktoriteter runt om i Europa, från 1950-talet och 

framåt i allt större utsträckning valt att samarbeta genom olika nätverk och föreningar. En 

sådan koordinering innebär att europeiska SNAs bildar sig en verklighetsuppfattning inom 

																																																								
10	Med subsidiaritetsprincipen menas i korthet strävan efter att fatta politiska beslut så nära befolkningen som 
möjligt. Politiska åtgärder ska endast vidtas på EU-nivå om målet med åtgärden inte kan uppnås med hjälp av 
insatser på nationell, regional eller lokal nivå (Europeiska kommissionen, 2014a). 
11	Med ”subnationella auktoriteter” menas i denna uppsats alla politiska församlingar på en lägre geografisk 
nivå än de nationella parlamenten.  
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vilken interregionalt samarbete är ett naturligt inslag, Genom att regionerna på detta sätt övas 

i att samarbeta, är steget till att institutionalisera detta samarbete genom CoR, enligt Loguhlin 

(1997: 150), inte särskilt stort. Det mest uppmärksammade och betydelsefulla europeiska 

interregionala samarbetet under den här tiden var Assembly of European Regions (AER), och 

denna församling var en mycket aktiv förespråkare av CoR – återigen med de tyska 

delstaterna som de starkast pådrivande krafterna (Loughlin, 1997: 150). 

 Att förklara CoR:s uppkomst på detta sätt – som en sammanslagning av en rad olika 

simultana utvecklingar ger ytterligare tyngd för påståendet att Paul Piersons analysverktyg är 

av relevans för uppsatsens syfte. Jag åsyftar här framför allt Piersons (2004: 55 f.) 

resonemang om att utfallet av en händelsekedja (sekvens) kan påverkas av att denna 

sammanfaller i tid med ytterligare en händelsekedja. I fallet CoR tycks det alltså finnas belägg 

för att flera parallella händelsekedjor samspelade med varandra för att påverka utfallet, vilket 

jag tolkar som en indikation på att Piersons tankar om hur institutioner utvecklas är 

applicerbara.  

 Bakgrunden till inrättandet av CoR berörs även av Calussi (1998). Denna text 

bekräftar den bild som har målats upp i ovanstående stycken, samt bidrar med ytterligare 

detaljer. Till att börja med sätter Calussi (1998: 225) in skapandet av CoR i en kontext av den 

mer övergripande regionaliseringsfrågan i Europa, och beskriver hur flertalet regioner bedrev 

ett aggressivt lobbyarbete i syfte att övertyga sina nationella regeringar om vikten av att 

bygga in den regionala nivån i EU:s politiska system. Många medlemsstater såg dock med oro 

på det faktum att regioner använde EU som ett sätt att få finansiering och legitimitet för sin 

politik, vilket riskerade att frånta de nationella regeringarna några av sina vanligaste 

kontrollinstrument i relationen till sina regioner och övriga SNAs. Utöver påverkansarbetet på 

nationell nivå beskrivs hur många regioner vid det här laget hade utarbetat en tydlig praxis av 

att lobba regionala frågor direkt gentemot EU:s institutioner, bland annat genom att inrätta 

regionala kontor på plats i Bryssel (Calussi, 1998: 225; Rowe, 2011: 1 f.). 

 Vidare belyser Calussi (1998: 226) det faktum att de tyska delstaterna – som inom 

ramen för AER var drivande i arbetet med att ta fram ett förslag på ett EU-organ för att 

tillvarata regionernas intressen – först hade förhoppningar om en församling med en faktisk 

politisk beslutsmakt, och att dessa visioner delades av framför allt Belgien och Spanien. 

Dessa förhoppningar visade sig dock snabbt vara allt för optimistiska, och det förslag som 

sedermera lades fram till IGC:n inför Maastrichtfördraget handlade om ett organ med en helt 

och hållet rådgivande roll (Calussi, 1998: 227). 
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 Avslutningsvis menar Calussi (1998: 227 ff.) att frågan om CoR inte hade någon 

framträdande roll i förhandlingarna inför Maastrichtfördraget, utan snarare hamnade i 

skymundan. AER argumenterade för att CoR endast skulle representera den ”tredje politiska 

nivån” i EU - det vill säga den närmsta nivån under medlemsregeringarna – och utesluta den 

lokala nivån. Dessutom uttrycktes en tydlig önskan om att säkerställa att endast representanter 

som innehade ett folkvalt politiskt mandat på denna tredje nivå skulle kunna tillsättas som 

delegater i kommittén. Inget av dessa förslag togs dock med i fördraget och i stället 

beslutades att kommittén skulle representera SNAs på både regional och lokal nivå (Loughlin, 

1997: 157), samt att det, likt fallet EESC, skulle stå medlemsregeringarna fritt att nominera 

vilka delegater de ville, för senare godkännande av rådet.  Detta reflekterar enligt Calussi 

(1998: 230) tydligt det faktum att det inte fanns någon vilja att skapa ett starkt organ, en 

uppfattning som delas av Jeffery (2004: 3 f.). 

 

5.4. Kommittéerna post-Maastricht 
 
Trots oviljan att utforma CoR som ett starkt politiskt organ, som nämns ovan, menar Rowe 

(2011: 51) att förhoppningarna på kommittén var höga vid grundandet. Denna bild delas av 

Jeffery (2006: 324 f.) som poängterar att CoR till skillnad från EESC inte behövde kämpa 

under flera år för att få lämna utlåtanden på eget initiativ, utan erhöll den här rätten från start. 

Detta, i kombination med det faktum att många inflytelserika aktörer som exempelvis 

kommissionen och de tyska delstaterna sympatiserade starkt med kommittén, sägs ha bidragit 

till att förutsättningarna i viss mening var rätt goda för att CoR skulle komma att spela en 

viktig roll i EU:s fortsatta utveckling.  

 Att CoR designades för att efterlikna den redan existerande Ekonomiska och Sociala 

Kommittén, samt gavs en identisk formell makt, har redan nämnts (Jeffery, 2006: 321). 

Utöver dessa likheter beslutades också att CoR skulle dela administrativa och ekonomiska 

resurser med EESC (Domorenok, 2009: 145 ff.; Warleigh, 2002b: 181). Trots att Domorenok 

(2009: 145) beskriver hur detta påstods kunna leda till att CoR drog nytta av EESC:s 

kunskaper och erfarenheter, så menar Loughlin (1998: 157) att denna nära relation innebar 

begränsningar för CoR i det att det gjorde det svårare för kommittén att under de första åren 

skapa sig en tydlig egen identitet.  

 Låt oss så, med dessa förutsättningar i åtanke, i korthet beröra vad 

fördragsändringarna efter Maastricht har inneburit för respektive kommitté. 
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 Till att börja med var det i och med ikraftträdandet av Amsterdamfördraget år 1999 

som EESC och CoR för första gången fick en formell länk till Europaparlamentet, eftersom 

att även parlamentet från och med nu tilläts konsultera kommittéerna inför beslutsfattanden 

(Jeffery, 2006: 321; Warleigh, 2002b: 182). Frågor kvarstår dock rörande hur pass stor 

inverkan denna förändring verkligheten har haft på kommittéernas roll inom unionen.  

