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1 Inledning, syfte och metod 
All offentlig makt i Sverige utgår ifrån folket. Med de orden inleds 1 kap. 1 § regeringsformen 

(1974:152), RF. Ett kapitel i lagen som har rubriken statsskickets grunder. Enligt förarbetena 

till den nya regeringsformen 1974 ska grundlagen bygga på folksuveränitetens grundvalar.1 Att 

den inledande paragrafen i regeringsformen säger att makten utgår från folket visar att 

folksuveräniteten har en central roll i Sveriges statsskick.  

 

1995 gick Sverige med i EU efter en folkomröstning.2 Medlemskapet innebar ett överlämnande 

av beslutsbefogenheter från riksdagen till EU, något som dels framgår av art. 1 Fördraget om 

Europeiska unionen (FEU), dels av 10 kap. 6 § RF. Att överlämna en del beslutsbefogenheter 

från riksdagen, som enligt 1 kap. 4 § RF är folkets främsta företrädare, till en överstatlig 

organisation påverkar därför folkets möjlighet till inflytande. Att EU är något annorlunda än 

andra internationella samarbeten slog EU-domstolen, hädanefter domstolen, fast redan 1962 i 

Van Gend en Loos. Där konstaterar de att gemenskapen är en ny rättsordning. 3  1964 

konstaterade domstolen sedan att gemenskapsrätten har företräde över nationell rätt.4 1970 

utvecklades företrädet till att gälla även gentemot nationella konstitutioner.5  

 

När Sverige gick med i EU 1995 var företrädesprincipen redan väl etablerad i praxis. Därför 

skulle det vara lätt att säga att när Sverige anslöt sig underkastade sig landet ett omfattande 

regelverk som hade företräde över nationell rätt. Därmed borde all normkonflikt mellan 

nationell rätt och unionsrätt redan vara avgjord, men riktigt så enkelt är det inte.6 

 

Gemenskapsrätten innebär en ny rättsordning som skiljer sig både från traditionell statsrätt och 

internationell rätt, den är något sui generis. Den är självständig men ändå en del av 

medlemsländernas nationella rättssystem.7 Till skillnad från de ursprungliga medlemsländerna 

visste Sveriges lagstiftare vad de gav sig in i när de anslöt sig till EU.8 Med den vetskapen borde 

frågan om Sveriges suveränitet och demokrati diskuterats utförligt av lagstiftaren innan 

Sveriges anslutning till EU. 

                                                 
1 Prop. 1973:90, s. 81. 
2 Riksdagen, [http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/medlem-i-eu/#]. 
3 Mål 26/62, Van Gend en Loos. 
4 Mål 6/64, Costa motENEL. 
5 Mål 11/70, Internationale Handelsgessellschaft. 
6 Johansson, 2007, s. 532. 
7 Prop. 1994/95:19, s. 475. 
8 Johansson, 2007, s. 540. 
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1.1 Syfte 

En analys av förarbetena till lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till 

Europeiska unionen. Analysen kommer att göras ur ett demokratiperspektiv med fokus på 

vilken vikt som läggs vid demokratiska principer i förarbetena och hur man förhåller sig till 

folksuveränitetsprincipen.  

1. Vad menas med begreppet demokrati? 

2. Hur beskrivs demokratin i svensk grundlag? 

3. Hur diskuteras demokratin och vilka konsekvenser ett medlemskap i EU får för 

demokratin i förarbetena inför medlemskapet? 

 

1.2 Metod och material  

För att kunna analysera Sveriges förhållande till EU-rätten krävs först en redogörelse för vad 

begreppet demokrati egentligen innebär. Jag har gjort en kortare idéhistorisk genomgång med 

fokus på den amerikanska och den franska revolutionen och de idéströmningar som låg till 

grund för dem. Vidare har jag att undersökt hur dessa idéer har spridit sig till andra länder och 

vilka tankar som återfinns i Sverige. För att få en idé om hur moderna demokratier kan förstås 

har jag sedan vänt mig till olika politiska teoretiker, statsvetare och rättsvetare för att hitta en 

förklaring på vad begreppet demokrati innebär. Framför allt har jag tittat på Chantal Mouffe då 

jag anser att hon har en tydlig teori kring demokrati där det avgörande är beslutsformerna och 

det folkliga inflytande i dessa.  

 

Mycket av den statsvetenskapliga och politiskt filosofiska litteratur jag har använt har tydliga 

normativa inriktningar. Även om jag mestadels har använt mig av Chantal Mouffes teorier, som 

är tydligt vänsterinriktade och kritiska mot många liberala tänkare, har jag även tagit med 

relevanta argument från några mer liberala inriktningar, då främst John Rawls, men även 

Joakim Nergelius tar tydlig ställning för en liberal syn på demokrati. Då frågan om vad som 

utgör en demokrati är normativ går det inte att undvika normativa texter och jag menar att det 

faktiskt är att föredra en tydlig normativ inriktning. Då blir det tydligare vilken ingång 

författaren har haft och argumenten som framförs kan då ses i ljuset av den normativa ingång 

som har tagits i texten.  

 



6 

 

Därefter har jag analyserat grundlag samt dess förarbeten för att kort utreda hur demokrati 

diskuterats i svensk konstitutionell rätt. Genom att först se till ordalydelsen av lagen och sedan 

gå till förarbetena för att få en fördjupad förståelse av principerna bakom bestämmelserna.  

 

Fokus har legat på förarbetena till 1974 års regeringsform då den innebar stora förändringar av 

de formella reglerna i statsskicket, även om den till stor del var en kodifiering av då gällande 

praxis.9 Ytterligare ett skäl är att i förarbetena till 1974 års RF var det mycket diskussion om 

hur demokratin i Sverige ska se ut och hur den ska fungera. Även om RF har genomgått 

ytterligare en större reform 2010 är den inte lika intressant för syftet då reformen kom efter 

anslutningen till EU. Dessutom har inte lydelsen av 1 kap. 1 § RF ändrats vilket innebär att 

folksuveräniteten fortfarande har en central roll i statsskicket.  

 

För att se den principiella diskussionen kring demokratin och statsskicket är förarbetena till 

regeringsformen ett naturligt studieobjekt. Då vi inte har någon författningsdomstol i Sverige 

är det i första hand här det går att hitta olika överväganden kring demokratiska principer.   

  

Efter att kort ha redogjort för demokrati som begrepp och demokratin i regeringsformen 

kommer jag utifrån det att analysera förarbetena till lagen (1994:1500) med anledning av 

Sveriges anslutning till EU (anslutningslagen). Jag har även tittat på prop. 1993/94:114 om 

ändringar i grundlagen inför medlemskapet. Förutom propositionerna har jag fokuserat på SOU 

1994:12 Suveränitet och demokrati. Att jag valt att analysera en SOU så ingående är att i prop. 

1994/95:19 förs ingen utförlig diskussion kring EU och demokrati utan en hänvisning gös i 

stället till slutsatsen i SOU 1994:12. Utredningen ligger därmed till grund för resonemanget i 

förarbetena. Utöver den gjordes flera konsekvensutredningar, bland andra SOU 1994:6 Sverige 

och Europa – En samhällsekonomisk konsekvensanalys. Även om det kan tänkas finnas vissa 

argument kring demokratin och hur den påverkas av medlemskap i EU i dessa andra utredningar 

har jag valt att fokusera på suveränitetsutredningen då de viktigaste principiella argumenten 

kring demokratin rimligtvis behandlas där. Då syftet är att analysera diskussionen inför 

Sveriges EU-medlemskap har fokus legat på förarbeten och lagstiftning. 

 

Undersökningen har gjorts så att jag har granskat förarbetena och identifierat olika argument 

som använts för att motivera ett medlemskap i EU utifrån ett demokratiperspektiv. Efter att ha 

                                                 
9 Prop. 1973:90, s. 156. 
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identifierat olika argument har jag sedan analyserat dem utifrån två aspekter. Dels utifrån 

folksuveränitetsprincipen som den beskrivs i RF, dels utifrån teoretiska resonemang kring 

demokrati genom att tolka argumenten i förarbetena och sedan ställa dem mot ett formellt 

demokratibegrepp, där det centrala är beslutandeformer och att folket har inflytande över dessa.  

Jag har valt att genomgående benämna gemenskapen med EU även om begreppet EG-rätt 

används i delar av materialet då det är äldre dokument. Valet har gjorts för att få en tydligare 

text som är lättare att följa med i. 

 

1.3 Disposition 

Först gör jag en genomgång av demokrati och hur begreppet kan förstås, dess roll i det svenska 

statsskicket och relationen till parlamentarismen. Den inleds med en kortare idéhistorisk 

genomgång av demokratin i modern tid. Sedan följer en genomgång av olika statsvetenskapliga 

och filosofiska teorier om modern demokrati. Avsnittet om demokrati avslutas med en 

genomgång av demokratin i det svenska statsskicket.  

 

Därefter följer en genomgång av förarbetena. Diskussionen i förarbetena har delats upp i två 

huvudsakliga delar. Första delen redogör för hur EU:s demokratiska legitimitet och 

beslutsprocesser diskuterades. Den andra delen fokuserar på hur internationalisering och EU 

påverkar Sveriges suveränitet. Strukturen är baserad på hur argumentationen görs i förarbetena 

och upplagd för att det ska vara så lätt som möjligt att följa. 

 

Analysen görs delvis löpande och delvis i ett eget avsnitt i slutet av uppsatsen. Den löpande 

analysen är kortare funderingar som knyter an direkt till olika delar i uppsatsen. I slutet kommer 

en utförligare och mer djupgående analys. 

 

1.4 Teori 

Jag kommer genom uppsatsen att använda mig av ett formellt demokratibegrepp vilket innebär 

att det avgörande är de beslutsprocesser som finns utgår från folket, de som styrs ska vara de 

styrande. 10  I kontrast till det formella demokratibegreppet finns det materiella där även 

individuella rättigheter ses som en central del av en demokrati.11  

                                                 
10 Se exempelvis Robert Dahl, On Democracy, 2000. Även Chantal Mouffe kan sägas ha ett formellt 

demokratibegrepp i The Democratic Paradox, 2000. 
11 Se John Rawls Political Liberalism där han presenterar ett förslag på hur individuella rättigheter kan 

kombineras med folkstyre. 
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Chantal Mouffe gör en tydlig skillnad mellan den demokratiska principen om folksuveränitet 

och liberala värderingar. Hon menar att moderna liberala demokratier är en kompromiss mellan 

dessa två utgångspunkter. 12  Att det finns en spänning mellan folkstyre och individuella 

rättigheter är inget nytt. Redan i den amerikanska revolutionen gjordes en åtskillnad mellan 

demokratiska principer och individuella rättigheter genom att man skiljde på källan till makt, 

folket, och källan till rätten, konstitutionen.13 

 

Oavsett om skillnaden mellan demokratiska och liberala värderingar beskrivs i termer av 

formell eller materiell demokratisyn som av Nergelius, eller som helt skilda världar enligt 

Mouffes beskrivning (en form av formell demokratisyn) är det åtminstone klart att balansen 

mellan den renodlat demokratiska principen om folkstyret och liberala värderingar om 

individuella friheter är central. Nergelius påpekar också i sin avhandling att det är en central 

fråga. Även Rawls, som har en tydlig liberal ingång till demokrati, förhåller sig till skillnaderna 

mellan liberala värderingar och demokrati, även om han söker att sätt att förena dem. 

 

Jag anser att Mouffes tydliga skillnad mellan liberala och demokratiska värden är en tydlig 

modell för att analysera den här balanseringsakten vilket innebär att jag kommer ha en formell 

demokratisyn som utgångspunkt för min analys. Vidare har just folkstyret ansetts ha en central 

roll i det svenska statsskicket, vilket gör att det blir en naturlig utgångspunkt för att 

problematisera Sveriges relation till EU ur ett demokratiperspektiv. Även om jag utgår från en 

demokratisyn där folksuveräniteten är det centrala kommer skyddet för individuella rättigheter 

att vara av intresse, framför allt för att se balansen mellan dessa både i EU-rätten men framför 

allt i Sveriges inställning till EU-rätten.  

 

Jag anser allt den här skillnaden mellan liberala värderingar och demokratiska principer blir 

intressant ur ett svenskt perspektiv då förarbetena till RF fokuserar på folksuveränitet. Även om 

individuella rättigheter diskuteras får de enligt förarbetena inte ges ett för omfattande skydd 

och framför allt betonas de rättigheter som är direkt kopplade till demokratin som yttrandefrihet 

och mötesfrihet.14  Därför är det centralt att analysera hur demokratin inom EU diskuteras i 

                                                 
12 Mouffe, 2000, s. 18.  
13 Nergelius, 1996, s. 75. 
14 Se Prop. 1973:90, s. 237-243. 
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förarbetena till anslutningslagen. Jag anser att det är relevant att analysera hur mycket fokus 

som läggs på folkstyret och hur mycket diskussionen handlar om individuella rättigheter.  

 

Jag har valt att fokusera på Mouffe av två huvudsakliga skäl. För det första anser jag att den på 

ett tydligt sätt visar vad som faktiskt menas med demokrati. För det andra anser jag den att 

formella demokratisyn som Mouffe är ett exempel på liknar den demokratisyn jag anser kan 

tolkas in i RF, där folksuveräniteten lyfts fram som central för statsskicket.  

 
2 Folksuveränitetsprincipen och Sveriges styre 
Grunderna för Sveriges statsskick återfinns redan i 1 kap. 1 § regeringsformen (1974:152). 

Folksuveränitetens centrala roll illustreras av att ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”, 

1 kap. 1 § 1 st. RF. I andra stycket slås fast att folkstyrelsen uppnås genom parlamentarism och 

en representativ demokrati, något som betonas i förarbetena.15 I den här uppsatsen kommer 

fokus att ligga på den första principen, folksuveräniteten men även parlamentarismen kommer 

att beröras. För att få en bättre förståelse för vad demokrati och folksuveränitet innebär följer 

en redogörelse för dem och deras historia. 

 

2.1 Idéhistoria – Från Locke till den amerikanska konstitutionen. 

Ross menar att det finns en inbyggd luddighet i begreppet demokrati och även i den definition 

som innebär att makten ska utgå från folket. Med en sådan definition kan enväldet i Danmark 

på 1600-talet anses demokratiskt då det fick sin legitimitet från folket. I teorin kan folket ge ett 

livslångt mandat till en envåldshärskare och det är fortfarande en demokrati. Så länge makten 

kommer från folket eller sägs representera folket kan det i teorin sägas vara uttryck för 

folksuveräniteten.16 

 

Idén om folksuveräniteten kan enligt Nergelius delvis spåras tillbaka till Locke och hans idéer 

om parlamentets suveränitet.17 Locke menade att den högsta makten är den lagstiftande och att 

folket kan återta makten om de är missnöjda med agerandet.18 Parlamentarisk suveränitet fick 

betydelse i England efter den ärorika revolutionen i slutet av 1600-talet när Bill of rights 

infördes. Där stärktes parlamentets makt samtidigt som kungens begränsades. Detta ses som en 

första seger för folksuveräniteten även om parlamentet inte representerade den breda massan. 

                                                 
15 Se specialmotiveringen i förarbetena, Prop. 1973:90, s. 228. 
16 Ross, 2003, s. 93-95. 
17 Nergelius, 1996, s. 64. 
18 Locke, 1924, s. 192. 
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Däremot sågs parlamentet som folkets talesman och suveräniteten ansågs principiellt tillfalla 

folket varför det kan ses som ett politiskt genombrott för folksuveränitetens princip. Dessutom 

hade det idéhistorisk betydelse för utvecklingen i andra länder.19  

 

Första gången folksuveräniteten kom till uttryck i lag var efter den amerikanska revolutionen. 

Makten är ett förtroendeuppdrag från folket som när som helst kan avsätta statsstyrelsen och 

ersätta den med en ny. Tankarna inspirerades av bland andra Locke (se ovan) och Rousseau.20 

Ännu tydligare än Locke gav Rousseau uttryck för folksuveränitetsprincipen. Han menade att 

endast den allmänna viljan är suveräniteten. Makten kan överföras men aldrig viljan. En ledares 

befallning kan dock närsomhelst bortses från av den allmänna viljan. Om så inte sker kan 

tystnaden tolkas som allmänhetens medgivande. Att folkviljan ska styra är enligt Rousseau en 

följd av att ett samhälle bör styras utifrån det allmännas bästa och den enskilde kommer alltid 

att sträva efter sitt eget bästa medans den allmänna viljans strävar efter jämlikhet.21 

 

En skillnad mellan strömningarna i USA efter revolutionen och idéerna i Frankrike under den 

franska revolutionen var hur folksuveräniteten skulle komma till uttryck och vilken roll den 

skulle ha i statsskicket. I den amerikanska revolutionen gjordes en skarp skillnad mellan källan 

till makt och källan till rätten. En begränsning av folksuveräniteten ansågs nödvändig med 

hänsyn till individens rättigheter. Folket var förvisso källan till makt. Rätten däremot har sitt 

ursprung i konstitutionen och det är utifrån den lagstiftning får sin giltighet. I Frankrike fanns 

en större tilltro till att den legitime lagstiftaren respekterade folksuveräniteten och gav uttryck 

för folkviljan. Därmed ansågs rätten och makten komma från samma källa, folkviljan.22 Här ser 

vi att det från början funnits en konflikt mellan individuella rättigheter och folksuveräniteten. 