Vad gäller EESC är möjligheten till konsultation någonting som parlamentet mycket 

sällan har utnyttjat (Jeffery, 2006: 321), medan relationen mellan CoR och parlamentet är mer 

komplicerad. Som tidigare nämnts fanns det från början förslag om att ge regionkommittén en 

lagstiftande makt, och vissa förespråkade till och med att regionerna borde representeras i en 

andra kammare av Europaparlamentet.  Detta uppskattades inte av europaparlamentarikerna, 

som upplevde sin exklusiva representativa roll i lagstiftningsprocessen som hotad, något som 

sägs ha skapat en rivalitet mellan de två organen (Jeffery, 2006: 325 f.; Loughlin, 1997: 161). 

Relationen mellan Regionkommittén och parlamentet har dock kommit att förbättras genom 

åren, framför allt tack vare samarbete mellan delegater av CoR och europarlamentariker via 

de europeiska partigrupperna (Calussi, 1998: 239; Domorenok, 2009: 157).  

 I övrigt beskrivs Amsterdamfördraget ha varit ambivalent rörande EESC: samtidigt 

som antalet områden som täcks av de lagstiftande organens obligatorium att rådfråga 

kommittén utökades, fick kommittén erfara ny konkurrens. Ett nytt organ – 

Sysselsättningskommittén - sattes samman särskilt för att bidra i arbetet med unionens nya 

kompetenser på arbetsmarknadsområdet, i stället för att tilldela denna uppgift till EESC 

(Warleigh, 2002a: 168 f.; Europeiska kommissionen, 2014b). Avslutningsvis innebar 

fördraget flertalet positiva nyheter för Regionkommittén. Utöver det faktum att även CoR 

gavs ytterligare en rad frågor i vilka deras ståndpunkter var tvungna att inhämtas av 

kommissionen och rådet, var det nu som kommittén slapp kravet på att rådet skulle godkänna 

deras arbetsordning. Det sistnämnda innebar en tydlig ökning av CoR:s självständighet – 

något som förstärktes ytterligare i och med att de nu också fick en egen post i unionens 

budget, och alltså slapp dela finansiering med EESC (Warleigh, 2002b: 182).  

 När Nicefördraget sedermera undertecknades år 2001 innebar det en långsam 

fortsättning längs den inslagna vägen, genom ytterligare utökningar av kommittéernas 

formella makt. För CoR var den viktigaste följden av fördraget antagligen att en av AER:s 

ursprungliga önskemål nu realiserades. I Nicefördraget fastslogs att alla delegater i kommittén 

måste vara folkvalda politiker från den SNA de är ämnade att representera, eller i varje fall 

kunna hållas ansvariga gentemot den politiska församlingen i fråga. Vidare beslutades att 

delegater vars politiska mandat utgår under deras tid i CoR också måste lämna sin plats i 
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kommittén. Detta beskrivs som en betydelsefull förändring eftersom att det kraftigt ökade 

legitimiteten för CoR i helhet (Warleigh, 2002b: 182 f.).   

Förutom det nya kravet rörande vilka delegater som kunde nomineras till CoR, 

innebar Nicefördraget att nomineringarna inte längre behövde godkännas av ett enhälligt råd, 

utan att det räckte med kvalificerad majoritet (Warleigh, 2002b: 182). Vad gäller EESC så 

ledde Nicefördraget till att även deras delegater började tillsättas via kvalificerad majoritet 

istället för enhällighet i rådet. Vidare stärktes deras roll som representanter av de olika delarna 

av det organiserade civilsamhället i och med att detta uttryckligen nämndes i fördraget, som 

från och med nu också listade konsumentgrupper bland grupperna vars plats i kommitténs 

grupp III är obligatorisk. Samtidigt som detta skedde fick kommittén i och med Nicefördraget 

återigen se nya EU-organ skapas för att anta uppgifter som med lätthet hade kunnat tilldelas 

EESC (Warleigh, 2002a: 169 ff.).  

 När den senaste fördragsändringen undertecknades i Lissabon år 2007 innebar det inga 

större förändringar för EESC, men vissa exempel bör nämnas. Till att börja med blev frågor 

rörande sport, forskningssamarbetet inom ramen för European Research Area och 

energipolicy från och med nu obligatoriska för rådet och kommissionen att inhämta 

kommitténs yttranden om. Vidare utökades mandatperioden för delegaterna i kommittén från 

fyra till fem år för att matcha Europaparlamentets mandatperiod, och parlamentets möjligheter 

såväl som skyldigheter att konsultera EESC utökades (EESC, 2014b). Trots de blygsamma 

förändringarna beskriver EESC (2014b) Lissabonfördraget i mycket positiva ordalag. Bland 

annat nämns hur det nya europeiska medborgarinitiativet innebär att kommitténs roll som 

förstärkare av deltagardemokratin i unionen kommer att stärkas ytterligare, samt att den 

tydligare kopplingen till Europaparlamentet kommer att öka deras generella insikt i - och 

inflytande över - lagstiftningsprocessen.  

 Lissabonfördraget innebar att även CoR:s mandatperiod och övriga institutionella 

relation gentemot parlamentet ändrades på samma sätt som EESC:s. Utöver detta var den 

viktigaste nyheten för CoR att kommittén nu erhöll rätten att väcka frågor i EU-domstolen om 

misstanke finns om att EU-lagstiftning brutit mot subsidiaritetsprincipen eller om kommittén 

upplever att deras institutionella rättigheter förbisetts i lagstiftningsförfarandet (CoR, 2010: 2 

f.).  Detta sågs som en viktig vinst för CoR då det var något som hade efterfrågats under en 

lång tid (se exempelvis CoR, 2005: 26 f.). 

 Ovanstående belyser tydligt att berättelsen om de två rådgivande kommittéerna i EU 

är en berättelse om institutionell utveckling snarare än institutionell design. Såväl EESC som 

CoR har genomgått betydande, inkrementella förändringar sedan de bildades, och dessa har 
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varit resultatet av en mängd faktorer. Röster har dock väckts om att förändringarna i fråga 

enbart har varit formella och inte haft någon större inverkan på kommittéernas faktiska 

relevans för det politiska beslutsfattandet i EU. Nästa steg i uppsatsen är därför att – efter en 

kort sammanfattning av kommittéernas struktur i dag – diskutera varför deras mål inte har 

uppfyllts och hur detta kan åtgärdas.  

  

5.5. Kommittéernas formella struktur och makt i dagsläget 
 
Både EESC och CoR har alltså sedan respektive kommitté grundades givits ett ökat ansvar så 

till vida att antalet politiska frågor som täcks av deras rådgivande roll successivt har ökat. 

Denna roll är dock fortfarande just det – rådgivande. De två kommittéernas existens skyddas 

av artikel 13, punkt 4, Fördraget om den Europeiska unionen (TEU), men deras makt 

definieras bara som att de ska agera rådgivande gentemot kommissionen, parlamentet och 

rådet (EESC, 2014c: 2). Det åligger alltså inget ansvar för de lagstiftande organen att ta 

kommittéernas råd i beaktande sedan de väl inhämtats, och beslut att bortse från EESC:s eller 

CoR:s ståndpunkter behöver ej motiveras.  

 Likheterna mellan kommittéerna är som tidigare nämnts slående även vad gäller 

organisatorisk uppbyggnad. För både EESC och CoR gäller att delegater tillsätts utifrån 

nationalitet, någorlunda proportionellt till ländernas invånarantal (EESC, 2014c: 8; CoR, 

2009a: 7 ff.). För båda kommittéerna gäller också att delegater nomineras av medlemsstaterna 

för att sedan godkännas av rådet, och det står medlemsstaterna fritt att välja den 

nomineringsprocedur de finner lämplig (se TFEU, artikel 302 samt 305).  

I CoR organiseras arbetet framför allt genom nationella delegationer och i 

partigrupper utifrån delegaternas politiska hemvister (CoR,  2014b: 42 f.). I EESC är arbetet 

dels uppdelat genom de tre olika grupperna (arbetsgivare, fackliga representanter och övriga 

intressegrupper) men också via sex olika sektioner utifrån sakfrågor (EESC, 2010: 20f.; 27 

ff.). Båda kommittéerna antar politiska ståndpunkter genom majoritetsomröstning i plenum 

efter att de författats av en särskilt utnämnd arbetsgrupp (EESC, 2010: 29 ff.; CoR, 2014b: 47 

f.).  
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6. Teoretiska och praktiska förklaringar till kommittéernas 
perifera roller inom unionen 
 
 

I detta kapitel söks förklaringar till varför EESC och CoR inte kommit att spela den roll inom 

unionen som många hoppades på vid grundandet. Detta kommer att ske genom att först 

sammanfatta hur tidigare forskning har förklarat utvecklingen, för att sedan föra en kortare 

teoretisk diskussion med utgångspunkt i Paul Piersons ramverk. Genom detta förklarande 

avsnitt inleds också sökandet efter konkreta förslag på förändringar, vilka kommer att 

presenteras i nästa kapitel.  

 

6.1. Förklaringar enligt den befintliga litteraturen 
 
Många författare har beskrivit både EESC:s och CoR:s begränsade roll inom EU:s politiska 

system som en följd av att intressegrupperna de sägs representera har upplevt en oförmåga 

hos kommittéerna att effektivt påverka politiken som bedrivs, och därför har många aktörer 

valt andra vägar för att få sin vilja igenom (se exempelvis Warleigh, 2002a: 169; Jeffery, 

2004: 6; Rowe, 2011: 5). Vad gäller EESC beskrevs redan för 40 år sedan hur intressegrupper 

inom jordbruk i början av kommitténs existens lade ned stor möda på att påverka deras 

ståndpunkter, men att de snabbt insåg att rådet ändå inte lyssnade till EESC:s åsikter, varför 

fokus snart skiftade till att i stället utöva påtryckningar på kommissionen (Caporaso, 1974: 41 

f.). Att konstatera att aktörer väljer andra vägar än EESC och CoR för att influera politiken 

inom EU räcker dock inte som förklaring till varför målet med kommittéerna inte har 

uppfyllts, utan väcker snarare frågor om varför dessa aktörer agerar så. 

 I fallet EESC lyfter Caporaso (1974: 41) upp faktumet att många aktörer, vid 

tidpunkten då texten skrevs, beskyllde kommittén själva för bristen på inflytande – bland 

annat påstods att de inte hade utkristalliserat något effektivt arbetssätt och att deras rapporter 

höll en bristfällig kvalité.  En möjlig orsak till denna kvalitetsbrist berörs av Jeffery (2006: 

322) som lyfter det faktum att kommittén ofta får väldigt kort tid på sig att överlägga och 

författa en ståndpunkt, ibland är tidsfristen bara 10 dagar. Van der Voort (1998: 267) listar 

ytterligare ett antal tänkbara anledningar till varför många intressegrupper åsidosatt EESC till 

fördel för andra kanaler till inflytande. Bland dessa nämns institutionella begränsningar: 

EESC:s makt är bara rådgivande och därför föredrar de intressegrupper som har möjlighet till 
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det en direkt kontakt med exempelvis kommissionen, parlamentet eller den nationella 

regeringen. Vidare nämns att kommitténs breda sammansättning gör att de inte tillhandahåller 

en distinkt röst i policyskapandet, och att kommitténs tradition av att söka konsensuslösningar 

mellan de tre grupperna gör att författandet av ståndpunkter blir en utdragen process som 

också tenderar att urlaka de ståndpunkter som väl läggs fram.  

 En anledning till att den kunskap som de två kommittéerna avsågs bidra med till EU:s 

politiska process till stor utsträckning har fallit bort, påstås enligt många forskare vara det 

faktum att de lagstiftande organen inte är skyldiga att lämna någon feedback på 

kommittéernas ståndpunkter (se exempelvis Jeffery, 2006: 322, 325; Domorenok, 2009: 154).  

Trots frånvaron av formellt krav har kommissionen utarbetat en praxis av att på regelbunden 

basis lämna rapporter till både EESC (Warleigh, 2002a: 165 f.) och CoR (Domorenok, 2009: 

154) angående kommittéernas inflytande över slutgiltiga politiska beslut.  Frågetecken 

kvarstår dock om dessa rapporter har gjort någon verklig skillnad på kommittéernas 

inflytande, och Domorenok (2009: 154) menar att rapporterna kommissionen lämnat till CoR 

bara reflekterar ett ytligt intresse för kommitténs åsikter och kunnande.  

Bristen på den här typen av feedback har lett till att det råder stora oklarheter huruvida 

EU:s lagstiftande organ, i synnerhet rådet, över huvud taget tar någon notis om kommittéernas 

ståndpunkter. Calussi (1998: 240 f.) hävdar bland annat – med hänvisning till en deltagande 

observatör – att rådet vid tidpunkten nästan aldrig diskuterade kommittéernas yttranden alls, 

och när det gjordes var det bara för att med stöd i ett kommittéyttrande försvara ett specifikt 

nationellt intresse. Denna bild bekräftas av Van der Voort (1998: 261) som beskriver hur det 

under slutet av 1990-talet rådde stor tveksamhet bland medlemmarna av EESC om rådet över 

huvud taget tog del av kommitténs yttranden i sakfrågor. Det finns mycket få vetenskapliga 

belägg för att den här situationen skulle ha förändrats sedan texterna i fråga publicerades.  

 En annan faktor som ofta beskrivs som problematisk för kommittéernas roll inom 

unionen, i synnerhet vad gäller EESC, är nomineringsproceduren. I dagsläget nomineras 

delegaterna som sagt av medlemsregeringarna. I fallet EESC sägs detta ha lett till att 

sammansättningen inte på ett korrekt sätt speglar spektret av europeiska intressegrupper. Att 

EESC på grund av detta inte är en rättvis representation av de ekonomiska och sociala 

intressen som kommittén är tänkt att representera är ett problem som har belysts av Warleigh 

(2002a: 168). Samme Warleigh (2002a: 171) menar att detta beror på att begränsningarna i 

antal delegater per medlemsstat innebär att inte ens de största medlemsländerna har möjlighet 

att sända tillräckligt många delegater för att åstadkomma en spegling av den stora mängden 

organiserade ekonomiska och sociala intressen. Detta leder till att de mäktigaste 
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intressegrupperna ges företräde, vilket är problematiskt ur en demokratisk synvinkel – en fara 

som Eva Sørensen (2013: 73 f.) som tidigare nämnts12 påpekat.  

Denna brist på proportionalitet är någonting som även har beskrivits av Van der Voort 

(1998: 253) som menar att problematiken är allra störst för små medlemsstater, vars 

regeringar har mycket svårt att tillsätta andra intressegrupper än de som explicit listas i 

fördragen, då dessa grupper kan kräva platser i kommittén med hänvisning till fördragen. 