Liberala ideal möter demokratins grundprincip om folkstyre, en skillnad som diskuterats av 

flera politiska teoretiker, något som jag kommer att utveckla under avsnitt 2.2.23 

 

Redan från början har det gjorts åtskillnad mellan demokratiska principer och individuella 

rättigheter i USA:s konstitution. 24  Detta har lett till att det finns flera sätt att se på 

konstitutionen. Enligt Ackerman ser monister den brittiska parlamentariska suveräniteten som 

                                                 
19 Ross, 2003, s. 38-39. Se även Nergelius, 1996, s. 65. 
20 Ross, 2003, s. 42.  
21 Rousseau, 1994, s. 39-40. 
22 Nergelius, 1996, s. 75.  
23 Se Chantal Mouffe i The Democratic Paradox som verkligen tar fäste på den här skillnaden mellan liberala 

och demokratiska ideal. 
24 Nergelius, 1996, s. 75. 
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den bästa modellen för demokrati och att representanthuset inte har samma roll i USA innebär 

ett misslyckande att ta till sig av den modellen. Från deras synsätt är det märkligt att nio jurister 

i Supreme Court har rätt att underkänna lag stiftad av folkets representanter. De rättigheter som 

skyddas i konstitutionen är enligt en annan skola det viktigaste att försvara. Ackerman kallar 

de här personerna för rights foundationalists. Ytterligare ett synsätt finns hos dualisterna som, 

precis som rights foundationalists, ser nödvändigheten av ett starkt rättighetsskydd men likväl 

anser de att huvudsyftet med konstitutionen är att skydda folkstyret. Även om det finns en 

inbyggd tröghet i att ändra konstitutionen kan en majoritet göra det över tid. Slaveriet 

avskaffades trots att det tidigare sågs som konstitutionellt. Förbudet mot alkohol gavs 

konstitutionellt skydd men inte utan att en majoritet senare kunde upphäva det. Enligt 

Ackerman skulle högre lagstiftning tappa sin särprägel utan denna inbyggda tröghet, en tröghet 

som gör folkviljan tydligare. Trots de hinder som finns för att ändra högre lagstiftning har 

majoriteten hållit fast vid sin ståndpunkt och till slut fått igenom sin vilja, då kan ingen längre 

tvivla på att det är ett uttryck för allmänviljan.25 Här blir de svenska förhållandena en intressant 

kontrast då det är relativt enkelt att ändra grundlagen i Sverige. Nergelius har påpekat oviljan 

att låta grundlagen stå i vägen för folkviljan och pekar på att vi inte har några krav på 

kvalificerad majoritet för att ändra grundlagen.26  

 

2.2 Moderna demokratiteorier 

Enligt Chantal Mouffe är den moderna liberala demokratin en kompromiss mellan liberala ideal 

som rättsstaten, individuella rättigheter och maktdelning på ena sidan och demokratiska 

traditionen av folksuveränitet på den andra.27 Hermansson har behandlat relationen mellan 

folksuveränitet och rättsstat. Tanken med folksuveräniteten är att statsmakten ska kontrolleras 

av dem som styrs av den, ett synsätt som är öppet för aktivism inom politiken. Även om det 

kombineras med rättsstatens ideal där staten binds av lagarna är det centrala inte att staten är 

bunden. Statens agerande ska däremot representera folkviljan.28 

 

Stuart White menar att en viktig del av folksuveräniteten är individens frihet. En fri individ i 

ett politiskt samhälle har politisk autonomi i form av möjlighet att delta som en jämlik och fri 

aktör i utformandet av lagarna, även de mest grundläggande lagarna i konstitutionen. Vidare 

                                                 
25 Ackerman, 1991, s. 7-16. 
26 Nergelius, 1996, s. 713. 
27 Mouffe, 2000, s. 18. Se även Ross, 2003, s. 119 där han poängterar att demokrati och liberalism är två skilda 

begrepp utan inbördes sammanhang. 
28 Hermansson, 1986, s. 259. 
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uttrycker folksuveräniteten ett inkluderande ansvar för samhällets välmående genom att delta i 

formandet av de grundläggande lagarna.29 Det här är intressant i förhållande till den inbyggda 

spänning Mouffe har identifierat mellan liberala idéer om individuella friheter och demokrati. 

En möjlig tolkning är att det faktum att vi får delta i beslutsprocessen och forma de lagar som 

styr våra liv är en frihet i sig vilket skulle innebära att så länge vi har demokrati är vi fria i 

någon mån, det behöver inte vara kopplat till liberala idéer. 

 

Nergelius tolkar statsvetaren Robert Dahls teori som att ett demokratiskt styre gör ett 

rättighetsskydd överflödigt, skulle en individ få sina rättigheter kränkta får den finna sig i det. 

En demokrati står över kritik. Det här ser Nergelius som en renodlat formell demokratisyn. 

Undantag görs för sådana friheter som krävs för ett demokratiskt styre som yttrandefrihet, 

föreningsfrihet och åsiktsfrihet.30 Nergelius menar att Ackerman är ett exempel på någon med 

ett materiellt demokratibegrepp vilket innebär att demokratibegreppet innehåller mer än bara 

idén om folkstyre, där individuella rättigheter också tas in i begreppet.31 Dahl ställer upp fem 

kriterier för en demokratisk process. Effekivt deltagande innebär att alla medlemmar ska ha lika 

och effektiva möjligheter att göra sina åsikter hörda innan ett beslut fattas. Likvärdiga val där 

alla ges samma möjlighet att rösta när det är dags att fatta ett beslut. Upplyst förståelse. Inom 

rimliga tidsgränser måste alla medlemmar ha likvärdiga och effektiva möjligheter att sätta sig 

in i de olika alternativen och deras troliga konsekvenser. Kontroll över dagordningen där det är 

medlemmarna/medborgarna som bestämmer vilka frågor som ska tas upp. Inkludering av vuxna 

innebär att alla, eller i vart fall de flesta, vuxna permanenta boende ska ha fullständiga 

medborgerliga rättigheter.32 Dahls teori visar på att det finns vissa individuella rättigheter som 

behövs för en fungerande demokrati, vilka jag menar inte kan sägas vara i samma konflikt med 

demokratins grundprincip om folkstyre som andra liberala friheter, exempelvis äganderätt.  

 

Mouffe påpekar att många liberaler länge vidhöll att liberal demokrati var neutral i förhållande 

till innehållet, det är bara en processuell form för beslut. På senare tid har däremot fler börjat 

ifrågasätta om en liberal demokrati behöver konsensus kring mer än bara beslutsformen, vilket 

Rawls enligt Mouffe har tagit ställning för. För en stabil demokrati behövs en grundläggande 

konsensus om vissa moraliska regler i samhället, något som skiljer sig från klassiska liberaler 

                                                 
29 White, Stuart, 2017, s. 324. 
30 Nergelius, 1996, s. 121. 
31 Nergelius, 1996, s. 130. 
32 Dahl, 2000, s. 37-38. 
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som Kant och Mills.33 I Political Liberalism har Rawls utvecklat sina tankar kring att en liberal 

demokrati behöver en konsensus kring mer än bara reglerna om hur beslut fattas. I förordet 

diskuterar han hur en pluralism av åsiktsbildningar kan tillåtas samtidigt som stabilitet i 

samhället eftersträvas. Enligt Rawls är lösningen att skilja på simpel pluralism som tar alla 

åsiktsbildningar på allvar, och på reasonable pluralism, alltså en förnuftig eller rationell 

pluralism. Tanken är att alla förnuftiga åsikter tillåts och diskuteras av fria och förståndiga 

människor, men att oresonliga eller galna åsikter kan bortses från.34 Rawls utvecklar det här till 

tre kriterier för när en åsiktsbildning, eller doktrin som han säger, är förnuftig. För det första är 

det ett utövande av teoretiskt resonemang. En förnuftig doktrin täcker alla större religiösa, 

filosofiska och moraliska delar av livet på ett någorlunda koherent sätt. För det andra hittar den 

gemensamma värderingar i de olika synsätten och organiserar dem så att ömsesidigt erkända 

värderingar blir kompatibla med varandra. Slutligen är en förnuftig doktrin inte nödvändigtvis 

fast över tid men den är stabil. Även om den kan utvecklas med tiden sker inga plötsliga större 

förändringar, utan den anpassar sig efter vad, som enligt den självt, är goda skäl att ändras.35 

 

En viktig skillnad som Mouffe menar att Schmitt pekat ut mellan liberalism och demokrati är 

hur jämlikhet ska förstås. Enligt liberalismen innebär det att vi, av naturen, alla är lika mycket 

värda. Ur ett demokratiskt perspektiv börjar jämlikheten med att skilja på folk för att reda ut 

vilka som ingår i demos, folket. Om makten ska utgå från folket måste det var tydligt vilka som 

ingår i folket. Jämlikhet inom politik måste vara specifik, det måste vara tydligt vilka som ingår. 

I ljuset av Carl Schmitts senare politiska utveckling kan den distinktionen kännas obehaglig 

medger Mouffe, men anser ändå att det finns något att lära av hans kritik av liberal demokrati. 

Folket måste inte definieras utifrån etnicitet eller ras, gränsen kan dras på en mängd olika sätt. 

Men för att kunna ha en demokrati menar Mouffe att Schmitt har rätt i att det krävs någon form 

av exkludering, för att kunna avgöra vilka som ska inkluderas. Demokratiska rättigheter är bara 

relevanta om vi vet vilka som har dem. Enligt Mouffe, och hennes tolkning av Schmitt, går det 

här emot den liberala tanken om en universell mänsklighet och det är kärnan i den demokratiska 

paradoxen. Till skillnad från Schmitt, som enligt Mouffe menade att den inbyggda 

motsättningen kommer innebära den liberala demokratins självförstörelse, tror Mouffe att den 

kan övervinnas genom att erkänna paradoxen och förhålla sig till den.36 På EU-nivå blir frågan 

                                                 
33 Mouffe, 2003, s. 23. 
34 Rawls, 1993, s. xxiv-xxv. 
35 Rawls, 1993, s. 59. 
36 Mouffe, 2000, s. 38-45. 
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om vem som innehar demokratiska rättigheter viktig. För att EU ska kunna bygga på en 

demokratisk grund måste det först ske någon form av exkludering för att urskilja ett demos, 

något som kompliceras av att inte bara medborgarna direkt utan även via sina nationella 

regeringar ska representeras.  

 

Enligt Mouffe missar liberala teoretiker den inbyggda spänningen mellan liberala och 

demokratiska värderingar. Även om det är sant att den liberala demokratin bygger på båda finns 

det en motsättning. Hon menar att i sina försök att hitta en slutlig lösning för den här skillnaden 

lägger de band på den politiska debatten. Visserligen krävs det vissa yttre gränser för den 

pluralism av åsikter som tillåts, men Mouffe menar att politiska teoretiker måste erkänna att 

dessa begränsningar är politiska och inte kommer från rationalitet eller moral. Hänvisningar till 

rationalitet är en form av eskapism enligt Mouffe.37 

 

Balanspunkten mellan rättighetsskydd och folksuveränitet är central. För svagt rättighetsskydd 

kan försvåra för medborgarna att värna sina demokratiska rättigheter, men ett för starkt skydd 

för rättigheter kan hindra folkstyret. Nergelius menar att grundprincipen i en demokrati måste 

vara majoritetsprincipen, men att den måste inskränkas av individuella rättigheter som kan 

skydda individer och minoriteter från majoriteten. Majoritetsprincipen är nödvändig för en 

demokrati, men är inte tillräcklig för en modern demokrati. Där krävs även skydd för 

individuella rättigheter.38 

 

I stället för att försöka hitta en konsensus som till slut kommer leda till ett helt stabilt samhälle, 

något Mouffe menar att Rawls och andra liberaler försöker göra med sina teorier, presenterar 

hon en modell som bygger på konflikt mellan olika demokratiska idéer. I ett modernt samhälle 

finns det en mängd olika idéer om hur det allmänna goda (the common good) ska uppnås och 

så länge som dessa inriktningar erkänner demokratiska principer ska de tolereras. Faktum är att 

en pluralism av idéer är nödvändiga för ett demokratiskt samhälle. Mouffe kallar sin modell för 

agonistisk pluralism och den bygger på att olika idéer tävlar mot varandra och sedan förhandlas 

ett beslut fram. Varje gång det uppstår en stabil hegemoni bygger det på en exkludering av 

andra idéer. Men denna stabilitet är tillfällig och kommer utmanas av nya idéer. Tanken om en 

fulländad demokrati där total konsensus råder är enligt Mouffe en illusion.39 Som jag tolkar 

                                                 
37 Mouffe, 2000, s. 93. 
38 Nergelius, 1996, s. 746-747. 
39 Mouffe, 2000, s. 102-105. 
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Mouffe så är det viktiga för en demokrati inte en rådande konsensus angående vilka värderingar 

som är acceptabla givet att den demokratiska principen om folkstyret respekteras. Vissa friheter 

blir då viktiga att skydda då de direkt är relaterade till folkets möjligheter att delta i demokratin. 

Som jag tolkar henne innebär det att vilka rättigheter som anses viktiga är flytande och kan vara 

det i en demokrati. Vad som däremot är centralt är maktens förankring i folkviljan, att de som 

styrs också i slutändan är de som styr.  

 

2.3 Statsskicket och dess historia 

Parlamentarismen såväl som folksuveränitetsprincipen förekommer flertalet gånger i 

förarbetena till RF. Utvecklingen av parlamentarismen från 1809 års RF har skett delvis genom 

författningsändringar, men även av sedvanerätt vid sidan av RF. Tanken var att i 1974 års RF 

slå fast att det svenska statsskicket vilar på folksuveränitet som tar sin form i ett parlamentariskt 

styrelseskick.40 Innan reformen på 1970-talet, i 1809 års RF, var utgångspunkten i grundlagen 

för Sveriges statsskick maktdelningsläran, som då hade fått stor spridning i Europa. 41 

 

Parlamentarism kan ha olika former. Positiv parlamentarism betyder att en majoritet i riksdagen 

aktivt stödjer regeringen. Negativ parlamentarism betyder att en det räcker att en majoritet inte 

saknar förtroende för regeringen. I Sverige är det den senare som gäller, vilket framgår av 6 

kap. 3-4 §§ RF.   

 

Att Sverige har haft ett antal minoritetsregeringar, enpartiregeringar och koalitionsregeringar 

visar, enligt Nergelius, tydligt hur den negativa parlamentarismen fungerar i Sverige.42 Framför 

allt tar han upp Ola Ullsten som exempel, där endast 39 ledamöter röstade för den nya 

regeringen med folkpartiet, 66 röstade mot men 215 lade ner sina röster.43 I förarbetena till 

ändringarna av RF 2010 diskuterades hur regeringens parlamentariska stöd skulle stärkas. Att 

kräva att sittande statsminister skulle avgå efter valet ansågs vara ett för stort avsteg från den 

negativa parlamentarismen. Även att kräva att hela regeringen godkänns av riksdagen och inte 

bara statsministern ansågs vara för långtgående. Förslaget kunde visserligen ses som ett sätt att 

öka regeringens demokratiska legitimitet och folkliga förankring, men risken var att det skulle 

leda till utdragna regeringsbildningar. Den folkliga förankringen för övriga statsråd uppfylls i 

                                                 
40 Se Prop. 1973:90, s. 84-87. 
41 Möller, 2011, s. 26-27. 
42 Nergelius, 2018, s. 49. 
43 Nergelius, 2018, s.56. 
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stället av möjligheten till misstroendeförklaring. Något som däremot ansågs motiverat var att 

införa en obligatorisk omröstning om förtroendet för statsministern efter varje val, i stället för 

som tidigare, bara om en tiondel av riksdagens ledamöter begärde det.44 Att vi har negativ 

parlamentarism ser jag som ett exempel på det Rousseau ansåg om att folkets tystnad kan tolkas 

som ett godkännande, även om det här rör sig om folkets representanter som är tysta genom att 

lägga ner sina röster. Men då folkviljan i Sverige förverkligas genom en representativ demokrati 

är det i förlängningen folkets tysta accept av en ny regering.  

 

Att folkviljan bäst tar sig uttryck genom representativ demokrati i form av parlamentarism finns 

det flera argument för. Ett är ett pragmatiskt argument, det är mer praktiskt än att hålla 

folkomröstningar. Men det finns även andra aspekter, argument om att en representativ 

demokrati förfinar folkviljan. 45  Representativ demokrati bygger på att de folkvalda 

representanterna ställs till svars för sina beslut på valdagen. Ett för flitigt användande av 

folkomröstningar skulle kunna försvåra det ansvarsutkrävandet, därför bör folkomröstningar 

vara undantagsföreteelser.46 

 

Folksuveräniteten formuleras i 1 kap. 1 § 1 st. RF och är grundläggande för ett demokratiskt 

styrelseskick. För att en demokrati ska fungera krävs det att medborgarna får inflytande över 

den politiska dagordningen och beslutsprocessen. Detta sker framförallt genom valrörelsen och 

lokalt självstyre.47 I förarbetena betonar departementschefen vikten av att folksuveräniteten, 

som vid det laget var praxis, förs in i den skrivna författningen och således blir ett klart brott 

med maktdelningsprincipen från 1809 års RF. Vidare lägger han vikt vid att folkstyret tar sig 

uttryck genom partierna,48 vilket jag anser tydligt visar på hur det är just en representativ 

demokrati genom parlamentarism som uttrycker folkviljan i Sverige.  