Problemen med den bristande representativiteten inom EESC till följd av att delegaterna 

tillsätts utifrån nationalitet är någonting som berördes av McLaughlin (1976: 12 f.) redan för 

snart 40 år sedan, så det tycks uppenbart att detta är någonting som har varit känt under en 

mycket lång tid. Det är i min mening uppenbart att en sådan brist på representativitet inte bara 

är negativt för demokratin, utan att det också gör det svårare för kommittén att uppnå ett reellt 

inflytande. Att EESC inte kan anses representera de generella ekonomiska och sociala 

intressena i Europa, utan snarare består av ”öar” av olika intressegrupper på den europeiska 

marknaden leder rimligtvis till att kommitténs ståndpunkter förlorar i politisk tyngd och 

relevans.  

 Nästa uppsättning faktorer som ofta nämns i litteraturen om kommittéernas 

blygsamma roll i beslutsfattandet inom unionen – och som är applicerbart på såväl EESC som 

CoR – är vad som skulle kunna kategoriseras som ”interna splittringar” och ”brist på tydliga 

identiteter och mål”.  

För CoR:s del är dessa interna splittringar framför allt resultatet av den stora 

mångfalden bland de olika typerna av politiska enheter som finns representerade i kommittén. 

Bland medlemsstaterna återfinns allt från centraliserade enhetsstater till federalstater vars 

SNAs har mycket långtgående makt (Calussi, 1998: 227; Rowe, 2011: 51). Till följd av detta 

återfinns bland kommitténs delegater allt från ledare för mäktiga tyska delstater till politiker 

från mellanstora svenska kommuner, och implikationen av detta är enligt Calussi (1998: 230) 

att CoR:s politiska förslag tenderar att bli väldigt urvattnade, eftersom att delegaterna 

rimligtvis har väldigt olika utgångspunkter och politiska mål. Även i CoR:s fall finns det 

alltså ett stort problem med representativiteten, och Loughlin (1998: 157) påpekar att den 

stora heterogeniteten bland europeiska SNAs innebär att det vore omöjligt att skapa en 

sammanhållen institution för att representera dem alla. Rörande demokratiaspekten poängterar 

Warleigh (2002b: 180) att faktumet att det är omöjligt för ens en majoritet av europeiska 

SNAs att vara representerade gör att kopplingen mellan CoR och den genomsnittliga 

																																																								
12	Se s. 16. 
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medborgaren i bästa fall är svag, vilket gör det svårt för kommittén att verka för en minskning 

av demokratiunderskottet i unionen.  

 Även EESC har fått handskas med interna splittringar genom åren. Detta gäller 

framför allt grupp III vars breda sammansättning gjort att de haft svårt att föra fram tydliga 

ståndpunkter och därför ofta fått ge efter för de övriga två grupperna (Warleigh, 2002a: 

165)13. Rimligtvis har splittringar mellan de tre grupperna också varit vanligt förekommande, 

men detta är inte särskilt problematiskt i sig, eftersom att själva grundtanken med en 

kommitté av detta slag är att nå fram till konsensuslösningar mellan de olika berörda 

ekonomiska och sociala intressena. Att grupp III har tenderat att ”falla bort” kan däremot vara 

ett problem eftersom att detta riskerar att underminera den breda representativa roll som 

EESC är tänkt att ha. 

 Splittringar har varit en utmaning för båda kommittéerna, inte bara avseende politiska 

ståndpunkter, men också vad gäller respektive kommittés mer övergripande identitet och roll i 

det politiska systemet. Herman & Lodge (1980: 269 ff.) beskriver hur EESC ända sedan 

starten har kämpat för att skaffa sig en tydlig roll, och att ambitionerna har pendlat mellan en 

helt och hållet rådgivande ”expertroll” och ett politiskt organ som de facto kan påverka det 

politiska utfallet inom unionen. Som redan beskrivits har kommittén misslyckats med att fullt 

ut fylla någon utav dessa roller, vilket har lett till att man under senare år har valt att försöka 

omdefiniera sig som en kraft för att minska det demokratiska underskottet inom unionen, och 

föra politiken närmare befolkningen. Denna nya taktik från kommitténs sida, att försöka 

skapa sig en roll som rösten av det europeiska ”civilsamhället” snarare än rösten av specifika 

europeiska socioekonomiska intressegrupper har bland annat berörts att Warleigh (2002a: 

170), och går dessutom tydligt att skönja i kommitténs eget beteende. I inledningen av en 

informationsbroschyr om kommittén utgiven 2004 beskriver EESC sig själva som en viktig 

del i att öka graden av deltagardemokrati i unionen och som ett sätt för EU att överbrygga 

avståndet till medborgarna och därmed öka den demokratiska legitimiteten (EESC, 2004: 8). 

Som tidigare nämnts14  poängterade kommittén efter Lissabonfördraget också sin 

viktiga roll för att öka deltagardemokratin genom att organisera strukturerade samtal med de 

lagstiftande organen rörande inkomna medborgarinitiativ (se EESC, 2014b). Det är dock 

mycket tveksamt huruvida kommittén i dagsläget verkligen spelar denna vitala roll för att föra 

civilsamhället närmare EU:s beslutsfattande som de försöker att framställa det som. Detta 

grundar jag dels i ovan nämnda brist på representativitet, men kanske framför allt i 
																																																								
13	Detta berörs även på ss. 22-23. 
14	Se s. 29. 
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upplevelsen att det är en ytterst liten del av den europeiska befolkningen som känner till 

kommitténs existens – och än mindre har någon relation till den. Det sistnämnda styrks även 

av faktumet att EESC:s vice ordförande, Jane Morrice, själv kallat kommitténs verksamhet 

för ”one of the most well kept secrets of Brussels”.15 

 Även CoR har genom åren sedan grundandet upplevt en tydlig rollkonflikt. Å ena 

sidan har kommittén betraktats som ett expertråd menat att bidra med sakkunskaper till 

policyprocessen, å andra sidan har många aktörer haft som ambition att utveckla institutionen 

till ett politiskt organ med ett reellt inflytande över europeisk lagstiftning (Warleigh, 2002b: 

183). Denna rollkonflikt har sedermera lett till att CoR har kommit att utveckla en identitet 

som tydliga försvarare av subsidiaritetsprincipen, vilket samtidigt har inneburit att starkare 

SNAs inom kommittén (exempelvis de tyska delstaterna) har fått ge upp ambitionen att 

använda CoR som ett forum för att åstadkomma mer radikal politisk förändring inom EU 

(Warleigh, 2002b: 182; Jeffery, 2004: 5 f.). Rollen som försvarare av subsidiaritetsprincipen 

speglas också i CoR:s uppdragsbeskrivning som antogs 2009 och explicit nämner att 

kommittén strävar efter att öka graden av demokrati inom EU och att detta bland annat görs 

genom att tydligt ta ställning för att subsidiaritetsprincipen ska lämnas okränkt (CoR, 2009b: 

1).   

Ett led i detta fokus på subsidiaritetsprincipen har varit kommitténs strävan efter att 

erhålla rätten att väcka mål i EU-domstolen om misstanke finns om att principen har kränkts 

genom EU-lagstiftning. Då denna rätt tilldelades CoR i och med Lissabonfördraget sågs det 

som en viktig seger, och strax innan fördraget ratificerats av samtliga medlemsstater hävdade 

Domorenok (2009: 161) att en sådan befogenhet skulle komma att spela en betydande roll för 

kommitténs möjligheter att driva igenom sin politiska agenda och ta en större plats inom 

europeiskt policyskapande. Min uppfattning är dock att sådana påståenden är att dra allt för 

förhastade slutsatser, och i min mening är denna nya möjlighet en formalitet som inte har 

någon större inverkan på CoR:s reella inflytande inom unionen. Stöd för denna analys hämtas 

från EU-rätten – en aspekt som tyvärr allt för ofta förbises i den statsvetenskapliga debatten.  

Forskare inom EU-rätt har belyst faktumet att otydliga formuleringar i fördragen har 

lett till att subsidiaritetsprincipen inte inneburit någon faktisk begränsning av unionens 

utrymme att lagstifta inom den delade kompetensen16 (Barton, 2014: 85). Detta beror till stor 

del på att EU-domstolen genom praxis har fastslagit att principen ska tolkas mycket 

																																																								
15	Jane Morrice, personlig kontakt vid Umeå universitet. 22 september, 2014. 
16	Med den delade kompetensen avses politiska områden inom vilka både EU och medlemsstaterna har 
befogenhet att besluta om lagstiftning. 



	 37	

restriktivt. I dagsläget finns inget substantiellt krav, utan det räcker med att unionens 

lagstiftande organ avser att uppnå en harmoniserad bestämmelse inom unionen för att 

lagstiftning på EU-nivå ska anses vara berättigad (Barton, 2014: 85 f.). Detta är en diskussion 

som lätt framstår som väldigt teknisk, men dess implikationer på subsidiaritetsprincipens 

politiska betydelse är enorma. I dagsläget räcker det (något hårdraget) med att rådet hävdar att 

målet med att besluta om att alla mjölkpaket inom unionen ska ha en viss standardstorlek är 

att alla mjölkpaket inom unionen ska ha en viss standardstorlek, för att domstolen ska anse att 

detta syfte endast kan uppnås genom lagstiftning på EU-nivå. Med denna rättsliga tillämpning 

av principen i åtanke blir det fullständigt uppenbart att CoR har små möjligheter att föra 

politiska beslut närmare unionens medborgare genom att i EU-domstolen väcka mål om brott 

mot subsidiaritetsprincipen.  

 

6.2. Tänkbara förklaringar enligt Paul Piersons ramverk 
 
Flertalet av Paul Piersons resonemang som presenterats i teorikapitlet går att använda som 

förklarande faktorer till varför de två kommittéerna har utvecklats som de gjort. Dessa gås i 

korthet igenom nedan. 

 Till att börja med ser jag tydliga tecken på att både EESC och CoR har följt ett 

stigberoende som har varit negativt för kommittéerna så till vida att det bidragit till deras 

nuvarande perifera roller i EU:s politiska system. De tydliga begränsningarna av EESC:s 

makt som byggdes in i Romfördraget ledde som tidigare nämnts till att kommittén hade svårt 

att influera den europeiska politiken. Detta innebar sedermera att aktörer från de berörda 

intressegrupperna snabbt tappade tron på kommittén som ett forum för att åstadkomma 

politiska mål. Eftersom att dessa aktörer valt andra vägar för att försöka påverka 

beslutsfattandet inom unionen har målet att institutionalisera intressegruppernas inflytande 

misslyckats redan här – i och med att de inte agerar inom det tänkta institutionella ramverket.  

Denna situation kan dock också sägas ha skapat positiv feedback: i takt med att aktörer 

väljer andra kanaler urvattnas förtroendet för EESC som ett viktigt politiskt organ, vilket gör 

att övriga EU-institutioner och medlemsregeringarna kan välja att bortse från dem – vilket i 

sin tur ytterligare minskar de ekonomiska och sociala intressegruppernas incitament att 

eftersträva sina mål via kommittén, och så vidare. Detta, menar Van der Voort (1998: 269) 

ledde också till att sammansättningen av delegater snabbt skiftade från en samling mäktiga 

ledare över stora intressegrupper, till tjänstemän och annan administrativ personal från samma 
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grupper, vilket ytterligare försvagat bilden av EESC som en tydligt politisk församling. På 

detta sätt utvecklas EESC längs en bana där varje steg gör det svårare och svårare att byta 

riktning och bli ett relevant EU-organ.  

Ett ytterligare tecken på att EESC följer ett stigberoende kan sägas vara det faktum att 

få röster har lyfts för att kommittén bör läggas ned, trots att den existerat under flera 

decennier utan att lyckas imponera på särskilt många observatörer (Van der Voort, 1998: 265 

f.). Detta passar väl in i bilden av institutioner som något som tenderar att vara 

självförstärkande eftersom att kostnaderna för att ”vända om” ökar väsentligt ju längre de är 

verksamma. Att lägga ned kommittén i dag vore på ett sätt att erkänna ett stort misstag, och 

pengarna som kommittén hittills har kostat att driva vore till viss del bortkastade – något som 

säkerligen skulle svida rejält i ögonen för flertalet aktörer inom unionen. 

 För CoR har stigberoende gjort sig påmint bland annat genom det faktum att 

kommittén i början av sin existens var så nära förknippad med EESC, och att de två delat 

både administrativa och finansiella kapaciteter. Vid tiden för CoR:s grundande hade EESC 

redan börjat anses som en mer eller mindre överflödig del av unionens politiska bygge, och 

varnande röster höjdes för att CoR riskerade att utvecklas på samma sätt (se exempelvis 

Loughlin, 1997: 160). På så sätt har det faktum att EESC skapades långt innan CoR inte bara 

påverkat hur den sistnämnda kommittén utformades, utan även hur aktörer inom unionen 

betraktade dem. CoR fick, annorlunda uttryckt, ofrivilligt förvalta ett arv från EESC vilket 

möjligtvis gjort det svårare för dem att bli erkända som en viktig komponent i europeiskt 

policyskapande.  

 Piersons resonemang om varför det ofta råder en diskrepans mellan en institutions 

avsedda funktionssätt och dess faktiska funktionssätt går också att applicera på fallet EESC 

och CoR. Som tidigare nämnts har vi anledning att tro att politikerna som var involverande i 

designandet av kommittéerna inte övervägde de långsiktiga konsekvenserna utan snarare 

förhandlade fram en lösning som parterna kunde enas om för stunden. Kortsiktiga perspektiv 

kan alltså antas vara en av anledningarna till att de två kommittéerna inte har utvecklats på ett 

tillfredsställande sätt.  

 Vidare anser jag att tesen om institutioners multipla effekter har bäring på fallet med 

EESC och CoR. Framför allt nämner den statsvetenskapliga forskningen att det faktum att 

Europaparlamentet tilldelades allt större makt från slutet av 1970-talet och framåt ledde till att 

EESC blev ”utkonkurrerade” och fick allt svårare att hävda sig som politiskt nödvändiga. 

Även CoR sägs sedermera ha försvårat EESC:s arbete, både genom att ”dränera deras 

ekonomiska resurser”, men också genom att den förstnämnda kommittén tack vare sin 
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sammansättning av politiker snabbt etablerade sig som den mer respektabla och legitima av 

de två rådgivande kommittéerna (Warleigh 2002a: 168). Dessa påståenden stärker ytterligare 

teorin att de två rådgivande kommittéernas roll i dagsläget inte är följden av rationella 

aktörers medvetna handlande, utan snarare i viss utsträckning är att betrakta som en bieffekt 

av flertalet simultana processer som uppenbarar sig över längre tidsspann.  