 

Sverige har länge haft en tradition av att låta folket delta vid viktiga beslut och ha ett visst 

självbestämmande. Enligt Ross hänger den traditionen samman med att feodalismen aldrig fick 

lika starkt fäste här som i övriga Europa. Runt år 1500 ägde de svenska bönderna över hälften 

av marken i landet, i Danmark var motsvarande siffra runt 10-15 procent. Detta kom innan 1974 

års regeringsform till uttryck i 1809 års regeringsform genom 57 § där det talades om ”det 

                                                 
44 Prop. 2009/10:80, s. 108-110. 
45 Möller, 2016, s. 116. 
46 Prop. 2009/10:80, s. 98. 
47 Mattson & Petersson, 2016, s. 18. 
48 Prop. 1973:90, s. 156. 
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svenska folkets urgamla rätt att sig självt beskatta”.49 Även i SOU 1993:14 tas Sveriges långa 

historia av folklig medverkan upp.50 

 

Majoritetsprincipen räknas som viktig i svensk statsrätt, i SOU 1975:75 konstateras att ett fri- 

och rättighetsskydd är viktigt, men att det inte får inskränka representanter för majoriteten att 

fortskrida med ordinarie lagstiftningsförfarande. Majoritetens vilja ska inte hindras helt av ett 

skydd för grundläggande friheter.51 Enligt Nergelius är möjligheterna att ändra grundlagen ett 

tydligt tecken på hur stark majoritetsprincipen är i Sverige. Det finns inget som helst krav på 

kvalificerad majoritet, allt som krävs är två riksdagsbeslut med enkel majoritet med 

mellanliggande val. 52  Som jag tolkar det utgör majoritetsprincipen ett skydd för 

folksuveräniteten och att den ses som central i Svensk statsrätt är ett uttryck för att folkviljan 

inte ska hindras. 

 

När individuella rättigheter diskuteras i förarbetena till 1974 års RF konstateras bara kort att de 

får ett skydd då det krävs grundlagsändring för att ta avskaffa dem. Någon vidare vikt läggs 

inte vid dem, förutom just de rättigheter som anses av särskild vikt för att demokratin ska 

fungera som yttrandefriheten och organisations- och mötesfrihet.53 Departementschefen gör 

senare en utläggning om att ett allt för omfattande rättighetsskydd i grundlagen skulle vara 

praktiskt svårt att upprätthålla och att det skulle kunna inskränka lagstiftarens möjligheter till 

att effektivt fatta beslut. Vidare anses ett krav på grundlagsändring för att inskränka rättigheter 

ge ett för långtgående skydd. 54   Även i specialmotiveringen till paragraferna som rör 

individuella fri- och rättigheter läggs störst vikt vid de friheter som är viktiga för de 

demokratiska processerna. Departementschefen poängterar själv att det bör vara det centrala. 

”Jag är av den uppfattningen att en grundlagsreglering av här avsett slag bör inrikta sig på de 

fri- och rättigheter som har ett särskilt samband med den politiska demokratin och därför kan 

sägas utgöra en del av de politiska ’spelreglerna’.” 55 Jag anser att det är rimligt att störst vikt 

läggs vid de fri- och rättigheter som direkt påverkar demokratin när en konstitutionell 

rättighetskatalog införs i ett Sverige eftersom folksuveräniteten är central i statsskicket.  

                                                 
49 Ross, 2003, s. 53. Se även SOU 1994:12, s. 30 där den svenska traditionen av folkligt medbestämmande 

diskuteras. 
50 SOU 1993:14, s. 99. 
51 SOU 1975:75, s. 91. 
52 Nergelius, 1996, s. 713. 
53 Prop. 1973:90, s. 95. 
54 Prop. 1973:90 s. 195-197. 
55 Prop. 1973:90, s. 237-243.  
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Även Nergelius konstaterar i sin avhandling att i Sverige ses folksuveräniteten som att viktigt 

ideal som inte får inskränkas för mycket av ett för starkt rättighetsskydd. I Sverige har det länge 

ansetts viktigt att hindra att domstolar får politisk makt, att riksdagens makt inte beskärs och att 

konflikter mellan lagstiftande och dömande makt undviks. Han menar att det syns tydligt i den 

begränsade omfattning som lagprövningen har i Sverige.56 

 

3 EU-rätten och dess demokratiska legitimitet 
 

Möjligheten för EU-rätten att genom direktiv skapa rättigheter som är direkt åberopbara av 

medborgare i medlemsstaterna slogs fast i Van Gend en Loos. Domstolen konstaterar att syftet 

med gemenskapen är att bilda en gemensam marknad som direkt berör medborgarna. Därför 

måste det ses som något annat än vanliga avtal mellan stater. Den uppfattningen finner de stöd 

för i ingressen till fördraget. Vidare innebär domstolens uppgift enligt art. 267 Fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) om att säkerställa en enhetlig tolkning av fördraget 

att medlemsstaterna har tillerkänt domstolen en viss auktoritet som kan åberopas av deras 

medborgare. Slutsatsen domstolen drar av det här är att gemenskapen utgör en ny rättsordning. 

Medlemsstaterna har begränsat sin suveränitet på vissa områden till förmån för den 

rättsordningen.57 

 

3.1 EU:s befogenheter 

Inför inträdet i EU lämnade konstitutionsutskottet, KU, ett betänkande. Där resonerar de kring 

hur överlämnandet av beslutanderätt går till och hur EU får utöka sina befogenheter. I och med 

legalitetsprincipen får EU:s institutioner inte besluta om något utanför den kompetens som finns 

i fördragen. Samtidigt är gränserna för befogenheterna luddiga och EU präglas av en dynamisk 

utvecklingen där praxis från domstolen spelar stor roll. Att medlemsländerna avstår från sina 

beslutsbefogenheter i så hög grad är det som skiljer EU-samarbetet från andra internationella 

samarbeten. En följd av det är att normgivning från EU blir direkt tillämpliga i Sverige, vilket 

skiljer sig från den vanliga dualistiska traditionen i Sverige. Ytterligare en grundläggande del i 

samarbete är företrädet över nationell rätt, även i fall där EU-rätten kolliderar med 

konstitutionella regler. Som skydd för rättigheter som skyddas av nationella regler har det 

                                                 
56 Nergelius, 1996, s. 743. 
57 Mål 26/62, Van Gend en Loos. 
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utvecklats en doktrin inom EU där fri- och rättigheter ska skyddas.58 Nu skyddas fri- och 

rättigheterna inom EU genom Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 

Den diskuterades däremot inte inför Sveriges medlemskap då den tillkom senare. 

 

EU är grundat på folkrättsliga fördrag mellan suveräna stater och medlemsstaterna har gett EU 

dess beslutsbefogenheter. Dessa befogenheter är inte oinskränkta, utgångspunkten är att 

beslutsbefogenheterna ytterst tillfaller medlemsstaterna. 59  Begränsningen av EU:s 

befogenheter regleras i art. 5 FEU. Där framgår att principen om tilldelade befogenheter ska 

styra begränsningen av befogenheterna och att utövandet av dessa ska styras av subsidiaritets- 

samt proportionalitetsprinciperna. Principen om tilldelade befogenheter innebär att EU enbart 

får handla inom ramen för de befogenheter som tilldelats unionen i fördragen. (I prop. 

1994/95:19 diskuteras art. 3b Romfördraget, som då var motsvarande reglering. 60)  

 

Om en situation uppstår där ett EU-organ beslutar om en rättsakt som är konstitutionellt 

oacceptabel menar KU att det inte ska ses som en konflikt mellan EU-rätt och svensk rätt, utan 

frågan bör i stället vara huruvida rättsakten har beslutats inom kompetensområdet. Annars ska 

det helt enkelt inte ses som gällande EU-rätt i Sverige. Att införa ett förbehåll i svensk lag om 

att EU-rätten gäller så länge inte riksdagen beslutar annorlunda skulle däremot strida mot 

principen om EU-rättens företräde, som sträcker sig så långt att den går före nationella 

konstitutioner. Enligt den praxis som finns från domstolen kan inte en senare ensidigt beslutad 

nationell bestämmelse göras gällande mot en rättsordning som gemensamt har godtagits. Om 

riksdagen gjorde verklighet av ett förbehåll skulle det vara just en sådan ensidigt beslutad 

nationell bestämmelse, varför ett sådant förbehåll skulle strida mot EU-rätten.61 

 

KU har alltså valt att inte införa något förbehåll mot EU-rättens företräde. Samtidigt upprepar 

de att svenska domstolar inte ska tillämpa EU-rätt som skulle strida mot konstitutionella 

principer. Det här uttalandet har sedan framhållits i doktrin som ett argument för att den svenska 

lagstiftaren har gett svenska domstolar en möjlighet att underlåta att tillämpa EU-rätt i 

ytterlighetsfall, ett argument som är anmärkningsvärt enligt Johansson.62 Till skillnad från de 

ursprungliga medlemsländerna visste Sveriges lagstiftare vad ett medlemskap innebar när de 

                                                 
58 Bet. 1994/95:KU17, s. 4. 
59 Prop. 1994/95:19, s. 470. 
60 Prop. 1994/95:19, s 470. 
61 Bet. 1994/95:KU17, s. 16-17. 
62 Johansson, 2007, s. 536. 
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anslöt sig till EU.63 Att riksdagen frivilligt gav upp delar av sin suveränitet är sant och med en 

rättsstatlig syn på demokrati talar det för att medlemskap i EU är oproblematiskt ur ett 

demokratiperspektiv. Ur ett folksuveränitetsperspektiv däremot är det däremot inget argument 

för att EU är demokratiskt, även om det fortfarande är relevant. Här anser jag att det är värt att 

fundera kring om det rimligt att riksdagens beslut på 1990-talet ska binda svenska folket i sin 

möjlighet att ge uttryck för folkviljan.64  

 

I SOU 1994:12 tas fortsatt EES-avtal upp som det mest rimliga alternativet till ett medlemskap 

i EU och skillnaderna mellan alternativen diskuteras. Även om det finns flera likheter mellan 

deltagandet i EU:s beslutsprocess för EES-länder och medlemsländer finns det några betydande 

skillnader. Dels genom kommissionens initiativrätt, som enligt suveränitetsutredningen gynnar 

medlemsstaterna då de får utse kommissionärer, dels genom att EES-länder inte får delta i de 

interna omröstningarna. Därför är EES-avtalet ett klart sämre alternativ ur ett demokrati- och 

legitimitetsperspektiv enligt utredningen. 65  Att kommissionens initiativrätt skulle gynna 

medlemsstaterna är inte självklart. Även om de utser kommissionärerna ska kommissionen 

enligt art. 17 FEU utgå från unionens intressen. Vad som gynnar unionen skulle lika väl kunna 

sägas gynna länder med EES-avtal. Att kommissionärerna utses av medlemsländerna gör inte 

att de gynnas extra av initiativrätten då kommissionärerna inte representerar sina egna länders 

intressen.  

 

Inför Sveriges inträde i EU hölls en folkomröstning, något som enligt förarbetena ger stark 

legitimitet till ett beslut och utgör en ”högre form” av demokrati.66 Det fanns alltså en tanke om 

att beslutet att ge upp beslutsbefogenheter behövde en stark demokratisk förankring. Men även 

om beslutet har stark legitimitet i sig så behöver även EU som organisation ha en demokratisk 

legitimitet utifrån en formell demokratisyn, då det enligt en formell demokratisyn är folkets 

möjlighet att delta i beslut som är det avgörande. Ska folket kunna bakbinda sin egen möjlighet 

att i framtiden ge uttryck för folkviljan. Skillnaden mellan demokratisk legitimitet för beslutet 

att gå med i EU och demokratisk legitimitet för EU:s beslut diskuterar Sverker Gustavsson i sin 

expertuppsats som jag kommer återkomma till senare.67   

 

                                                 
63 Johansson, 2007, s. 540. 
64 Se Hermansson, 1986, s. 258-259 om diskussionen kring folksuveräniteten kontra rättsstaten som ideologi. 
65 SOU 1994:12, s. 225. 
66 SOU 1993:14, s. 270. 
67 Se Gustavsson, 1994, s. 124. 
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3.2 EU:s demokratiska legitimitet 

I det här avsnittet kommer jag att diskutera EU:s demokratiska legitimitet utifrån fyra olika 

aspekter. Respekten för mänskliga rättigheter, beslutsprocesserna, ursprunget för unionen 

kontra dess arbetssätt och slutligen domstolens påverkan på den demokratiska legitimiteten.  

 

I förarbetena till lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska 

unionen (anslutningslagen) läggs i inledningen vikt vid att EU är ett samarbete mellan suveräna 

stater och att unionen bygger på respekt för de mänskliga friheterna och rättigheterna. Vidare 

påpekas att beslutet sen ligger i svenska folkets händer med en folkomröstning den 13 november 

1994.68 Här menar jag att lagstiftaren vill poängtera att den demokratiska grunden i EU är en 

förutsättning för att Sverige ska gå med i samarbetet. Att EU erkänner demokratiska principer 

och kräver av alla medlemsländer att de är demokratier lyfts flera gånger som ett argument för 

demokratin inom EU.69 

 

Avdelning II i FEU inleds med en genomgång av unionens demokratiska principer. Art. 9 slår 

fast att EU alltid ska värna jämlikhet mellan sina medborgare och att alla medborgare i 

medlemsländerna är medborgare i unionen. Tanken är inte att unionsmedborgarskapet ska 

ersätta det nationella utan det ska komplettera det. Enligt art. 10 FEU ska unionen bygga på 

representativ demokrati och medborgarna ska vara direkt representerade genom parlamentet. 

Vidare ska medlemsstaterna representeras i Europeiska rådet av stat-/regeringschef och av sin 

regering i rådet. Dessa ska sedan vara ansvariga inför antingen det nationella parlamentet eller 

direkt inför sina medborgare. 

 

Unionens demokratiska grund och medlemsländernas inflytande har ett eget avsnitt i 

förarbetena. Att fördragen godkänts av respektive medlemsland, i vissa fall efter en 

folkomröstning, innebär enligt SOU 1994:12 att EU är demokratiskt. Medlemsländerna är 

fördragens herrar och EU:s befogenheter kan inte utvidgas av dess egna organ utan det ät något 

som medlemsländerna måste göra, något som säkerställer unionens demokratiska grund. 

Utredningen tar upp det faktum att frågan om ett eventuellt överskridande har prövats av 

Tysklands konstitutionsdomstol70, i samband med Maastrichtfördraget. I den domen menar den 

tyska domstolen att rättsakter från EU som går utanför fördragen ej är giltiga i Tyskland. I 

                                                 
68 Prop. 1994/95:19, s. 26-28. 
69 SOU 1993:14, s. 102. 
70 För den som vill läsa domen är det BVerfGE 89, 155 – Maastricht från den tyska författningsdomstolen. 
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utredningen görs även en hänvisning till KU:s uttalande i Sverige som drar en liknande 

slutsats.71 

 

3.2.1 Respekten för mänskliga rättigheter 

Enligt SOU 1993:14 kan gemenskapsrätt kan inte åsidosättas med hänvisning till mänskliga 

rättigheter. EU-rätten går före nationell rätt även om det är en del av konstitutionen. Samtidigt 

ska gemenskapen visa respekt för mänskliga fri- och rättigheter. Hur dessa tolkas beror delvis 

på traditionen i medlemsländerna.72 I dagsläget är det inte längre en aktuell fråga då EU nu har 

en stadga om mänskliga rättigheter men då Sverige gick med i EU förstår jag att frågan 

diskuterades. 

 

EU:s delvis överstatliga natur behandlas i de inledande delarna av prop. 1994/95:19. Där anses 

överstatligheten vara något positivt ur ett effektivitetsperspektiv. Samtidigt påpekas respekten 

för de demokratiskt grundade medlemsländernas självständighet och inflytande. Att försöka 

lösa olika samhällsproblem med ett fast samarbete grundat på gemensam suveränitet behöver 

inte, enligt lagstiftaren, stå i motsättning mot att värna det egna självbestämmandet.73 

 

Nergelius poängterar i sin avhandling att det inom EU har det funnits ett bristande 

rättighetsskydd, och det skydd som har funnits har huvudsakligen varit byggt på praxis från 

EU-domstolen. Nackdelen med ett sånt system är enligt Nergelius att det inte får ett lika starkt 

skydd som om rättigheterna fanns i den skrivna rätten. Vidare har den praxis domstolen 

utvecklat främst varit där skydd av vissa friheter behövts för att värna målen med EU-rätten 

och verka för integrationen inom EU. Om rättigheterna inte längre skulle ligga i linje med de 

övergripande ekonomiska målen skulle rättighetsskyddet inte kommer få samma prioritet.74 

Viktigt att poängtera är att EU i dag har ett mer utbyggt rättighetsskydd genom Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 

 

3.2.2 Legitimitet och beslutsprocesser inom EU 

En förändring som kommer av medlemskapet är samspelet mellan regering och riksdag. När 

beslutsbefogenheter flyttas till EU försvagas riksdagens ställning. Enligt utredning beror det 

främst på en maktförskjutning från riksdag till ett samordnat lagstiftningsförfarande där 

                                                 
71 Prop. 1994/95:19, s. 33-34.   
72 SOU 1993:14, s. 116. 
73 Prop. 1994/95:19, s. 30-31. 
74 Nergelius, 1996, s. 492. 



23 

 

medlemsstaternas regeringar fattar beslut tillsammans. Enligt utredningen kan man tala om en 

tänkbar förskjutning från parlamentarism till kabinettspolitik varför nya former för samarbete 

mellan riksdag och regering kommer behövas. Ett organ för samråd mellan riksdag och regering 

inför svenska ställningstaganden anses viktigt. Ytterligare ett argument är att svenska 

parlamentariker kan förutsättas bli indragna i olika europeiska nätverk som ger indirekt 

inflytande. Slutligen lyfts en möjlighet för riksdagen att återvinna en del inflytande då EU allt 

mer ger direktiv och ramlagstiftning som riksdagen sen får utforma. 75  Exakt vilka dessa 

inflytandeformer genom olika nätverk är nämns aldrig. Dessutom anser jag att argumentet för 

att en del av suveräniteten återvinns genom att EU allt mer ger direktiv som riksdagen sedan 

får utforma är märkligt. Besluten fattas ändå på EU-nivå, att vara med och utforma detaljerna 

kring ett beslut någon annan fattat är inte samma sak som suveränitet.  

 

Utredningen tar upp kritik som riktats mot EU och dess demokratiska legitimitet. Ett 

återkommande argument för EU:s demokratiska legitimitet är självklar, i vart fall som 

mellanstatligt samarbete, då det är skapat av demokratiska länder. För nya medlemsstater finns 

det även krav på att de ska vara demokratiska. Man lyfter dessutom att EU har verkat 

stabiliserande i flera länder som under det senaste århundradet sett sina demokratiska 

styrelseskick kastas över ända.76 

 

En del demokratikritik mot EU har gått ut på att det är för svårt att utkräva ansvar för fattade 

beslut. Framför allt har kritiken handlat om kommissionen och dess starka ställning. Krav har 

ställts upp på dels en renodling av kommissionens exekutiva roll, dels på bättre möjligheter att 

utkräva ansvar. Förslag på att ytterligare förankra kommissionen i parlamentet, och på så sätt 

få en form av parlamentarism, har också förekommit.  Ett lite mer ovanligt förekommande 

förslag är att införa direktvalda kommissionärer.77 

 

Vidare har kritik riktats mot parlamentets svaga ställning i systemet. Samtidigt kan parlamentet 

uppfattas ha en stark demokratisk legitimitet då det är EU:s enda organ med direktvalda 

ledamöter. Även om en förstärkning av parlamentet gjordes genom Maastrichtfördraget men 

krav har lagts fram på ytterligare förstärkning. En tredje form av demokratikritik har handlat 

om bristen på öppenhet inom EU. Den kritiken bemöts i utredningen med att det tagits flera 

                                                 
75 SOU 1994:12, s. 235. 
76 SOU 1994:12, s. 238. 
77 SOU 1994:12, s. 238. 
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steg för att öka öppenheten inom EU. Huvudregeln är att alla dokument från rådet och 

kommissionen ska vara offentliga.78 

 

I utredningen konstateras att mycket av demokratikritiken som finns mot EU, och de förslag på 

ändringar som medföljer, kräver att organisationen tas i en mer federativ riktning. Detta gäller 

framför allt kraven på ansvarsutkrävande från kommissionen och utvidgande av parlamentets 

funktioner. En sådan utveckling skulle enligt utredningen med nödvändighet innebära minskad 

betydelse för förankringsarbete i olika medlemsstater inför olika EU-beslut. Men utifrån läget 

1994 är det just demokratiproblemen som berör förankringen i medlemsstaterna inför beslut 

som är relevanta, enligt utredningen, då EU främst har karaktären av ett statsförbund. 79 

 

En vanlig invändning när EU:s demokratiska legitimitet ifrågasätts är att eftersom EU är skapat 

av demokratiska stater har institutionen en demokratisk, konstitutionell legitimitet. Sverker 

Gustavsson kallar det här argumentet för legalistiskt. Ett problem med argumentet är enligt 

Gustavsson att det är väldigt tunt. Även om en institution är skapad av en demokratiskt legitim 

befattningshavare innebär inte det per automatik att institutionen har ett demokratiskt arbetssätt. 

Ur ett rent konstitutionellt perspektiv är det enligt Gustavsson enbart arbetssättet som är av 

intresse.80  

 

Demokratiprincipen har enligt Gustavsson en konkret praktisk aspekt. En beslutsfattare i form 

av en tjänsteman åtnjuter sin legitimitet enbart om den kommer genom en direkt obruten länk 

från folket. För tjänstemannen sker det genom att ämbetet har sitt uppdrag via lag stiftad av 

folket. Oavsett hur långt ifrån folket beslutet fattas har det legitimitet enbart om det finns en 

sån obruten kedja.81 

 

Enligt Gustavsson är det faktum att demokratiprincipen inte har samma roll inom civilrätten 

och folkrätten som inom statsrätten central i frågan om demokratin inom EU. Då folkrätten, 

precis som civilrätten, bygger på avtal kan inte demokrati vara den styrande faktorn, utan den 

styrande principen är att avtal ska hållas. Eftersom EU är ett mellanstatligt samarbete grundat 

på fördrag, en form av avtal, är det alltså inte demokratiprincipen som är viktigast. 

                                                 
78 SOU 1994:12, s. 238-239. 
79 SOU 1994:12, s. 239. 
80 Gustavsson, 1994, s. 124. 
81 Gustavsson, 1994, s. 126. 
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Demokratiprincipen kan tillämpas inom ramen för en författning, och även om fördragen ibland 

liknas vid en författning är det inte enligt Gustavsson en författning i egentlig mening. Skulle 

EU ses som en stat med författning vore det demokratiska underskottet så stort att det vore ett 

fundamentalt problem. Men om vi ser EU som en internationell organisation menar Gustavsson 

att det demokratiska underskottet blir ett skenproblem. Folkrätten reglerar förhållandet mellan 

stater, hur dessa styrs internt är ovidkommande.82 

 

Hur gemenskapsrätten ska passa in här är en komplicerad fråga. Den beskrivs oftast som något 

helt eget, sui generis, vilket enligt Gustavsson har en i praktiken viktig konsekvens. Om EU-

rätten är något sui generis innebär det att medlemsländernas författningar inte kan binda 

medborgarna att underkasta sig de krav som kommer från gemenskapen. Enligt denna tanke 

måste gemenskapsrätten, statsrätten och folkrätten ses som alla tre parallellt existerande. Givet 

att det är en egen parallell rättsordning måste också demokratiprincipen tillgodoses genom 

arbetssätten inom EU. Demokrati innebär inte bara att något görs för folket utan Gustavsson 

parafraserar här Lincoln, det måste vara av och genom folket och dess representanter.83 

 

Enligt Johansson är den principiella skillnaden mellan statsrätt och folkrätt upphävd i, vad han 

kallar för, EU:s konstitution i allt väsentligt för att kunna genomföra lagstiftning för den inre 

marknaden, något han menar är dikterat av multinationella företag. Johansson menar att det är 

helt klart att det har skett på bekostnad av demokratin i medlemsländerna. Att EU:s konstitution, 

alltså fördragen, inte kan försvaras i ett principiellt folkrättsligt eller statsrättsligt perspektiv är 

enligt Johansson en fundamental svaghet.84 I frågan om att bristerna är en fundamental svaghet 

är jag benägen att hålla med Johansson.  

 

Ett medlemskap i EU innebär djupgående ändringar av Sveriges statsskick, framför allt genom 

att lagstiftningsmakten på många områden överförs till unionsorgan med självständiga 

befogenheter. Det medför enligt Johansson att riksdagen har inte längre befogenhet att föra en 

självständig ekonomisk politik utan påverkas av EU. Enligt Johansson uppfyller EU:s 

”statsskick” som det ser ut enlig de grundläggande fördragen inte de statsrättsliga kriterier för 

demokrati som kännetecknar Sveriges, och många andra demokratiers, konstitutioner. Han 

anser även att kompromisserna fördragen innebär en kompromiss folkrätten då 

                                                 
82 Gustavsson, 1994, s. 128-129. 
83 Gustavsson, 1994, s. 135-136. 
84 Johansson, 1994, s 244-245. 
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medlemsstaterna kan påtvingas lagstiftning av en majoritet av andra medlemsstater. Den här 

kompromissen med folkrätten inom EU är enligt Johansson principiellt tveksam.85 

 

Grundlagsutredningen utreder inte demokratin inom EU, den ska utreda förenligheten mellan 

Sveriges statsskick och ett medlemskap. Utredningen ska undersöka om EU är odemokratiskt. 

Något som återkommande poängteras i förarbetena är att EU bara har demokratier som 

medlemsstater.86 

 

3.2.3 Legitimitet från ursprung eller från arbetssätt 

I suveränitetsutredningen finns ett avsnitt ägnat åt EU:s demokratiska legitimitet. Där 

konstateras att frågan om demokratisk legitimitet inte får stanna vid EU:s tillkomst. Samarbetat 

grundades av demokratiska stater och har därmed en självklar legitimitet. Viktigare är att utreda 

om EU:s arbetssätt och konsekvenserna av det arbetssättet lever upp till demokratiska krav. För 

att kunna analysera den demokratiska legitimiteten inom EU görs i utredningen en uppdelning 

av unionssamarbetet upp efter tre olika former av internationellt samarbete som, enligt 

utredarna, alla återfinns inom EU. Förvaltningsunion, statsförbund samt förbundsstat.87 

 

I en expertuppsats i bilagedelen till SOU 1994:12 diskuterar Kjell Goldman att beslut inom EU 

fattas på tre nivåer. Mellanstatlig interaktion inom rådet, överstatlig byråkrati inom 

kommissionen sam i parlamentet. 88  Sett som en förvaltningsunion bygger inte EU:s 

demokratiska legitimitet på arbetssätten, till skillnad från de politiskt motiverade statsförbund 

och förbundsstat. I stället beror den på vilka konsekvenser ett samarbete mellan nationer har. 

Om en gemensam lösning på sakpolitiska problem innebär ökad faktisk suveränitet är det 

demokratiskt legitimerat.89 

 

När EU:s legitimitet som statsförbund diskuteras i utredningen läggs fokus på hur den tyska 

författningsdomstolen 90  resonerade kring Maastrichtfördraget i ett fall från 1992. Enligt 

utredning för den tyska domstolen fram ett argument för att EU:s legitimitet som statsförbund 

återfinns i stödet från de nationella parlamenten då det är ett mellanstatligt samarbete. Eftersom 

                                                 
85 Johansson, 1994, s. 245. 
86 SOU 1993:14, s. 101. 
87 SOU 1994:12, s. 93-94. 
88 Goldman, 1994, s. 102-103. 
89 SOU 1994:12, s. 95. 
90 Domen från den tyska författningsdomstolen var BVerfGE 89, 155 – Maastricht. 
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medlemsstaterna är fördragens herrar krävs stöd på nationellt plan för att utöka EU:s 

kompetens. Det i sin tur implicerar stöd från folket.91 

 

Vissa aspekter av EU-samarbetet talar för att se det som en förbundsstat, som det 

unionsmedborgarskap som infördes med Maastrichtfördraget. De som vill föra EU i en riktning 

av förbundsstat brukar kallas federalister. Även om den mellanstatliga organisationen EU 

hämtar demokratisk legitimitet från de nationella parlamenten har EU som överstatligt organ 

inte samma demokratiska legitimitet. Det är EU som överstatligt organ som åsyftas när det 

pratas om ett demokratiskt underskott. Underskottet beror på att parlamentet, som den enda 

direkt folkvalda delen av EU, har begränsad makt. I stället återfinns makten hos rådet. Enligt 

utredningen vill federalister i stället öka parlamentets inflytande och på så sätt öka den 

demokratiska legitimiteten för EU:s överstatliga roll. Problemet är ett lågt valdeltagande i valen 

till parlamentet jämfört med dess nationella motsvarigheter. Ökat inflytande för det folkvalda 

parlamentet skulle därför paradoxalt nog kunna leda till sämre demokratisk legitimitet.92 

 

I SOU 1993:14 lyfts ansvarsfrågan. Vid vanligt mellanstatligt samarbete där regeringen ingår 

avtal för Sveriges räkning kan regeringen hållas ansvarig av folket. Men inom ramen för EU-

samarbetet kan inte regeringen alltid hållas ansvarig. Om en rättsakt beslutas av rådets majoritet 

kan inte Sveriges regeringen hållas ansvarig inför folket, givet att Sverige var i minoriteten. Då 

binds Sverige och det svenska folket av regler utan att folket har möjlighet till någon form av 

ansvarsutkrävning.93  

 

3.2.4 Domstolens roll och påverkan på den demokratiska legitimiteten 

En intressant notering är att i förarbeten såväl som utredningar ligger fokus på fördragen och 

medlemsstaternas starka kontroll över dem. I SOU 1993:14 diskuteras visserligen även 

sekundärrätten, men även där har medlemsstaterna inflytande. EU-domstolens roll för 

rättsutvecklingen nämns kort i SOU 1993:14 men bara med ett konstaterande att 

medlemsländerna inte har något inflytande över dess tolkning av EU-rätten och att mycket av 

den expansiva utvecklingen för EU-rätten inom ramen för fördragen sker där. 94 Jag anser det 

anmärkningsvärt att det enbart görs ett konstaterande att mycket av rättsutvecklingen sker i EU-

                                                 
91 SOU 1994:12, s. 98-99. 
92 SOU 1994:12, s. 100-101. 
93 SOU 1993:14, s. 102-103. 
94 SOU 1993:14, s. 91. 
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domstolen och att Sverige inte har något inflytande där. Samtidigt läggs mycket utrymme i 

förarbetena på att slå fast medlemsstaternas kontroll över fördragen och inflytande över 

sekundärrätten för att markera EU:s demokratiska förankring.  

 

Men det som talar emot den förankringen är att mycket av rättsutveckling drivs av domstolen. 

Domstolen har en drivande roll i att utveckla gemenskapsrätten och verka för integration. 

Genom ett teleologiskt förhållningssätt har domstolen tillämpat EU-rätten på det sätt som är 

mest effektivt för integrationen inom EU.95  I domstolar har folket inget inflytande och det är 

inte problem vid rättstillämpning, däremot påverkar det faktum att mycket av EU-rättens 

utveckling kommer från domstolen dess demokratiska förankring. Lag som kommer från en 

domstol har inte samma förankring i folkviljan. Den här påverkan på EU-rätten från domstolen 

nämns enbart snabbt i en utredning.96 

 

3.3 Subsidiaritet 

I SOU 1994:12 tas kritik mot EU upp, där en punkt som bemöts är rädslan för att EU:s reglering 

kommer att svälla. Subsidiaritetsprincipen lyfts upp som ett skydd för att EU-samarbetet ska få 

en för stor omfattning. Den innebär att beslut inte ska fattas på högre nivå än nödvändigt. EU 

ska med andra ord bara reglera frågor som medlemsstaterna inte själva kan reglera på egen 

hand. Huvudregeln är nationell kompetens och kommissionen måste visa att något inte kan 

regleras av medlemsstaterna om EU vill införa reglering på ett område med delad kompetens. 

Även om subsidiaritetsprincipens omfattning är öppen för tolkning så anses det inte i 

utredningen vara ett problem. Domstolens eventuella möjlighet att tolka subsidiaritetsprincipen 

tas även upp. Även om det konstateras att domstolen traditionellt har främjat integration och 

gemenskapsrätten så anses det i utredningen inte finnas anledning att spekulera i domstolens 

framtida tolkning av subsidiaritetsprincipen. 97  Jag håller med om att spekulation kring 

domstolens eventuella framtida tolkningar av subsidiaritetsprincipen inte är relevant för 

utredningen. Däremot är det inte helt oväsentligt att domstolen har haft en tradition av att tolka 

fördragen i förmån för utökad integration av gemenskapsrätten, något jag anser inte riktigt 

bemöts i förarbetena.  

 

                                                 
95 Prop. 1994/95:19, s. 484. 
96 Dock görs en hänvisning i Prop. 1994/95:19, s. 34 till SOU 1993:14, s. 91, men inte rörande EU-domstolens 

roll utan för en diskussion om att vissa ändringar av fördragen skulle kräva konstitutionella ändringar såväl i 

Sverige som i andra medlemsländer.  
97 SOU 1994:12, s. 16. 
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Grundtanken med subsidiaritetsprincipen är att politisk makt ska ligga på så låg nivå som 

möjligt. Subsidiaritetsprincipen är enligt SOU 1994:12 tvådelad. Dels ska EU bara agera när 

medlemsstaterna inte själva kan reglera frågan effektivt. Dels  ska det kunna göras bättre på 

unionsnivå.98 Även kommissionen lyfter två aspekter av subsidiaritetsprincipen i en rapport till 

rådet i november 1993. De menar att den dels är ämnad att verka för decentralisering, dels 

integration av EU-rätt när effektivitet kräver att ett problem löses med gemensamma ramverk.99 

Det framgår av artikel 3a i gamla fördraget om europeiska unionen, Maastrichtfördraget. Nu 

regleras subsidiaritetsprincipen i artikel 5.3 FEU.  

 

I utredningen lyfts olika farhågor kring Sveriges inflytande inom EU upp. En farhåga som 

bemöts är att Sverige kommer få ett begränsat inflytande. Men enligt utredningen måste det 

vägas mot att mindre stater får ett större inflytande sett till sin befolkningsmängd. Vidare 

behandlas farhågor om att de beslut som fattas av EU kommer att växa i omfattning och bli allt 

mer detaljerade. I utredningen bemöts den farhågan med subsidiaritetsprincipen, som i och med 

Maastrichtfördragen finns inskriven i fördragen.100 

 

I utredningen ges en idéhistorisk överblick av subsidiaritetsprincipen. I huvudsak innebär 

subsidiaritetsprincipen en fördelning av makt inom en politisk gemenskap. Inom EU betyder 

det att makt fördelas mellan gemenskapen och medlemsstaterna. Politisk makt är, enligt den 

tradition som subsidiaritetsprincipen härstammar från, till sin karaktär en vikarierande makt. 