 Ett annat exempel på institutioners oavsiktliga konsekvenser, som Pierson (2004: 116) 

väljer att kalla dem, är enligt mig de två kommittéernas interinstitutionella relationer med 

EU:s lagstiftande organ. Dessa relationer är, som tidigare nämnts, en viktig faktor att ta med i 

analysen av EESC:s och CoR:s roller inom unionen. Båda kommittéerna tycks ha relativt 

goda relationer till kommissionen, medan förhållandena till rådet och parlamentet är mer 

problematiska. Goda relationer är svåra att tvinga fram – oavsett om det gäller mellan 

människor eller olika EU-organ, och därför är denna aspekt mycket svår att bädda in i en 

institutions design. Detta är dels en mycket viktig del av förklaringen till varför EU:s 

medlemsstater misslyckats med att designa de två kommittéerna på ett sätt som leder till att 

idéerna om ett inkluderande policyskapande realiserats, men det belyser också en av de största 

generella svårigheterna med att institutionalisera idéer av detta slag: framtiden är omöjlig att 

förutspå, och därför kan vi aldrig vara säkra på att en viss institutionell design får de 

konsekvenser vi önskar oss. I takt med att vi börjar betrakta politik som rörlig bild i stället för 

stillbilder, som Pierson (2004: 1 f.) efterlyser, bör politiska institutioner också ses som 

någonting som hela tiden behöver anpassas för att fungera önskvärt.  

 Trots de begränsningar av institutionell design som beskrivits i ovanstående stycke 

sitter vi i dag till viss del med facit i hand vad gäller EESC och CoR, och detta innebär att 

några konkreta förslag på förändringar kan läggas fram. Genom dessa kan just en sådan 

anpassning av de institutionella ramverken, som jag anser vara nödvändig, åstadkommas. De 

tidigare kapitlen har klargjort både hur kommittéerna bör fungera, och hur de faktiskt 

fungerar. Den sista delen av den konstruktiva ambitionen – att presentera och motivera 

konkreta förslag på hur verkligheten kan föras närmare idealet – återstår dock. Det är detta 

som nästföljande kapitel syftar till att råda bot på. 
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7. Att blicka mot framtiden och förbättra kommittéernas 
funktionssätt 
 

 

De tidigare kapitlen (se framför allt kapitel 6) har lett fram till slutsatsen att det finns ett antal 

möjliga förändringar av kommittéernas institutionella uppbyggnad som skulle öka 

sannolikheten för att ambitionen att uppnå ett inkluderande policyskapande inom EU 

uppnåddes. Förslag på sådana förändringar kommer i detta kapitel att gås igenom i tur och 

ordning.  

 

 

Inför ett krav på återkoppling på kommittéernas ståndpunkter! 

 
I dag finns det inget krav på att de lagstiftande organen ska lämna återkoppling till 

kommittéerna på dessas ståndpunkter. Varken kommissionen, rådet eller parlamentet behöver 

alltså motivera varför ståndpunkterna har accepterats eller avfärdats, och det finns skäl att tro 

att detta starkt bidragit till kommittéernas undanskymda roller inom unionen. Ett av de största 

värden som EESC och CoR ansågs kunna skapa var en bättre politik till följd av en ökning av 

kunskapsflödet i policyprocessen. Frågor kvarstår dock rörande huruvida kommittéernas 

samlade sakkunskaper verkligen lyfts in i det politiska beslutsfattandet, eller om dessa 

kunskaper fallit bort. Många aktörer har som tidigare nämnts uttryckt tvivel på att, främst 

rådet, över huvud taget läser de ståndpunkter som lämnas. Så länge fördragen lämnar 

utrymme för denna typ av ignorans finns det inga garantier för att kunskapsmängden som 

tillförs det politiska beslutsfattandet ökar tack vare kommittéernas existens.   

 Ett av de grundläggande stegen mot att bättre uppfylla syftet med EESC och CoR är 

därför att införa ett krav på att de lagstiftande organen i varje politisk fråga som omfattas av 

obligatoriet att rådfråga båda (eller någon av) kommittéerna också lämnar ett skriftligt 

utlåtande om i vilken utsträckning ståndpunkterna har tagits med i det slutgiltiga beslutet, 

samt en motivering till detta.  

Genom ett sådant krav skulle inte bara kunskapsutbytet öka till följd av att 

kommittéernas ståndpunkter faktiskt togs ordentligt i beaktande, det skulle även leda till en 

kontinuerlig interaktion mellan de rådgivande kommittéerna och de lagstiftande organen. På 
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så sätt skulle EESC och CoR integreras EU:s lagstiftningsförfarande på ett helt annat sätt än i 

dag.  

 Att få igenom detta förslag är en mycket tuff uppgift, inte minst eftersom att den 

ökade arbetsbelastningen det skulle innebära gör att det i min mening känns avlägset att alla 

medlemsregeringarna skulle kunna enas om en sådan förändring vid en framtida IGC. Det 

skulle dock även gå att successivt närma sig målet genom att teckna interinstitutionella avtal 

med de lagstiftande organen, eller genom att helt enkelt uppnå en praxis av återkoppling. 

Därför anser jag att detta – svårigheterna till trots – är en av de viktigaste frågorna som 

kommittéerna bör driva.  
 

 

 

Förändra nomineringsprocedurerna till kommittéerna! 

 
En annan mycket viktig fråga för att förbättra de rådgivande kommittéernas funktion är att se 

över tillvägagångssättet för hur delegater tillsätts i vardera kommittén. Detta är särskilt 

angeläget i fallet EESC. Problematiken med dagens procedur har redan beskrivits, och 

framför allt handlar det om att det är omöjligt att uppnå en representativ sammansättning av 

delegater så länge de nomineras av medlemsregeringarna. Det finns ett starkt behov av att 

skapa en mekanism för koordination på EU-nivå, och faktum är att förutsättningarna för att 

skapa en sådan är mycket goda. Det finns redan flertalet mycket väletablerade och 

institutionaliserade EU-nätverk för olika ekonomiska och sociala intressegrupper inom 

unionen. Exempel på sådana nätverk är BUSINESSEUROPE som samlar stora arbetsgivare 

och representanter för näringslivet inom EU, COPA som är en transeuropeisk 

intresseorganisation för bönder och jordbrukare, samt ETUC – ett nätverk för fackliga 

organisationer inom unionen (se BUSINESSEUROPE, 2014; COPA, 2014; ETUC, 2014). 

 Genom att först slå fast hur många delegater från varje intressegrupp som ska tilldelas 

ett säte i EESC17 och sedan låta dessa typer av EU-nätverk nominera sina egna delegater 

skulle det innebära att kommittén i mycket högre utsträckning reflekterade variationen av 

europeiska intressegrupper. Denna ökade representativitet skulle öka den politiska tyngden av 

kommittén och deras ståndpunkter skulle ge en mer rättvis bild över hur viktiga aktörer på 

den europeiska marknaden faktiskt ställer sig till aktuella politiska frågor. Om EESC ska 

																																																								
17	Förslagsvis genom ett enhälligt beslut i rådet. 
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kunna fungera som den länk till det generella ”organiserade civilsamhället”, som både 

kommittén själva och övriga EU-institutioner önskar, är denna ökade representativitet en 

absolut nödvändighet. 

 Denna förändring skulle också innebära att delegaterna i EESC fick en mycket 

tydligare koppling till de intressegrupper de sägs representera, eftersom de skulle ges ett 

direkt mandat att föra dessa gruppers talan. Detta skulle ytterligare öka relevansen av 

kommitténs ståndpunkter, eftersom de författats av personer som har stöd för sina åsikter hos 

viktiga intresseorganisationer, snarare än av ett antal delegater som tillsatts på personlig basis, 

som situationen ser ut i dag.  

 Avslutningsvis skulle förslaget innebära att faran för demokratin som Sørensen (2013: 

73 f.) beskriver – att makt distribueras till grupper på basis av deras styrka – minskar något. I 

dagens system där medlemsregeringarna fritt kan nominera vilka delegater de vill, finns det 

en risk för att starka nationella intressegrupper som har ett stort förhandlingsutrymme 

gentemot sin regering, kan tillskansa sig platser i kommittén för att regeringen helt enkelt inte 

”vågar” lämna dem utanför. Kontaktnät och styrka blir på så sätt avgörande för tillsättandet av 

delegater, vilket är ytterst problematiskt ur demokratisk synvinkel. Jag menar inte att denna 

problematik helt skulle försvinna med det system som föreslås, men genom denna typ av 

koordineringsmekanism finns åtminstone en möjlighet att garantera representationen av även 

mindre intressegrupper – som lätt hamnar utanför kommittén i och med begränsningarna av 

hur många delegater varje medlemsstat får nominera. Ansvarsutkrävande i ordets rätta 

bemärkelse är svårt att uppnå så länge delegaterna i EESC:s inte är folkvalda. Däremot skulle 

denna förändring göra det möjligt för intressegrupperna som sådana att utkräva ansvar genom 

att inte åternominera delegater de anser misslyckats med att representerat gruppens intressen 

på ett tillfredsställande sätt. Nämnas bör att det redan i dagsläget är uttryckligen stadgat i 

fördragen att EESC:s delegater efter att de tillsatts ska verka för unionens bästa, helt och 

hållet oberoende av sina medlemsstater (se TFEU, artikel 300, punkt 5). Förslaget skulle på 

grund av detta inte ha någon större inverkan på graden av överstatlighet. 

 Vad gäller CoR upplever jag inte nomineringsproceduren som ett lika stort problem. 

Ambitionen för denna kommitté är inte satt lika högt avseende representativitet: med tanke på 

den oerhörda mängden europeiska SNAs, och mångfalden bland dessa, vore det kort sagt en 

omöjlighet att skapa en politisk kropp som representerade europeiska regioner generellt. För 

att komma så nära denna typ av generaliserbarhet som möjligt är det dock viktigt att 

säkerställa den geografiska spridningen bland de SNAs som är representerade i kommittén. 
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Till följd av detta anser jag det vara en god idé att fortsätta fördela platserna utifrån 

medlemsstat.  

 En förändring som skulle kunna göras är dock att låta medlemsregeringarna bestämma 

vilka politiska församlingar i det aktuella landet som ska tilldelas en plats i kommittén, och 

sedan låta dessa församlingar välja sina egna delegater. Detta skulle inte innebära någon 

radikal skillnad, men det skulle i viss mån förstärka kopplingen mellan delegaterna och den 

SNA de representerar, och i förlängningen även mellan delegaterna och den röstberättigade 

befolkningen i regionen de kommer från. Som tidigare nämnts är legitimiteten för CoR redan 

hög tack vare kravet på att delegaterna ska vara folkvalda politiker, och denna förändring 

skulle ytterligare öka denna legitimitet.   

 

 

Förläng deadlinen för EESC:s ståndpunkter och inför möjlighet till remissvar! 

 
En aspekt som lyfts i den akademiska litteraturen är att framför allt EESC stundtals brottats 

med problem att författa högkvalitativa ståndpunkter till följd av att tiden från det att de 

rådfrågas till att de senast måste lämna sitt yttrande ibland är så kort som tio dagar. En väldigt 

grundläggande förändring vore därför att förlänga den kortast tillåtna deadlinen till förslagsvis 

tre veckor. Detta skulle inte ha någon inverkan på den generella effektiviteten i EU:s 

policyprocess, men det skulle innebära en väldigt stor skillnad för kommitténs möjligheter att 

fatta välövervägda beslut och motivera dessa på ett tillfredsställande sätt.    

 Utöver en förlängning av deadlinen föreslår jag införandet av en möjlighet för aktörer 

utanför EESC att till ståndpunkterna som lämnas av kommittén bifoga sina egna remissvar på 

de lagförslag som täcks av obligatoriet att rådfråga kommittén. En sådan rättighet skulle 

förslagsvis kunna tilldelas alla intressegrupper som är medlemmar av de europeiska 

intressenätverk som – enligt det tidigare förslaget – nominerar delegater till kommittén. De 

lagstiftande organens skyldighet att ge återkoppling på kommittéernas ståndpunkter, som  

efterlyses ovan, skulle inte omfatta dessa remissvar eftersom att det skulle medföra en risk för 

en allt för stor arbetsbörda. Trots detta anser jag att en förändring av det här slaget har ett 

antal potentiella vinster. 

 Först av allt skulle det ytterligare öka den demokratiska legitimiteten, då även mindre 

intressegrupper har möjlighet att framföra sina åsikter. Argument som kanske ofta förbises i 

kompromisserna mellan kommitténs tre grupper kommer på så sätt upp till ytan. 



	 44	

 Genom detta skulle kommissionen, parlamentet och rådet också ges möjlighet att 

skapa sig en bild av hur enig kommittén varit i frågan, samt vilka delar av lagförslagen som 

varit de tydligaste vattendelarna mellan de olika intressegrupperna. På så sätt skulle den 

ackumulerade kunskapen ytterligare öka eftersom att både EU:s institutioner och den 

europeiska allmänheten får ta del av fler perspektiv och kan skapa sig en bild av vilka olika 

ursprungliga åsikter som kommitténs kompromisser härstammar ifrån.  

 Det är just denna ökade kunskapsackumulation som är den huvudsakliga ambitionen 

med förslaget, och inte att remisserna ska ha någon avgörande politisk inverkan. Trots detta 

kan det finnas fall där mycket viktig fakta fallit bort från EESC:s yttranden, som genom ett 

remissförfarande likt detta alltså kan ”fångas upp” och få en inverkan på de politiska beslut 

som fattas. Vidare vore det ytterligare en möjlighet att visa på fall där alla intressegrupper 

som faller inom ramen för kommitténs verksamhet är enhälliga om någonting, och dessa 

ståndpunkter skulle då ges en tydligt ökad politisk tyngd.   

 

Integrera CoR i det tidiga varningssystemet! 

 
Som jag redan beskrivit har CoR lyckats etablera en roll som tydliga försvarare av 

subsidiaritetsprincipen inom unionen. Detta är strategiskt smart eftersom att det är en agenda 

som delegaterna kan samlas kring och på så sätt undvika de interna splittringar som forskning 

om kommittén ofta har berört. Dessutom är det positivt utifrån målet att öka det politiska 

deltagandet och flytta politiken närmare befolkningen, som sägs vara ett av de största värdena 

med ett inkluderande policyskapande. Däremot finns (som jag lyfter i föregående kapitel) 

starka skäl att misstänka att kommittén på rättslig väg inte kommer att kunna garantera 

principens efterlevnad. På grund av detta finns det anledning att söka andra sätt för att 

institutionalisera denna nya roll, och det är just detta som är målet med den avslutande delen 

av det konstruktiva förslaget. 

 I och med Lissabonfördraget skapades en ny mekanism inom unionen som kallas för 

”det tidiga varningssystemet”, eller Early Warning System (EWS). Detta innebär i korthet att 

de nationella parlamenten kan utfärda varningar för europeiska lagförslag som tros kunna 

bryta mot subsidiaritetsprincipen, och på så sätt tvinga unionens lagstiftande organ att hålla en 

ny omröstning om förslaget. Om en tredjedel av de nationella parlamenten misstänker brott 

mot subsidiaritetsprincipen utfärdas ett ”gult kort”, och om mer än hälften av parlamenten gör 

det utfärdas ett ”orange kort”. I det första fallet ska lagförslaget granskas och sedan kan 
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kommissionen välja att behålla, ändra eller förkasta förslaget men bör motivera sitt beslut. I 

det senare fallet sker samma granskning men kommissionen måste lämna en skriftlig 

motivering till sitt beslut, och sedan röstar parlamentet och rådet för att besluta om 

lagförslaget ska blockeras eller ej (se CoR, 2014c). 