Det innebär att de politiska ledarna är ställföreträdare för medlemmarna i gemenskapen. Som 

jag förstår det innebär det att riksdagsledamöterna i Sverige har en vikarierande makt som 

egentligen tillhör medborgarna. I utredningen konstateras att för att politisk makt ska existera 

måste den finnas inom en samhällsgemenskap där den fyller en vikarierande funktion för 

gemenskapens medlemmar. Även i renodlade federationer som USA går det att se att det 

yttersta ansvaret för det gemensamma bästa finns på den högsta nivån, Washington, trots att 

den federala regeringen står över delstaterna i hierarkin. Inom EU är det däremot inte uppenbart 

om det finns någon europeisk samhällsgemenskap.101  
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100 SOU 1994:12, s. 233. 
101 Eklund, 1994, s. 26-27. 
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Eklund anser att den idé om den odelbara makten som finns enligt Hobbes och Rousseau är 

oförenlig med subsidiaritetsprincipen. Suveräniteten innebär en odelbar makt samtidigt som 

subsidiaritetsprincipen går ut på att just dela makt. Suveränitetsbegreppet verkar svårförenligt 

med alla former av internationell rättsgemenskap, då dessa förutsätter att underordna sig vissa 

gemensamma regelverk. Även folksuveräniteten och mänskliga rättigheter förefaller omöjliga 

att bejaka samtidigt. Mänskliga rättigheter är en faktisk begränsning av makten. Möjligtvis kan 

rättigheter ses enbart som positiv rätt i form av förmåner och privilegier som den politiska 

makten förfogar fritt över. 102 

 

Ett vanligt problem som lyfts fram är Europaparlamentets ställning. En annan linje i 

demokratidiskussionen är närhetsprincipen. Resonemang om subsidiaritet och närhet ska enligt 

SOU 1993:14 främst bidra till att öka den folkliga förankringen.103 

 

Subsidiaritetsprincipen fick allmän räckvidd i och med Maastrichtfördraget, i art. 3b. 

Subsidiaritetsprincipen innebär att EU enbart ska agera på ett område med delad kompetens om 

det är mer lämpligt att reglera frågan på unionsnivå. Det här innebär, e contrario, att principen 

inte är tillämplig när EU har exklusiv befogenhet. 104  Därför måste subsidiaritetsprincipen 

ställas mot hur stor del av EU:s kompetens som är inom områden där de har exklusiv kontra 

delad befogenhet. Hur stark subsidiaritetsprincipen än är så spelar inte det någon större roll om 

en stor del av besluten inte omfattas om den. Som jag förstår subsidiaritetsprincipen som 

argument för demokratisk legitimitet vid ett medlemskap så bygger det på att en betydande del 

av de beslut som påverkar Sverige ändå i första hand kommer att fattas på nationell nivå. I så 

fall spelar demokratiskt underskott inom EU ingen större roll. Men det argumentet skulle vara 

mindre relevant om en stor del av EU:s kompetensområde låg utanför subsidiaritetsprincipen.  

 

 

4 Internationaliseringen och suveräniteten 
Enligt suveränitetsutredningen innebär medlemskap i EU ett minskat inflytande för riksdagen, 

samtidigt som regeringen får inflytande över EU-rätten. Därför talas det om en förskjutning 

från parlamentarism till kabinettspolitik på de områden som berörs av EU. Dessutom kommer 

tempot i beslutsprocesser att öka, vilket kan tänkas försvåra för medborgare att göra sig hörda 
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på samma sätt i lagstiftningsförfarandet när offentliga utredningar och remisser trängs ihop 

tidsmässigt. Dessutom finns en risk för större sekretess då frågor som tidigare varit rena inrikes 

frågor ”utrikespolitiseras”. Samtidigt sägs det i utredningen att Sverige bör verka för att den 

svenska traditionen av offentlighet ska gälla även inom EU.105 

 

4.1 Internationaliserad politik 

En internationalisering av politiken, där allt fler beslut som påverkar en stat sker utanför det 

nationella beslutsfattandet, anses tala för ett medlemskap i EU. En annan konsekvens av 

internationaliseringen är att även nationella beslut blir mer omvärldsberoende. I och med 

Sveriges beroende av handel med framför allt Västeuropa får internationaliseringen större 

konsekvenser.106 

 

Traditionellt finns en skillnad mellan utrikespolitik och inrikespolitik. Inrikespolitiken har 

präglats av öppenhet och en stark folklig förankring. Man vänder sig mot allmänheten och söker 

stöd och engagemang hos gräsrotsrörelser. Utrikespolitik har alltid varit mer beroende av att 

förhålla sig till en internationell spelplan och präglas traditionellt mer av sekretess utåt och 

förhandling mellan parterna. En effekt av den internationalisering som har skett är att 

inrikespolitiken präglas allt mer av utrikespolitikens spelregler, vilket förstärks av EU.107 

 

Ytterligare en risk är att inrikespolitiken utrikespolitiseras och områden som tidigare har 

präglats av öppenhet kring beslutsprocessen kommer att omgärdas av sekretess. En motvikt mot 

det är enligt utredningen att behålla vår traditionella öppenhet i inhemska processer samtidigt 

som Sverige verkar för att påverka EU att anamma en mer öppen beslutsprocess likt den 

svenska offentlighetsprincipen. Ytterligare något som kan tänkas påverka demokratin är den 

ökade betydelsen av rättsligt präglade resonemang inom EU. Juristers inflytande över politiken 

ökar, något som visserligen kan leda till starka skydd för individuella rättigheter men samtidigt 

minskar folkets inflytande. En femte förändring är att avståndet mellan individen och det 

beslutsfattande som berör dem själva kommer att öka. De som företräder Sverige i EU kan 

komma att allt mer framstå som en politisk elit. Därför blir subsidiaritetsprincipen viktig. 

Vidare får medborgarna ytterligare ett val att delta i, till Europaparlamentet, vilket ökar deras 

inflytande. En möjlighet för europeisk åsiktsbildning, där stora politiska frågor diskuteras över 
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nationsgränser och erfarenheter byts med varandra anses även vara en potentiell 

demokrativinst.108 

 

Enligt suveränitetsutredningen har EU-debatten i Sverige uppmärksammat vissa problem 

rörande det offentliga samtalets förutsättningar. Genom referenser till Jürgen Habermas har 

EU-kritiker argumenterat för att förutsättningarna för det offentliga samtalet skulle försämras 

vid ett svenskt EU-medlemskap. Enligt suveränitetsutredningen pekar däremot Habermas inte 

på problem som är specifika för EU. Istället menar de i utredningen att han diskuterar de 

allmänna förutsättningarna för demokrati i tekniskt avancerade samhällen där komplexiteten 

gör att byråkratiernas budskap förstås av en allt mindre del av befolkningen. Det offentliga 

samtalet blir enkelriktade budskap från en teknokratisk elit ner till folket. Därför urholkas det 

offentliga samtalet trots gemensamt språk, debattfora genom media, politiska partier och 

intresseorganisationer. Men det här är något som finns såväl inom som utanför EU och är 

således, enligt författarna till SOU 1994:12, inte ett starkt argument mot EU.109 

 

4.1.1 Folkets möjligheter att påverka på en internationell arena 

De politiska partierna spelar en stor roll i den representativa demokratin i Sverige. Många av 

dagens partier har sina rötter i folkrörelser från början av 1900-talet och har därmed en stark 

folklig förankring. En naturlig konsekvens av ett medlemskap i EU är att partierna får mer 

kontakt med sina systerpartier i andra EU-länder.110 

 

Enskildas och gruppers möjlighet att påverka inom EU tas upp i utredningen. Tempot i 

beslutsprocesserna kommer förmodligen att drivas upp vilket gör att det svenska 

förberedelsearbetet med utredningar och remissförfaranden kan komma att trängas ihop 

tidsmässigt, något som gör det svårare för olika intressen att göra sig hörda. Enligt utredningen 

kan det komma att kompenseras av olika faktorer. Dels menar man att den offentliga debatten 

i Sverige inför beslut som ska fattas i Bryssel, förmodligen kommer att gynnas av att många 

länder är berörda. Dels lyfts lobbyverksamhet som ett sätt att ge grupper som känner att de 

förlorat inflytande på nationellt plan att återfå inflytande och få en möjlighet att göra sig 

hörda.111 Enligt mig blir det märkligt att använda lobbyverksamhet som ett argument för att ett 
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EU-medlemskap inte innebär en demokratiförlust när medborgare och intresseorganisationer 

inte får samma möjlighet att göra sina åsikter hörda i beslutsfattandet. Enskilda medborgare får 

svårt att ägna sig åt lobbyverksamhet och det är även svårt för mindre intresseorganisationer. 

Möjligheten att ta sig till Bryssel för att bedriva lobbyverksamhet och försöka påverka både 

parlamentet och rådet är inte, i min mening, likvärdigt med att få möjlighet att uttrycka sin åsikt 

i ett remissförfarande.  

 

4.1.2 Internationaliseringens olika nivåer 

Kjell Goldman beskriver internationaliseringen utifrån tre aspekter. Besluts-, samhälls- och 

probleminternationalisering. Beslutsinternationaliseringen innebär att allt fler politiska beslut 

fattas på en internationell arena. Det här innefattar både beslut i internationella organisationer 

och även traditionell mellanstatlig diplomati. Internationella beslut har funnits så länge det har 

funnits stater och diplomater, men området för beslutsfattandet har ökat i omfattning. 

Samhällsinternationaliseringen handlar om allt från handel mellan länder till transnationell 

spridning av media och kultur, samt utbyte av idéer över landsgränserna. 

Probleminternationaliseringen handlar om att många av de problem som politiken har att lösa i 

allt större utsträckning påverkas av utländska förhållanden. Det är viktigt att skilja på dem då 

varje form av internationalisering går att påverka i olika stor utsträckning.112 

 

Probleminternationalisering går inte att undvika, oavsett hur ett land försöker avskärma sig från 

omvärldens påverkan. Problemen går däremot att förhålla sig till på olika sätt, antingen genom 

nationella beslut eller med beslutsinternationalisering. Samhällsinternationaliseringen är en 

följd av flertalet mindre beslut av olika aktörer och politikens internationalisering är en 

biprodukt av att samhällen växer samman. Denna internationalisering går i viss mån att hindra, 

men till ett pris. Försvagad ekonomi är en möjlig konsekvens av att hindra 

internationaliseringen men sådan isolationism är sällan att rekommendera. Att ta samhällets 

internationalisering för given, på gott och ont, torde vara utgångspunkten i Sverige och andra 

demokratier. Överlag betraktas nog samhällsinternationaliseringen på samma sätt som 

probleminternationaliseringen, som en given förutsättning för politiska beslut.113 

 

Om problem- respektive samhällsinternationaliseringen tas för given så återstår att fråga i 

vilken mån internationaliseringen av beslut kan påverkas. Här kan länder som Sverige ställas 
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inför ett vägval, som enligt Goldman förefaller ha tre innebörder. I första hand handlar det om 

formerna för beslutsfattandet. Om både problem och samhälle internationaliseras kommer även 

besluten att göra det i viss mån. Valet rörande EU handlar främst om det ska ske inom ramen 

för EU eller genom traditionell diplomati. Vägvalet handlar i andra hand om omfattningen av 

den nationella politikens internationalisering av beslut. Problem- och 

samhällsinternationalisering ökar skälen för beslutsinternationalisering men det är inte något 

tvång. En annan möjlighet är att i stället i efterhand anpassa sig till beslut som andra fattat. En 

tredje möjlighet är att ta konsekvenserna av att gå sin egen väg. Ett medlemskap i EU innebär 

att frågor som annars skulle fattas nationellt kommer att tas upp till internationell nivå.114 

 

Beslut inom EU fattas på tre nivåer. För det första genom mellanstatlig interaktion, rådet, och 

då sker förlusten och vinsten av handlingsfrihet som vanligt. För det andra sker det genom 

överstatlig byråkrati, kommissionen, där modellen för förlorad respektive vunnen 

handlingsfrihet inte fungerar likadant. I kommissionen är staterna inte direkt representerade. 

Varje medlemsstat får utse en kommissionär, men kommissionärerna ska se till unionens bästa 

och inte till sina respektive länders intressen. Medlemsstaterna år därför försöka påverka genom 

lobbyism, något även stater som inte är medlemmar kan göra. Däremot torde medlemmar ha 

större inflytande med sin lobbyism. Men vinsterna i handlingsfrihet som kommer av att 

underkasta sig en överstatlig byråkrati torde däremot begränsas till vad som följer av att andra 

underkastar sig samma byråkrati. Den tredje typen av beslutsfattande sker genom parlamentet, 

där frågan om förlorade och vunna handlingsmöjligheter måste ses på ett helt nytt sätt. 

Parlamentet representerar nämligen inte staterna. Parlamentet representerar medborgarna 

direkt. Transnationell parlamentarism ger ökade handlingsmöjligheter i form av medinflytande, 

men inte till medlemsstaterna utan till medborgarna. Med parlamentets relativt svaga ställning 

är det här inte högt prioriterat, men om parlamentet blir starkare blir det viktigt att komma ihåg 

vems handlingsmöjligheter som ökar, Sveriges eller svenskarnas. 115  Ur ett 

folksuveränitetsperspektiv blir det här intressant. När Sveriges suveränitet minskar innebär det 

i förlängningen minskat inflytande för svenska folket. Men om Sveriges inflytande minskar till 

förmån för parlamentet kan den förlusten i slutändan leda till ökat inflytande för svenska folket. 

Samtidigt delas det inflytandet på alla medborgare inom EU. 
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Enligt Goldman handlar frågan om balansen mellan inre demokrati och yttre effektivitet. 

Demokrati kräver en öppen process med ett brett deltagande. Med nationellt oberoende och 

demokratiska processer kan vi då fatta beslut, men utan yttre effektivitet riskerar vi bara att de 

besluten sedan görs meningslösa av omvärlden.116 

 

Folkstyrelsen kommer att påverkas av ett medlemskap i EU men enligt utredningen så kommer 

folkstyrelsen ändå att påverkas av globaliseringen.117 

 

4.2 Formell kontra faktisk suveränitet 

För att kunna prata om en folkvilja krävs en form av exkludering-inkludering, som Mouffe 

diskuterar i The Democratic Paradox, där ett demos definieras, ett folk som kan ha 

demokratiska rättigheter.118 Inom en nation finns det, relativt sätt, ofta ett någorlunda kulturellt  

homogent demos, medans det på EU-nivå är svårare att prata om ett demos.119 Enligt Walker 

kritiseras tanken på en aktiv Europeisk demokrati då det saknas en gemensam politisk identitet 

grundad i etnicitet och kultur och idén om ett europeiskt demos anklagas för att vara ett försök 

till socialt ingenjörskap. Men Walker menar att kritiken är överdriven då konstitutionalism inte 

kräver ett a priori politisk gemenskap, det finns rum att genom konstitutionella regler skapa en 

gemensam europeisk identitet.120 

 

Suveränitet är ett begrepp som det råder delade meningar om hur det ska tolkas. Det används 

dessutom sparsamt i svensk konstitutionell debatt och förekommer inte alls i 

Regeringsformen.121 

 

I förarbetena argumenterar man för att även om Sveriges formella beslutskraft minskar på EU:s 

områden genom ett medlemskap kommer den faktiska beslutskraften att de facto öka. Även om 

vi inte är medlemmar i EU påverkas Sverige av beslut från EU. I och medlemskapet får Sverige 

rösträtt vid de beslut som ändå påverkar oss och medlemskapet kommer därför att gynna 

demokratin i vårt eget land.122  Samma resonemang återfinns i konsekvensutredningen om 

suveränitet och demokrati, SOU 1994:12. Redan i sammanfattningen konstateras att det finns 
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två former av suveränitet för en stat, formell och faktisk. Den formella består av den formella 

frihet ett land har att fatta beslut. Faktisk suveränitet handlar om en stats reella handlings- och 

rörelsefrihet. Enligt utredningen kräver en levande demokrati en faktisk suveränitet. För att 

beslut som kommit fram genom demokratiska processer ska få genomslag måste en stat ha 

faktisk suveränitet. Utan politisk makt att förverkliga beslut menar man att förtroendet för 

demokratin undergrävs. Paradoxalt nog ökar en stats faktiska suveränitet genom att ansluta sig 

till en internationell organisation menar man, eftersom Sverige ändå påverkas av besluten inom 

EU så är det bättre att kunna påverka de besluten inifrån. Samtidigt minskar den formella 

suveräniteten.123 

 

När konsekvensutredningen genomfördes hade Sverige en hög formell självständighet i och 

med konstitutionellt oberoende av andra stater. I praktiken hade Sverige däremot haft ett ökat 

beroende av omgivningen inom speciella områden, till den punkt där det i utredningen kan 

ifrågasättas om exempelvis en ”svensk ekonomi” finns. Internationaliseringen har gjort att det 

faktiska självbestämmandet har sjunkit.124 

 

I suveränitetsutredningen sägs det att en vanlig föreställning är att ett EU-medlemskap innebär 

en försvagad riksdag då beslutsbefogenheter flyttas till Bryssel. Enligt utredningen är det i 

stället en fråga om en maktförskjutning från den svenska riksdagen till ett samordnat 

lagstiftningsarbete mellan medlemsstaternas regeringskanslier. Det sker alltså en förskjutning 

från parlamentarism till kabinettspolitik.125 Även om det givetvis är skillnad på att befogenheter 

förs över till Bryssel jämfört med medlemsländernas regeringskanslier anser jag att 

grundproblemet är det samma. Riksdagen, folkets främsta företrädare, tappar makt som hamnar 

där folket har sämre representation. Visserligen finns en viss form av folklig representation då 

Sveriges regeringskansli kommer vara en del av det gemensamma lagstiftningsarbetet men det 

är en väldigt begränsad representation, vilket även skulle vara fallet om maktförskjutningen var 

till parlamentet i Bryssel. 