 Mitt förslag går ut på att involvera CoR i denna process, genom att göra det möjligt 

även för kommittén att dela ut dessa varningar. Den exakta utformningen av detta scenario 

måste givetvis föregås av mycket grundliga överläggningar, men exempelvis skulle 

kommittén kunna utfärda ett gult kort för förslag som en majoritet av delegaterna anser går 

emot subsidiaritetsprincipen, och ett orange kort om andelen delegater överstiger 75 procent. 

 Denna förändring har inte bara potential att effektivisera EWS, den skulle också öka 

CoR:s faktiska involvering i det politiska beslutsfattandet inom EU. Att ge kommittén 

möjlighet att ”bromsa” lagförslag skulle innebära att framför allt kommissionen tvingades 

föra en mycket aktiv dialog med dem för att undvika att se sina förslag tilldelas varningar 

gång efter gång. Subsidiaritetsprincipens faktiska roll för beslutsfattandet skulle på så sätt 

ökas ytterligare. 

 Avslutningsvis skulle denna nya befogenhet för CoR ge samtliga SNAs inom unionen 

stärkta incitament för att använda kommittén som ett forum för att göra sina röster hörda och 

försvara sina rättigheter. Trots att EWS redan i dag innefattar möjligheten för de nationella 

parlamenten att rådfråga de politiska församlingarna på regional och lokal nivå i frågor 

rörande subsidiaritetsprincipen (CoR, 2014c) skulle CoR vara en mer effektiv väg för dessa 

församlingar att lyckas utfärda en varning när de upplever sig ha fått sina rättigheter kränkta. 

Genom att förvandla kommittén till detta forum skulle syftet med densamma – att skapa en 

tydlig institution för europeiska SNAs inflytande över europeisk politik – bättre uppnås.  

 

8. Slutsatser 
 

 

De tidigare kapitlen har visat att det ursprungliga syftet med inrättandet av EESC och CoR 

var att involvera fler intressegrupper i EU:s politiska beslutsfattande då detta ansågs kunna ha 

positiva effekter på politiken som bedrivs. Däremot dras slutsatsen att denna ambition till stor 

del har misslyckats, och att kommittéerna – trots att de genom varje fördragsändring 

successivt givits en ökad formell makt – befinner sig i skuggan av EU:s mäktigare 
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institutioner och är av liten politisk betydelse för unionen som helhet.  Detta misslyckande 

kan härledas både till de två kommittéernas institutionella design, men även till faktorer 

utanför denna design. Exempel på sådana faktorer är hur interaktionen ser ut inom 

kommittéerna samt mellan kommittéerna och övriga organ och aktörer.  

 Det finns ett antal konkreta åtgärder som kan och bör vidtas för att bättre realisera de 

ideal som eftersträvades i och med skapandet av kommittéerna, och förslag på sådana åtgärder 

har presenterats (jfr kapitel 7). Gemensamt för nästan alla dessa åtgärder är dock att de skulle 

kräva ändringar i EU:s grundfördrag. Därför är det en otacksam uppgift att försöka få dessa 

förändringar till stånd inom en snar framtid, särskilt eftersom den konstruktiva debatten 

rörande de två kommittéernas framtida roll i en ständigt föränderlig union lyser med sin 

frånvaro, både inom statsvetenskapen och politiken. Utöver detta behöver kommittéerna 

överkomma utmaningar i form av interna splittringar och problematiska relationer med de 

lagstiftande organen i EU. Sådana förändringar kan inte framtvingas genom politiska beslut, 

och därför kan de förslag på institutionella förändringar som lagts fram ovan inte ensamt 

förverkliga idealet. Framför allt målet att öka det politiska deltagandet bland medborgarna är 

svårt att uppnå genom förändring av de formella institutionerna. För att åstadkomma detta 

krävs framför allt att kommittéerna själva arbetar aktivt för att stärka relationerna till 

allmänheten och närma sig det civila samhället. Det första steget i ett sådant arbete är att öka 

medborgarnas medvetenhet om att kommittéerna över huvud taget existerar. 

 Trots att det inte fanns något explicit teoriprövande syfte med uppsatsen kan 

konstateras att Piersons ramverk till stor del bidrar till att öka förståelsen för de båda 

kommittéerna. Detta visas dels i beskrivningen av hur CoR och EESC har utvecklats över tid, 

men framför allt genom besvarandet av den förklarande frågeställningen rörande varför målet 

med kommittéerna inte har uppfyllts. Genom att peka ut flertalet exempel på hur Piersons 

analysverktyg är av relevans för de aktuella frågeställningarna har uppsatsen bidragit till att 

visa att ramverket inte bara är teoretiskt tilltalande utan också applicerbart på verkligheten.  

Tack vare det teoretiska ramverket kan några slutsatser även dras om de generella 

svårigheterna med att internalisera intressen i politiska system. Dessa handlar framför allt om 

att politiska institutioners multipla och oväntade effekter gör att det blir svårt att förutse de 

exakta effekterna av en given institution. För att försöka komma runt denna problematik bör 

försök göras för att integrera ett långsiktigt tänkande vid designandet av institutioner, 

samtidigt som nämnda institutioner måste betraktas som någonting som ständigt behöver 

anpassas och förbättras. Institutionaliseringsprocesser måste därför ses som just fortgående 

processer, och målen med dessa kan inte uppnås genom en enskild aktion.  
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Samtidigt dras slutsatsen att det teoretiska ramverket bara tillhandahåller en av flera 

aspekter behövliga för att beskriva en mycket komplex verklighet. Bland den tidigare 

forskning som har belysts återfinns till exempel argument av en mer praktisk och 

aktörscentrerad natur. Dessa olika typer av förklaringar bör inte ses som motsättningar utan 

som komplement till varandra, i strävandet efter att måla en så rättvis bild av verkligheten 

som möjligt.  

 Hur värden och ideal bäst kan realiseras är inte bara en fascinerande fråga, utan också 

själva utgångspunkten för bokstavligt talat alla typer av politiska diskussioner. Därför är det 

min absoluta förhoppning att det normativa spektret av den statsvetenskapliga debatten 

kommer fortsätta att växa och utvecklas. Vad gäller det specifika fallet CoR och EESC så är 

EU:s unicitet både en välsignelse och en förbannelse. Det är just denna unicitet som gör EU 

så spännande att undersöka och diskutera, eftersom att EU på så sätt utgör ett slags anomali i 

den politiska sfären. Samtidigt innebär detta att det är mycket svårt att genomföra ordentliga 

komparativa studier, samtidigt som generaliserbarheten av fallstudier av unionen blir lidande. 

Om dessa svårigheter kan övervinnas efterlyser jag hur som helst en jämförelse mellan EU:s 

två rådgivande kommittéer och ett fall där ett politiskt system på ett tillfredsställande sätt 

lyckats institutionalisera ett inkluderande policyskapande. En sådan studie vore nämligen ett 

mycket välkommet bidrag till diskussionen om vilka aspekter som är de viktigaste i strävan 

efter att åstadkomma ambitiösa ideal i en krass verklighet.  
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