 

I suveränitetsutredningen finns ett avsnitt om Sveriges alternativ till EU. Det inleds med att 

ställa upp två grundproblem för Sverige ur ett demokrati- och legitimitetsperspektiv. Problem 

1) är en liten stats politiska styrproblem i en internationaliserad demokrati med en angränsande 
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integrerad stor marknad. Där riskerar den faktiska suveräniteten att tunnas ut vilket kan få 

konsekvenser för demokratin och den politiska demokratin. Problem 2) är de 

legitimitetsproblem som uppstår i samband med en situation där folket säger nej till ett 

medlemskap samtidigt som de ledande politiska krafterna och näringslivet verkat för ett 

medlemskap. Problem 1) skulle alltså infinna sig om Sverige väljer att stå utanför EU och anses 

därför vara både ett lång- och kortsiktigt problem. Det andra problemet är av mer övergående 

karaktär.126  

 

 

4.2.1 Formell suveränitet 

Enligt Sten Johansson är karaktäristiska drag i den svenska folkstyrelsen att all offentlig makt 

utgår från folket. Detta sker genom återkommande allmänna val till riksdagen, där den 

offentliga makten är samlad. Regeringen måste ha stöd i riksdagen och vid nästa val kan 

medborgarna utkräva ansvar. Folkviljan kan komma till uttryck genom att riksdagen kan ta 

samhället i den riktning medborgarna vill. Om medborgarna vid nästa val vill ändra 

samhällsriktningen kan de ge uttryck för det.127  En anslutning till EU kräver ändringar av 

svensk grundlag och ett överförande av normgivningsmakt från riksdagen, vilket innebär en 

formell förändring för demokratin i Sverige, något som påverkar medborgarnas möjlighet att 

förändra samhällsriktningen och deras möjlighet att utkräva ansvar.128 

 

 

4.2.2 Faktisk suveränitet 

Suveränitets-utredningens slutsats är att Sveriges formella suveränitet kommer att minska med 

ett EU-medlemskap men att den faktiska suveräniteten kommer att öka. Däremot kommer 

formerna för nationellt beslutsfattande att påverkas på olika sätt, men i slutändan menar man 

att medborgarna kommer få större möjligheter att påverka politiken genom sina 

representanter.129 Ett medlemskap i EU ger Sverige bättre möjligheter att nå flera svenska 

samhällsmål.130 
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Ett argument som är återkommande i suveränitetsutredningen är att mindre medlemsstater är 

överrepresenterade inom EU jämfört med större medlemsstater. Även om det när utredningen 

gjordes inte var klart hur Sveriges representation skulle komma att se ut antogs det att det skulle 

följa samma mönster. Det gör, enligt utredningen, att om EU tar en mer federativ riktning och 

beslutsprocesserna demokratiserar kommer Sverige paradoxalt nog få ett sämre inflytande. 

Även om det kan antas att en viss överrepresentation för mindre stater kan komma att finnas 

om det folkvalda parlamentet får mer makt kommer det inte vara i samma utsträckning som 

överrepresentationen i rådet. Därför skulle Sveriges befolkning bli sämre representerade och få 

sämre inflytande om parlamentet fick större inflytande på bekostnad av rådet.131 Diskussionen 

om att svenskarnas inflytande skulle minska vid en mer demokratiserad beslutsprocess inom 

EU är intressant då den tydligt illustrerar det fokus som läggs vid faktisk suveränitet. Även om 

det formellt blir en större representation för det svenska folket får de sämre faktiskt inflytande 

då den indirekta representationen i rådet minskar. 

 

I suveränitetsutredningen anses ett fortsatt samarbete med EU inom ramen för EES vara det 

huvudsakliga alternativet till ett EU-medlemskap. Det skulle innebära stor påverkan från EU 

på den svenska rättsordningen, även om det skulle se annorlunda ut än vid ett medlemskap. 

Grundtanken med EES-avtalet är att upprätta ett ekonomiskt samarbetsområde med 

gemensamma regler.132 Som jag tolkar det är det här kärnan i utredningens argument om att 

Sveriges faktiska suveränitet kommer att öka vid ett EU-medlemskap. Givet att alternativet till 

ett medlemskap är fortsatt deltagande i EES-samarbetet så innebär ett medlemskap större 

faktisk suveränitet. Genom att vara en del av EES påverkas Sverige ändå i betydande del av 

EU-rätten men utan att få en möjlighet att påverka beslutsfattandet. Som medlemmar skulle 

därför Sverige, och det svenska folket, få en bättre representation i EU och ett faktiskt inflytande 

över sakpolitiken som ändå påverkar oss. Därigenom skulle även den politiska legitimiteten 

öka.  

 

I utredningen poängteras att sambandet mellan suveräniteten och legitimiteten är viktigt att 

upprätthålla, men då faktisk suveränitet snarare än formell. Det är kapaciteten till sakpolitisk 

problemlösning som lyfts som central. Enligt utredning är ett grundläggande drag i svensk 

politisk kultur pragmatismen där förhandling och kompromiss går före de stora principerna och 
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det är det som ger politisk legitimitet. 133  Återigen visar utredningen på att det är främst 

möjligheten att lösa sakpolitiska problem som ligger i fokus. I det sammanhanget framstår EU 

som ett rimligt alternativ.  

 

Enligt utredningen är det ”tämligen lätt att uttala sig om konsekvenserna för Sveriges 

suveränitet av olika former för svenskt deltagande i den europeiska integrationen. Ett 

medlemskap i EU kommer uppenbart att innebära en minskning av Sveriges formella 

suveränitet. Det är en följd av hela konstruktionen.” Därför anses den viktiga frågan vara 

huruvida denna förlorade suveränitet kan vägas upp av en förstärkning av den faktiska 

suveräniteten. I utredningen görs bedömningen att det kommer inträffa. I och med 

medlemskapet kommer Sverige vara med och påverka utformningen av regler som inte bara vi 

utan även andra kommer att behöva följa. Enligt utredningen kan man säga ”att det inom vissa 

bestämda politikområden uppstår en ’pooling’ av suveräniteter i en gemensam suveränitet, i 

syfte att åstadkomma en gemensam problemlösning.” Enligt utredningen ger den här samlade 

suveräniteten förutsättningar för mer effektivt beslutsfattande än om suveräniteten varit 

utspridd på flera nationalstater. I och med en samlad suveränitet menar man att svenska 

beslutsfattare kommer kunna påverka ett avsevärt större område än tidigare.134 Två saker är 

beaktansvärda. Dels att de i utredningen menar att det är enkelt att se konsekvenserna för 

suveräniteten vid ett svenskt medlemskap i EU, dels att de presenterar ett argument om en 

gemensam suveränitet. Att det är lätt att uttala sig om konsekvenserna för suveränitet kan verka 

märkligt i en utredning kring konsekvenserna för suveräniteten. Men när de i utredningen 

förtydligar att det handlar om den formella suveräniteten blir uttalandet mer naturligt, framför 

allt utifrån den argumentation som lagts fram genom utredningen. Fokus ligger på att utreda 

hur den faktiska suveräniteten påverkas av ett medlemskap i EU. Att utredningen sen 

konstaterar att suveräniteten kommer öka är inte heller överraskande, de har lagt fram flertalet 

argument för det genom utredningen. Vad som däremot är lite överraskande är det som lyfts 

argumentet om gemensam suveränitet. Det har diskuterats utförligt i utredningen och 

utredningen ger inga bevis för att en sådan gemensam suveränitet skulle finnas. Dessutom är 

argumentet att Sverige kommer kunna påverka utanför landets gränser märkligt i förhållande 

till minskad suveränitet. Det känns som att det kommer från ingenstans och har egentligen inte 

med saken att göra. 
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Enligt Goldman kan handlingsfriheten öka inom ett snävt område genom att undvika relationer 

med andra länder. Han illustrerar det med en eremit i en grotta. Eremiten behöver inte anpassa 

sig efter andra. Samtidigt får hen en väldigt snäv ram, det vill säga grottan, men i grottan får 

hen bestämma helt själv. Ett annat alternativ är att handlingsfriheten begränsas på olika 

områden men samtidigt öka i total omfattning då området man har att röra sig på och fatta beslut 

inom ökar.135 EU skiljer sig från andra mellanstatliga samarbeten på det sätt att det innebär ett 

större avsteg från suveräniteten. Samtidigt innebär det att det finns mer att vinna på ett 

medlemskap. En starkare internationell organisation innebär ofta större avsteg från den egna 

suveräniteten, samtidigt om den kan erbjuda handlingsmöjligheter värda att påverka. Bara en 

stark organisation kan enligt Goldman påverka varje medlems handlingsfrihet till den grad att 

varje medlems handlingsfrihet ökar. Det här gör att nettoresultatet är svårt att beräkna. Inom 

EU är den här beräkningen än mer komplex på grund av hur två av EU:s huvudorgan är 

konstruerade. För det första genom att staterna inte är direkt representerade i kommissionen, 

eller snarare att kommissionen ska se till unionens intressen. För det andra genom att staterna 

inte är representerade i parlamentet. Där är det européerna som individer som representeras.136 

Enligt mig kan det sistnämnda däremot ses som en demokrativinst. Även om staterna inte 

återvinner sin suveränitet på samma sätt är det ändå en vinst för folket att representeras i 

parlamentet. 

 

Trots att medlemskap i EU skulle innebära en suveränitetsförlust för Sverige är det fortfarande 

intressant, enligt Johansson, att se om det kan vägas upp av sakpolitisk effektivitet. 137 

Johansson konstaterar sedan att olika nivåer av samarbete på olika politikområden ger olika 

sakpolitiska vinster, men han förespråkar genomgående olika frihandelsavtal före 

medlemskap.138 Som jag tolkar Johansson menar han att vinster i sakpolitisk effektivitet är 

samma sak som i utredningens huvuddel kallas för faktisk suveränitet. Det blir alltså en 

omskrivning från att gälla ren sakpolitik till att handla om mer principiella frågor som 

suveränitet. Personligen anser jag att Johanssons sätt att beskriva det mer ärligt. Genom att 

tydligt visa att förlust av suveränitet vägs upp sakpolitiska vinster blir det tydligare att 

medlemskap i EU innebär en förlust av suveränitet. Att det kan vägas upp av sakpolitisk 

effektivitet är absolut relevant men i en diskussion om hur demokratin påverkas är det enligt 
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mig viktigt att det är tydligt att vinsterna handlar om just sakpolitik och inte demokratiska 

principer. Framför allt utifrån ett formellt demokratibegrepp. 

 

Enligt Johansson går det att i en mer utbyggd kalkyl att fästa värde vid att Sverige som del av 

en majoritet kan påtvinga andra länder lagstiftning deras nationella parlament vänder sig emot, 

men han anser att det är konstigt att värdesätta möjligheten att sätta sig över andra länders 

demokrati. Det tillför inget mervärde för den svenska demokratin och principerna som gäller 

för svensk demokrati borde ha samma värde för andra demokratier. Strikt folkrättsligt är det 

här en inblandning i andra folks interna angelägenheter. Från samma principiella 

utgångspunkter är det svårt att motivera att Sveriges förmodade överrepresentation i rådet 

skulle innebära en demokrativinst. Även om överrepresentationen kan ge effektivitet till 

sakpolitik kan det inte försvaras utifrån demokratins suveränitet, något som måste gälla alla 

folk. Ur ett strikt statsrättsligt perspektiv är det inte försvarbart att ge medborgarna i små 

medlemsländer en starkare ställning.139 

 

4.2.3 Slutsatser om suveräniteten 

Enligt suveränitetsutredningen är sambandet mellan suveränitet och politisk legitimitet centralt 

för en demokratisk konsekvensanalys av ett eventuellt EU-medlemskap. Det finns en betydande 

skillnad mellan en politisk ordning där känslan av att kunna påverka är allmänt spridd och en 

där den upplevelsen saknas. Därför är skillnaden mellan formell och faktisk suveränitet viktig. 

Även om Sverige skulle behålla samma formella suveränitet som innan om medlemskapet 

avvisas kan den politiska legitimiteten minska om den faktiska suveräniteten minskar. Politik 

beskrivs i utredningen som en permanent problemlösningsprocess. Legitimitetssvårigheter kan 

uppstå om problemen blir mer komplicerade till följd av att de till sin natur blir mer 

gränsöverskridande. En stat som formellt är självständig att fatta beslut men som ändå inte kan 

lösa sakpolitiska problem kan därför i längden få en försvagad politisk legitimitet. 

Internationaliseringen, eller transnationaliseringen av sakpolitiska problem har försvagat 

nationalstatens politiska legitimitet och kräver enligt suveränitetsutredningen en ny nivå av 

regelskapande för att återupprätta den faktiska suveräniteten. Enligt utredningen är det är mot 

den bakgrunden som frågan om alternativ till EU-medlemskap måste ses.140 Här framgår det 

tydligt varför utredningen lägger så stort fokus på den faktiska suveräniteten. Givet att Sveriges 
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faktiska suveränitet minskar om medlemskap i EU avvisas framstår ett medlemskap som en 

nödvändighet, oavsett vad som händer med den formella suveräniteten.  

 

Vid den enklaste suveränitetskalkylen innebär ett medlemskap i EU ett betydande minus för 

Sveriges del. Den suveränitet som förloras genom överförda befogenheter vägs inte upp av den 

representation Sverige får i rådet och i kommissionen enligt Johansson.141 

 

4.3 Grundlagarna 

Inför medlemskapet i EU behöver svensk grundlag ändras, främst genom att det i 

regeringsformen införs en speciell reglering om överlämnandet av beslutsbefogenheter till EU. 

Genom att införa en reglering som säger att de framtida beslut som fattas av EU gäller i Sverige 

innebär det en skyldighet för svenska domstolar och myndigheter att tillämpa EU-rätt.142 

 

Det faktum att all offentlig makt utgår från folket hindrar inte att folkets företrädare, riksdagen, 

ingår olika samarbeten med andra stater. För att besluten från ett sådant samarbete ska stå i 

överrensstämmelse med RF krävs däremot att uppdraget att ingå samarbetet tydligt kommer 

från folket och att överlåtandet av befogenheter har skett enligt lag. Det här innebär däremot 

inte att samarbetet kan utvecklas till en federal stat utan större ändringar av samtliga 

medlemsländers konstitutioner.143 

 

Hur medlemskapet i EU skulle påverka grundlagarna utreddes innan inträdet i unionen. 

Unionsrättens företräde diskuteras i utredning där det konstateras att det innebär att EU-rätten 

går före även grundlag. Alltså finns det ingen anledning att i RF försöka begränsa företrädet. 

Samtidigt poängteras att när det gäller sekundärrätten är det endast förordningar som blir direkt 

tillämpliga. Direktiv, som är den vanligaste formen av sekundärrätt, måste gå igenom vanligt 

förfarande i riksdagen som fortfarande styrs av RF, även om direktiven kan innehålla strikta 

regleringar kring hur reglerna ska utformas. Vissa direktiv har däremot direkt effekt och blir 

således delvis tillämpliga omedelbart. Grundlagarna kommer påverkas i och med företrädet för 

EU-rätten, men de kommer att påverkas i olika utsträckning. Enbart vissa kapitel i RF kommer 

att påverkas, utifrån fördragens lydelse vid anslutningen till EU. Även om bestämmelser i RF 

inte kan åberopas som hinder att tillämpa existerande EU-rätt kan Sverige med stöd av RF välja 
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att inte ratificera framtida fördragsändringar som skulle strida mot svensk grundlag. Utredarna 

vänder sig mot att detaljreglera EU-medlemskapet i grundlag, dels för att EU-rätten inte 

påverkas av nationell rätt, dels för att det kan dölja EU-rättens speciella karaktär som en 

rättsordning ”ovan” medlemsstaterna.144 Notera att de använder citattecken kring ovan, något 

som får mig att tro att de i utredningen vill visa att det är oklart hur EU ska placeras i förhållande 

till medlemsstaterna. 

 

Eftersom EU:s förordningar per automatik har företräde över svensk rätt behöver, enligt 

utredningen, inte motstridande bestämmelser avskaffas. Däremot kan motstridig författning 

som kvarstår göra det svårt för enskilda att veta vad som gäller. Därför bör sådan motstridig 

författning upphävas av ordningsskäl.145 Gällande direktiv som kräver lag innebär det ändå ett 

lagstiftningsförfarande där motstridiga bestämmelser kan åtgärdas.146  Intressant här är att det 

inte förs någon diskussion kring vilka konsekvenser det faktum att EU-rätt har företräde över 

svensk rätt kan få. Visserligen är det vid Sveriges anslutning till EU sedan länge fastslagen 

praxis,147 men att i ett land som betonar folksuveräniteten som så pass viktig som i Sverige inte 

föra någon längre diskussion kring internationell rätts överstatliga natur inför en anslutning är 

anmärkningsvärt. 

 

4.4 Slutsatser 

Suveränitetsutredningen avslutas med ett kapitel som diskuterar slutsatserna från utredningen. 

Det konstateras att samtidigt som demokratin fått genomslag i tidigare diktaturer de senaste 

decennierna så har den debatterats i vår del av världen. Ett minskat förtroende för politiker och 

minskad tilltro till det politiska systemet i helhet har spridit ut sig i västvärlden. Så är fallet även 

i Sverige, som enligt suveränitetsutredningen har en lång tradition av konstitutionalism och 

folkligt deltagande i den politiska styrelsen. Debatten har sitt ursprung i den dubbelhet som 

finns i en levande demokrati, folkligt deltagande samtidigt som effektiva beslut ska kunna 

fattas. Enligt utredningen är det denna balans som har försämrats. Problemen som ska lösas 

politiskt har allt oftare en global karaktär samtidigt som de politiska institutionerna som ska 

hantera problemen ofta har en begränsad nationell bas. Nationalstatens minskade faktiska 

suveränitet har ett samband med den besvikelse som finns över hur de demokratiska 
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styrelseskicken i staterna fungerar. Regeringar och parlament kan inte fatta beslut som 

motsvarar medborgarnas förväntningar, det vill säga sakpolitisk effektivitet, i samma 

utsträckning på grund av internationaliseringen. Även om det finns andra skäl till minskat 

förtroende för demokratin än minskad suveränitet ligger det utanför utredningens område.148  

 

Ett medlemskap i EU medför konsekvenser för suveräniteten, både den formella och den 

faktiska. På det formella planet innebär det en förlust, men det måste vägas mot eventuella 

vinster i faktisk suveränitet. Enligt utredning är en ”självfallen och uppenbar” demokrativinst 

en ökad effektivitet för att driva igenom beslut som Sverige påverkas av. Något som är svårare 

att uttala sig om är däremot hur enskildas och gruppers möjlighet att delta i beslutsprocesser 

kommer att påverkas. Hur det kommer att påverkas är enligt utredningen beroende av vilken 

riktning EU kommer ta i framtiden. Tre möjliga scenarion presenteras. En tillbakagång till en 

renodlad förvaltningsunion, en fortsatt prägel av framförallt statsförbund eller att EU tar en mer 

federativ riktning och bli mer likt en förbundsstat. Eftersom den fortsatta riktningen är okänd 

anses det i utredningen vara svårt att värdera demokrativinster respektive -förluster i förhållande 

till den framtida utformningen av EU.149 Jag håller med om att det är onödigt att spekulera allt 

för mycket kring vilken riktning EU kommer ta. Däremot kan ju en diskussion om vilken 

riktning EU tagit sen det grundades och fram till tidpunkten för utredningen ändå säga något 

om tänkbar framtida riktning. Dessutom, när det finns tre möjliga utvecklingar är det inte helt 

orimligt att kort redogöra för tänkbara demokrativinster och -förluster utifrån alla tre tänkbara 

scenarion.  

 

I det sammanfattande avsnittet i suveränitetsutredningen görs en bedömning av hur den svenska 

suveräniteten påverkas av ett medlemskap i EU. Enligt utredningen hör det till sakens natur att 

bedömningen förutsätter en rad sakpolitiska värderingar och även grundas på många osäkra 

faktorer. Om Sverige står utanför EU och har kvar ett EES-avtal kommer det innebära en 

försämrad faktiskt suveränitet jämfört med ett medlemskap i EU. Även om det är svårt att 

spekulera kring olika nivåer av svenskt inflytande vid olika former av europeisk integration 

konstaterar utredningen att av självklara skäl får Sverige mest inflytande vid ett medlemskap. 

Därför står valet mellan bibehållen formell suveränitet eller förstärkt faktiskt suveränitet. Det 

första alternativet skulle enligt utredningen leda till att Sverige kontinuerligt får sämre 

möjligheter att fatta beslut i många centrala frågor, medan det andra innebär att vi får vara del 
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i EU:s beslutsprocess och vara med och utforma politiken i de centrala frågorna.150 Johansson 

menar däremot att det inflytande Sverige skulle få genom EES-avtalet tillfredsställer de krav 

Sverige rimligen kan ställa vid tillkomsten av nya regler.151  

 

5 Analys och avslutande diskussion 
Även om jag är kritisk till en del resonemang som förs i förarbetena till anslutningslagen och 

den grundlagsändring som föranleddes av Sveriges medlemskap i EU så kan lagstiftaren inte 

beskyllas för att ha tagit ett förhastat beslut. Medlemskapet i EU och dess potentiella 

konsekvenser utreddes ordentligt. Förutom de två utredningar jag har fokuserat på, SOU 

1993:14 EG och våra grundlagar samt SOU 1994:12 Suveränitet och demokrati, gjordes ett 

antal utredningar med fokus på olika sakpolitiska områden.152 Vidare består propositionen till 

anslutningslagen, Prop. 1994/95:19, av fyra böcker totalt med alla bilagor. Frågan är alltså helt 

klart ordentligt utredd, men hur förhåller sig det resonemang som förs om EU och demokratin 

mot det formella demokratibegrepp som framkommer av RF där folksuveräniteten är det 

viktigaste.  

 

5.1 Demokratin inom unionen 

Ett, i förarbetena, återkommande argument för EU:s demokratiska legitimitet är att det är ett 

samarbete mellan demokratiska stater och att EU respekterar mänskliga rättigheter. 153 

Samtidigt poängteras i demokratiutredningen att diskussionen om den demokratiska 

legitimiteten inte får stanna vid unionens uppkomst.154 Min uppfattning är att argumentationen 

kring den här frågan inte riktigt håller en konsekvent linje genom förarbetena. Även om det 

konstateras att frågan om EU:s legitimitet är bredare än att det är ett samarbete mellan 

demokratier så diskuteras inte den interna demokratiska legitimiteten utförligt, med undantag 

för Gustavssons uppsats i bilagedelen till SOU 1994:12.  

 

Enligt Gustavsson kan en institution aldrig hämta legitimitet för sina beslut från det faktum att 

den instiftats på demokratisk väg, det är arbetssättet inom organisationen som är avgörande.155 

Gustavsson konstaterar i sin uppsats att demokratiprincipen blir viktig inom EU då dess natur 
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som en rättsordning sui generis, gör att den inte kan få sin legitimitet från strikt folkrättslig 

grund.156 Här anser jag att argumentationen i förarbetena brister. Även om de betonar vikten av 

demokratisk legitimitet för EU:s arbetssätt ger de i utredningen aldrig några argument för att 

arbetssätten är demokratiska. Mest utrymme får det i Gustavssons och Johanssons 

expertuppsatser, men det blir mest som problematiseringar av arbetssätten. De 

demokratiproblem som Gustavsson poängterar bemöts aldrig.  

 

Jag håller med Gustavsson i det att inte räcker med att konstatera att EU bygger på ett samarbete 

mellan demokratier. För att EU ska ha någon form av demokratisk legitimitet krävs det att 

arbetssätten inom EU är demokratiska. Framför allt med tanke på Sveriges formella 

demokratibegrepp i RF där folksuveräniteten lyfts som den centrala delen. Med ett mer 

materiellt demokratibegrepp hade det faktum att EU har ett demokratiskt ursprung vägt tyngre 

som argument, givet att EU även respekterar fri- och rättigheter. 

 

Här anser jag även att det Ross säger om demokratins luddighet är relevant, att en stat styrd av 

envåldshärskare inte utgör ett demokratiskt samhälle bara för att envåldshärskaren en gång fick 

makten från folket.157 Nu är givetvis inte EU samma sak som en envåldshärskare, men poängen 

kvarstår. Något blir inte demokratiskt enbart för att det har ett demokratiskt ursprung.  

 

Den enda egentliga kritiken mot EU som demokratisk institution i förarbetena är Johanssons 

expertuppsats i bilagan till SOU 1994:12. Enligt honom saknar EU demokratisk legitimitet ur 

ett strikt statsrättsligt perspektiv och han menar dessutom att kompromisserna med traditionell 

folkrätt är tveksamma. Att den enda utförliga kritiken av EU ur ett demokratiskt perspektiv i 

förarbetena är i en expertuppsats är enligt mig anmärkningsvärt. Jag anser att den kritiken borde 

ha behandlats mer utförligt i huvuddelen av suveränitetsutredningen och bemötts ordentligt. 

 

Ytterligare ett problem med EU som en demokratisk institution är att det är relativt svårt för 

folket att utkräva ansvar för fattade beslut. Jämfört med det nationella beslutsfattandet i 

riksdagen, där den representativa demokratin bygger på just möjligheten att vi val utkräva 

ansvar. Ansvarsutkrävandet går även tillbaka till Rousseau och hans idé om att folkets tystnad 

innebär att man accepterar ledarnas beslut men att de alltid kan göra sitt missnöje känt och 
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därmed utkräva ansvar. Även om de bristande möjligheterna att utkräva ansvar behandlas i 

förarbetena bemöts problem riktigt aldrig utan det konstateras bara att det är ett känt problem. 

 

5.1.1 Subsidiaritetsprincipen 

Ytterligare ett argument för att EU som institution är demokratisk som lyfts fram i förarbetena, 

och framför allt i suveränitetsutredningen, är subsidiaritetsprincipen. Grunden för det 

argumentet är att enligt subsidiaritetsprincipen ska makten ligga nära folket. Rent praktiskt 

inom EU innebär det att huvudregeln är att reglering av frågor, där EU delar kompetens med 

medlemsstaterna, ska ske på nationell nivå. Det är först när det kan regleras bättre på unionsnivå 

som så ska ske. Som argument för EU:s demokrati används subsidiaritetsprincipen för att visa 

att även när EU har beslutsbefogenheter ska dessa enbart användas när det krävs. Huvudregeln 

ska vara att reglera på nationell nivå. 

 

Jag anser att det här är ett svagt argument för att EU är demokratiskt. Dels för att 

subsidiaritetsprincipen endast gäller vid delad kompetens, EU:s exklusiva kompetens påverkas 

inte av principen, dels för att argumentet bygger på att beslut fattas på nationell nivå i stället för 

på unionsnivå. Att subsidiaritetsprincipen enbart gäller där det råder delad kompetens är inget 

konstigt i sig. När principen används som argument för EU:s demokrati är det däremot ett 

problem. För utan att även redogöra för hur stor del av befogenheterna som är exklusiva 

respektive delade säger det inget om vilken omfattning subsidiaritetsprincipen har. Vidare 

bygger argumentet på att visa att en stor del av besluten fattas på nationell nivå. EU är alltså 

demokratiskt för att deras möjlighet att fatta beslut är begränsad.  

 

Jag anser att det här argumentet känns som ett försök att gå runt frågan om demokrati inom EU 

genom att visa på att EU ändå inte bestämmer så mycket, vilket förvisso kan ses som relevant 

inom ramen för suveränitetsutredningen. Förutom att visa på att EU har demokratisk legitimitet 

ska den även visa hur Sveriges demokrati påverkas av ett medlemskap. En annan tolkning kan 

därför vara att det är det som är tanken med att ta upp subsidiaritetsprincipen är att visa att ett 

medlemskap inte kommer påverka svensk demokrati nämnvärt. Även utifrån en sådan tolkning 

anser jag att argumentet är svagt, dels för att även om EU:s befogenheter är starkt begränsade 

så är demokratin inom EU ändå relevant för de beslut de faktiskt fattar, dels för att det inte säger 

något om den exklusiva kompetensen. 
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Ytterligare ett problem med subsidiaritetsprincipen är att det inte är helt klart hur den ska tolkas 

och vilka krav som ställs på EU när de ska visa att ett problem kan lösas bäst på unionsnivå. I 

slutändan är det domstolen som bestämmer hur subsidiaritetsprincipen ska tolkas, något som 

tas upp i suveränitetsutredningen. Men där konstateras bara att det inte går att veta hur 

domstolen skulle resonera i ett sådant fall, vilket förvisso är sant. Jag anser dock att det faktum 

att domstolen tidigare har haft en tendens att verka för ökad integration av EU, något som tas 

upp i utredningen, ändå ger en fingervisning. om hur de kan tänkas tolka subsidiaritetsprincipen. 

 

5.1.2 Domstolen 

Just domstolens roll inom EU diskuteras väldigt sparsamt i förarbetena. En anledning till det 

skulle kunna vara att ur ett svenskt perspektiv så är det just beslutsfattandet som är avgörande 

för demokratin, framför allt utifrån ett formellt demokratibegrepp. Denna tolkning är enligt mig 

mest rimlig. Samtidigt tycker jag att den begränsade diskussionen om domstolens roll är en 

svaghet i förarbetena. 

 

Utifrån ett svenskt perspektiv där folksuveräniteten är central och domstolar traditionellt inte 

haft en pådrivande roll i beslutsfattande så är det kanske inte så konstigt att framför allt fokusera 

på beslutsprocessen. Samtidigt är det, utifrån den roll domstolen har haft för utvecklingen av 

EU-rätten och dess påverkan på medlemsstaterna, viktigt att diskutera hur det påverkar folkets 

möjligheter att fatta beslut. EU-rättens direkta effekt i medlemsstaterna och att den har företräde 

över nationell rätt, även grundlag, är något som utvecklats av domstolen.158 Då är det enligt mig 

anmärkningsvärt att knappt diskuteras vilken påverkan det här har på svensk suveränitet och 

demokrati. 

  

5.2 Konsekvenserna för Sveriges demokrati 

Ett genomgående tema i förarbetena är internationaliseringen av politiken som, oavsett 

medlemskap i EU, påverkar Sverige och svensk suveränitet. Påverkan på suveräniteten innebär 

i förlängningen påverkan på demokratin. Om inte Sverige längre har möjlighet att fatta beslut 

som rör landet har inte heller svenska folket något inflytande. 1 kap. 1 § RF tappar i en sådan 

situation mening, att all makt utgår från folket betyder inte mycket om det inte finns någon makt 

som kan utgå från folket. 

 

                                                 
158 Se Mål 26/62 Van Gend en Loos, Mål 6/64 Costa mot ENEL och Mål 11/70 Internatinalle 

Handelsgessellschaft. 
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Den linje som drivs i suveränitetsutredningen är att internationaliseringen kommer att påverka 

Sverige oavsett om vi är medlemmar i EU eller inte. Då det främsta alternativet till EU-

medlemskap som presenteras i förarbetena är ett fortsatt EES-samarbete är inte det en orimlig 

hållning framför allt ur ett demokrati- och suveränitetsperspektiv. Fortsatt EES-avtal innebär 

även det en reell påverkan från EU men utan ordentligt svenskt inflytande, vilket är premissen 

för huvudargumentet i de suveränitetsargument som presenteras i förarbetena. Det 

huvudsakliga argumentet för EU-medlemskap, ur ett demokratiperspektiv, som presenteras i 

förarbetena är att Sveriges faktiska suveränitet kommer att öka om vi går med i EU. 

 

Den mest utförliga redogörelsen för hur internationaliseringen påverkar Sverige återfinns i Kjell 

Goldmans expertuppsats. Hans uppdelning av internationaliseringen gör, enligt mig, det tydligt 

hur olika nivåer av internationalisering påverkar ett land. Enligt Goldman kan 

internationaliseringen delas in i samhälls-, problem- och beslutinternationalisering.159 Jag anser 

att de två viktigaste för diskussionen om svensk demokrati är problem- och 

beslutsinternationaliseringen. 

 

Att de problem som politiken har att lösa i allt högre grad bestäms av faktorer utanför Sverige 

presenteras i förarbetena som något vi inte kan påverka, det är i stället något vi måste förhålla 

oss till.160 Premissen att vi inte kan påverka det faktum att samhällsproblemen i högre grad 

beror på internationella skeenden håller jag med om. I vart fall är det svårt att se hur Sverige 

kan påverka det. Slutsatsen att det är något som får tas för givet och som länder får anpassa sig 

efter känns därför inte orimlig. Vidare finns det inget i probleminternationalisering i sig som 

direkt motsätter sig folkligt inflytande. Det intressanta är hur man bemöter det faktum att 

problemen i allt högre grad grundar sig utanför Sveriges gränser. 

 

Rörande beslutsinternationalisering i form av EU menar Goldman att det i första hand handlar 

om former för beslutsfattande och i andra hand hur omfattande internationaliseringen av beslut 

ska vara. Antingen löses problemen inom EU eller genom traditionell diplomati.161 Såhär långt 

instämmer jag. Med ökad internationalisering av problem är det inte orimligt att förutsätta att 

det kommer kräva någon form av internationellt samarbete att lösa. Däremot är det relativt stora 

skillnader i påverkan på demokratin för de två alternativen, något jag upplever inte berörs. 

                                                 
159 Goldman, 1994, s. 93. 
160 Goldman, 1994, s 94. 
161 Goldman, 1994, s. 94. 
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Däremot diskuterar Goldman senare den stora påverkan EU har på ett lands suveränitet, men 

inte direkt kopplat till den här frågan. 

 

Gällande omfattningen av beslutsinternationaliseringen menar Goldman att valet står mellan att 

antingen gå med på att besluten internationaliseras eller att i efterhand anpassa sig efter beslut 

andra har fattat.162 Som jag förstår det vill Goldman visa på att alternativet till medlemskap i 

EU är ett fortsatt EES-samarbete. Eller i vart fall att oavsett medlemskap eller ej kommer 

Sverige behöva anpassa sig efter beslut fattade inom EU. Detta på grund av den problem- och 

samhällsinternationalisering som gör Sverige beroende av övriga Europa. 

 

Det faktum att Sverige kommer behöva anpassa sig efter EU även utan ett medlemskap är den 

röda tråden genom suveränitetsutredningen. Medlemskap i EU presenteras som ett nästan 

självklart val då vi ändå påverkas av vad som sker inom unionen och i hög grad har att anpassa 

oss efter gemenskapsrätten. I sig ser jag inte att det här är ett jättestarkt argument för att göra 

större begränsningar av Sveriges suveränitet. I relation till huvudargumentet för att ett 

medlemskap i EU egentligen innebär ökad suveränitet för Sverige är det däremot ett argument 

som måste tas i beaktning. 

 

Diskussionen om beslutsinternationalisering kopplas till handlingsfriheten för en stat. Att stå 

utanför samarbeten kan öka handlingsfriheten inom ett snävt område eller så kan en stat ansluta 

sig till en internationell organisation och begränsa sin handlingsfrihet på olika områden. Det 

senare kan däremot leda till en totalt sett ökad handlingsfrihet enligt Goldman.163 Tanken är att 

genom att en internationell organisation även begränsar andras handlingsfrihet ökar 

handlingsfriheten för alla. Jag håller inte med i slutsatsen här. Den tanken kritiseras även i en 

annan expertuppsats av Sten Johansson som menar att det inte tillför den svenska demokratin 

något att andra länders demokrati minskar. Dessutom torde de demokratiska principerna gälla 

lika för alla.164 Jag anser att Johanssons resonemang väger tyngst ur ett demokratiperspektiv. 

Jag kan inte se att svensk demokrati gynnas av att även andra länders handlingsfrihet begränsas 

och jag håller med om att principerna borde anses lika viktiga för andra folk än svenska folket. 

Det finns inga demokrativinster i att vi i Sverige kan vara med och bestämma vad som ska gälla 

i Danmark, varken för svenska folket eller för det danska folket. Jag kan däremot förstå tanken 

                                                 
162 Goldman, 1994, s. 94. 
163 Se Goldman, 1994, s. 134. 
164 Se Johansson, 1994, s. 224. 
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ur ett effektivitetsperspektiv och ett mer sakpolitiskt. Men när det gäller principiella frågor som 

demokrati och suveränitet anser jag inte att argumentet håller måttet. Även om utredningen 

presenterar både Goldmans och Johanssons synvinklar har tanken som Goldman presenterar 

fått mer utrymme. Johanssons kritik mot den här typen av resonemang finns bara i hans 

expertuppsats samtidigt som Goldmans resonemang förs genomgående genom 

huvudutredningen. Att ett medlemskap innebär att vi får möjlighet besluta om lagstiftning som 

påverkar andra lyfts fram som en demokrativinst. 

 

5.3 Formellt demokratibegrepp men faktisk suveränitet 

Det huvudsakliga argumentet för att medlemskapet i EU är bra utifrån demokratiskt perspektiv 

som finns i förarbetena är att Sveriges faktiska suveränitet kommer att öka med ett medlemskap. 

Faktiskt suveränitet innebär att de beslut som fattas faktiskt får genomslag. Ett medlemskap i 

EU innebär per definition en inskränkning av Sveriges formella suveränitet. Genom 

överlämnandet av beslutsbefogenheter till EU är det inbyggt i konstruktionen av EU. Den 

förlusten ska dock vägas upp av vinst av faktisk suveränitet. 

 

Diskussionen om faktisk suveränitet bygger helt på internationaliseringen av politiken. 

Eftersom det huvudsakliga alternativet som lyfts fram är ett fortsatt EES-samarbete står Sverige 

alltså enligt förarbetena inför valet mellan att påverkas av beslut fattade på EU-nivå som ändå 

begränsar möjligheten att fatta beslut, eller att ge upp vissa beslutsbefogenheter till EU men då 

få vara med i beslutsfattandet. Oavsett vilket val som görs är Sverige beroende av EU på grund 

av problem- och samhällsinternationalisering. 

  

5.3.1 Minskad formell suveränitet  

Ett medlemskap i EU innebär per automatik minskad suveränitet för medlemmarna då det 

innebär att överföra beslutsbefogenheter till EU. I suveränitetsutredningen konstateras det 

direkt. Men där görs det också skillnad på formell och faktisk suveränitet och det är formell 

suveränitet som i första hand försvinner vid medlemskap i EU. Vad utredningen sen handlar 

om är huruvida den förlorade formella suveräniteten kan leda till ökad faktisk suveränitet 

genom att Sverige får större inflytande över beslut som ändå påverkar oss. Utredningens fokus 

på faktisk suveränitet är förståeligt för om utredningen stannat vid formell suveränitet hade det 

bara blivit ett kort konstaterande om att den minskar vid ett EU-medlemskap. 
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Däremot förs inte någon vidare diskussion kring det faktum att minskad formell suveränitet för 

Sverige som stat inte nödvändigtvis innebär en demokratiförlust. Även om en del 

beslutsbefogenheter förflyttas till en överstatlig organisation kan folket fortfarande ha 

tillräckligt inflytande. Först om det konstateras att den överstatliga organisationen inte 

representerar folkviljan blir det ett demokratiproblem. Kanske är det faktum att det 

demokratiska underskottet inom EU var så välkänt när utredningen gjordes anledningen till att 

det inte görs någon skillnad på minskad formell suveränitet och minskad demokrati. En 

möjlighet är att de helt enkelt menar att allt som minskar Sveriges suveränitet är en 

demokratiförlust. 

 

5.3.2 Ökad faktisk suveränitet 

Genom att påverka EU-rätten får Sverige större möjlighet att effektivt bedriva sakpolitik vilket, 

enligt utredningen, ökar den faktiska suveräniteten. Givet att Sverige oavsett medlemskap i EU 

ändå påverkas i betydande omfattning av beslut fattade på EU-nivå verkar slutsatsen att 

medlemskapet innebär ökad faktisk suveränitet rimlig. Då det enda alternativ som i utredningen 

presenteras som ett verkligt alternativ till medlemskap är fortsatt EES-avtal finns det även en 

del som talar för att det stämmer att Sverige ändå påverkas av EU-rätten i betydande omfattning 

och att medlemskapet då är motiverat ur ett suveränitetsperspektiv. 

 

Här anser jag igen att det saknas en ytterligare diskussion om huruvida den ökade suveräniteten 

är främst för Sverige eller för det svenska folket. Vid en första anblick verkar det självklart att 

ökad faktisk suveränitet för Sverige borde innebära ökad demokrati – givet att Sverige styrs 

demokratiskt. Men eftersom det redan konstaterats att den formella suveräniteten minskar 

betyder det också att folkets formella inflytande minskar. I och med att Sverige i 

regeringsformen har en formell ingång till demokratin anser jag att en ökad faktisk suveränitet 

inte per definition är en demokrativinst. Först krävs först en närmre titt på hur den faktiska 

suveräniteten ökar och hur det väger upp för den förlorade formella suveräniteten. 

 

Ett argument som finns i utredningen är att små stater är överrepresenterade i rådet genom att 

ha högre röstantal än deras befolkning motiverar, något som enligt utredningen skulle gynna 

Sverige och tala för en ökad faktisk suveränitet. Ett medlemskap i EU skulle inte bara innebära 

att Sverige får vara med och fatta beslut som påverkar landet utan dessutom få mer att säga till 

om än större länder. Jag håller inte med om att mindre staters överrepresentation innebär en 

demokrativinst för de staterna. Som ett argument för att den minskade suveräniteten inte blir 
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allt för stor genom att de stora staterna kan göra vad de vill förstår jag relevansen. Men att det 

skulle gynna Sveriges suveränitet att få ett oproportionellt stort inflytande i rådet håller jag inte 

med om. Det är som bäst bara en försäkran om att den formella suveränitetsförlusten inte är 

alltför stor. 

 

5.3.3 Formell, faktisk eller folksuveränitet 

Något som lyfts upp i utredningen och bemöts är kritiken mot att flytta befogenheter från 

Sverige till Bryssel. Vad det egentligen, enligt utredningen, handlar om, är en förskjutning från 

parlamentarism till kabinettspolitik. Genom att Sverige går med i EU blir regeringen en del av 

ett gemensamt lagstiftningsförfarande där flera länders regeringar samarbetar. Här anser jag att 

frågan behandlas lite väl kortfattat i förarbetena. Förskjutningen från parlamentarism till 

kabinettspolitik där regeringen blir del i ett gemensamt lagstiftningsförfarande lyfts som något 

som ska väga upp en förlorad formell suveränitet. Samtidigt står det i förarbetena till RF att 

folkstyrelsen förverkligas genom parlamentarismen.165  

 

Förvisso är det så att i och med det parlamentariska styrelseskicket i Sverige måste regeringen 

ha stöd i riksdagen och därmed ha folkligt stöd. Samtidigt är det värt att poängtera här att det 

handlar om negativ parlamentarism och att det bara innebär att en majoritet av riksdagen inte 

är emot regeringen. Det gäller såklart även med inrikespolitiken men skillnaden blir att där 

måste regeringen hela tiden få stöd av riksdagen för de reformer de vill få igenom. I rådet blir 

de istället ensamma representanter för svenska folket. Däremot måste regeringen löpande 

informera riksdagen om samarbetet och samråda med organ som inrättats för samarbetet enligt 

10 kap. 10 § regeringsformen. Detta sker genom EU-nämnden som enligt 7 kap. 3 § 

riksdagsordningen (2014:81) som ska inrättas för varje valperiod. Det här samrådet kan ses som 

ett sätt att försöka väga upp den förskjutning mot kabinettspolitik som beskrivs i förarbetena. 

EU-nämnden blir som jag tolkar det även ett sätt att förankra Sveriges agerande inom EU i 

folkviljan genom att ge riksdagen inflytande. 

 

Vidare innebär det ytterligare ett steg ifrån folket vilket kan vara ett demokratiproblem i sig. 

Det är i och för sig fallet även vid traditionell diplomati. En aspekt gör emellertid EU-

medlemskapet mer problematiskt. Framför allt blir det problematiskt utifrån ett 

ansvarsperspektiv. Genom en representativ demokrati kan folket ge uttryck för folkviljan och 

                                                 
165 Se Prop. 1973:90, s. 84-87. 
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för missnöje med beslut genom att i nästa val rösta på något annat alternativ, något som gäller 

både vid inrikespolitiska frågor och vid traditionella internationella samarbeten. I beslut fattade 

på EU-nivå är det inte alltid säkert att den möjligheten finns. Där finns det en möjlig situation 

där Sverige blir en del av en minoritet i en fråga. Då påverkas svenska folket av beslut som de 

inte kan utkräva ansvar för. Den kritiken lyfts fram av Johansson i hans expertuppsats men det 

diskuteras inte när det konstateras att medlemskapet innebär en maktförskjutning från riksdagen 

till regeringen.  

 

Enligt mig handlar argumentationen mest om att den faktiska suveräniteten ökar för den 

svenska staten och då främst regeringen. Hur svenska folket påverkas lyfts inte lika tydligt i 

förarbetena. Ett exempel på det är diskussionen om att ökat inflytande för parlamentet. Enligt 

utredningen skulle ökat inflytande för parlamentet, paradoxalt, innebära en demokratiförlust för 

Sverige då överrepresentationen i parlamentet inte är lika stor som i rådet för de små staterna. 

Följden skulle bli lägre faktisk suveränitet för Sverige. Men det diskuteras aldrig huruvida det 

skulle leda till ökad suveränitet för det svenska folket. Att folkviljan i Sverige bäst representeras 

av regeringen tas för givet i utredningen.  

 

Sammanfattningsvis anser jag att det finns många starka delar i förarbetena även om jag inte 

alltid delar slutsatserna. Mycket bygger på välutvecklat resonemang och utifrån 

suveränitetsutredningen är jag beredd att hålla med om att Sveriges faktiska suveränitet ökar 

genom ett medlemskap i EU. Däremot delar jag nödvändigtvis inte slutsatsen att det väger upp 

för den förlorade formella suveräniteten. Framför allt anser jag att diskussionen genom 

förarbetena är bristfällig i den mån att folksuveräniteten och effekterna på den inte behandlas 

ordentligt. Även om Sveriges faktiska suveränitet ökar innebär det inte per automatik att det är 

en demokrativinst. 

 

5.4 Teoretisk demokrati och EU 

Utifrån ett formellt demokratibegrepp är diskussionen i förarbetena bristande. När EU:s 

demokratiska legitimitet diskuteras läggs fokus på att EU är grundat av demokratier, att det bara 

är demokratier som tillåts som medlemmar och att EU respekterar mänskliga rättigheter. Utifrån 

vad Mouffe säger om den inbyggda spänningen mellan liberala värderingar, som individuella 

rättigheter, och demokratiska principer blir det ett märkligt resonemang. Det enda som 

egentligen avgör om en stat/organisation är demokratiskt är att folket inom demokratin är den 

egentliga maktkällan. Att då motivera inskränkningar av folkets suveränitet, genom att 
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överlämna makt till en överstatlig organisation, med att de respekterar individuella rättigheter, 

något som även det begränsar folksuveräniteten, blir märkligt. 

 

Frågan är hur resonemanget om att Sveriges faktiska suveränitet ökar står sig utifrån den 

formella demokratisyn som Mouffe har. Att diskussionen om EU:s demokratiska legitimitet 

inte håller utifrån Mouffes teorier om demokrati har konstaterats. Däremot kan det finnas vissa 

delar av diskussionen om faktisk suveränitet som kan ses som en demokrativinst. Givet att 

folket har tillräckligt mycket inflytande över regeringens agerande inom EU skulle den, enligt 

förarbetena ökade, faktiska suveräniteten kunna innebära en demokrativinst. Om så är fallet är 

en för stor fråga för att besvara inom ramen för den här uppsatsen. Vad som däremot kan sägas 

är att frågan inte diskuteras utförligt i förarbetena utifrån den aspekten varför det ändå kan 

konstateras att det finns brister i förarbetena ur ett demokratiperspektiv. 

 

Vidare anser jag att utifrån Mouffes teori utreds inte EU-medlemskapets påverkan på 

demokratin tillräckligt i suveränitetsutredningen. Även om effektiviteten för sakpolitiska beslut 

är viktig är det först och främst beslutsformerna som avgör om något är demokratiskt. Att då 

fokusera mer på sakpolitiska vinster blir märkligt. Precis som Johansson skriver i sin 

expertuppsats är fokuset på faktisk suveränitet snarare en fråga om sakpolitik än en principiell 

diskussion om demokrati. Eftersom demokrati, och folksuveräniteten, handlar om principer blir 

det märkligt att så stort fokus hamnar på sakpolitisk effektivitet i en utredning om suveränitet 

och demokrati. 

 

5.5 Avslutande diskussion 

Förarbetena inför Sveriges anslutning till EU kan inte sägas vara bristande i omfattning. En rad 

konsekvensanalyser gjordes och frågan utreddes både ur sakpolitiska perspektiv och ur ett 

demokratiperspektiv. Det jag anser vara bristfälligt med förarbetena är snarare att även 

suveränitetsutredningen mer fokuserar på sakpolitik än på principiella diskussioner om 

demokratin. Självfallet är den sakpolitiska effektiviteten viktig och utifrån den påverkan ett 

medlemskap ansågs ha är jag enig i slutsatsen att det bästa för Sverige var ett medlemskap i 

EU. Men det handlar mer om sakpolitiska vinster, där jag även räknar in det som i förarbetena 

kallas för faktisk suveränitet.  

 

Den största bristen som jag ser i förarbetena är att diskussionen handlar för lite om demokratin 

som princip och framför allt för lite om hur det påverkar folksuveräniteten. Även om Sveriges 
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faktiska suveränitet ökar genom ett medlemskap är det inte nödvändigtvis så att 

folksuveräniteten ökar eller ens lämnas orörd. Här hade jag önskat en utförligare diskussion i 

förarbetena. En lite mer utförlig diskussion om hur demokratin tillgodoses i EU:s arbetssätt 

hade också behövts enligt mig då det i förarbetena till 1974 års RF presenteras en formell syn 

på demokrati, där det är folkets inflytande som är det centrala. Det faktum att det försvinner i 

diskussionen inför medlemskapet i EU är enligt mig märkligt. 

 

Förarbetena överlag lägger fram många bra argument för ett medlemskap i EU. Sveriges 

faktiska möjligheter att besluta om olika sakpolitiska frågor är viktigt och de argument som 

presenteras för att den möjligheten ökar vid ett medlemskap kan mycket väl ses som skäl nog 

till ett medlemskap. Däremot anser jag inte att det går att beskriva som något som gynnar varken 

svensk suveränitet eller demokrati. Däremot kan det vara en sakpolitisk vinst som anses väga 

upp för den demokratiförlust ett medlemskap kan innebära. Utifrån ett formellt 

demokratibegrepp och utifrån folksuveränitetens centrala roll i det svenska statsskicket finns 

det därför vissa brister i förarbetena. Däremot innebär inte det per definition att slutsatsen att 

ett medlemskap var rätt väg att gå var felaktig. 

 

För att sammanfatta kan man säga att demokrati i sin mest renodlade form innebär folkstyre. 

Med ett materiellt demokratibegrepp kan det utökas till att täcka även individuella fri- och 

rättigheter men kärnan är folkstyre, eller folksuveränitet. I det svenska statsskicket har 

folksuveräniteten en central roll och de fri- och rättigheter som anses viktigast är de som har en 

direkt koppling till folkets möjlighet att ge uttryck för folkviljan. Inför medlemskapet i EU 

diskuteras däremot inte vilken effekt ett medlemskap får på just folksuveräniteten i någon större 

utsträckning i förarbetena. Fokus ligger på sakpolitiks effektivitet och när demokratin 

diskuterar ligger fokus på det demokratiska ursprunget till EU och det faktum att individuella 

rättigheter respekteras, vilket utifrån den formella demokratisynen i RF är märkligt. 
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