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Sammanfattning 
Sedan den Europeiska kommissionens vitbok om styrelseformer 2001, finns 
en förnyad betoning på det civila samhällets bidragande till styrningen av 
EU. Syftet med denna rapport är dels genom en textanalys av ett antal 
dokument från kommissionen som behandlar förhållandet mellan EU och 
det civila samhället, finna hur EU definierar detta civila samhälle samt vad 
det ges för funktioner och roller. Dels syftar rapporten också till att göra en 
kortare forskningsöversikt på området, med vilken resultaten av analysen 
kan problematiseras. Rapporten innehåller även en teoretisk genomgång av 
det civila samhället för att ge ett bredare perspektiv, samt för att fungera 
som jämförelse i analysen.  
 
Analysen visar att kommissionen definierar det civila samhället som bestå-
ende av organisationer, vilka har funktionen att vara demokratibefrämjande. 
Deras roller innebär dels åtaganden gentemot medlemmarna samt att ge 
sakkunskap till myndigheter och dels att inom kontexten av EU vara 
projektpartners till kommissionen samt fungera som informationsspridare 
av kommissionens politik. Avslutningsvis finner jag tre huvudsakliga pro-
blem med kommissionens syn på det civila samhället, vilka är konsekven-
serna av deltagandet, representativiteten samt medborgarens roll och det 
uppifrån och ner-perspektiv som kommissionens syn innebär.  
 
Nyckelord: Civila samhället, CSO, Europeiska kommissionen, civil dialog, 
Vitboken om styrelseformer, deltagande, representativitet 
	  

Abstract  
There has been a renewed emphasis on civil society and its contribution to 
the governing of the EU, since the European Commission’s 2001 White 
Paper on European governance. The aim of this paper is through a content 
analysis of European Commission documents, regarding civil society, find 
how the Commission defines civil society and what roles and functions it is 
given. The aim is also to review and discuss previous research together with 
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the result of the analysis. This paper also contains a review of theories about 
civil society. 
 
The paper concludes that The European Commission’s definition of civil 
society highlights the organized civil society and its contribution to 
participatory democracy. Civil society organizations are given the role to 
provide citizens with means to examine government policies and to provide 
expertise to different authorities. At the EU level, CSOs are also given the 
role of partner to the Commission. There are, however, three main prob-
lems with European civil society, which concerns participation, 
representativeness and the role of the citizen together with the 
Commission’s top-down perspective on civil society.   
 
Keywords: Civil society, CSO, European Commission, civil dialogue, 
White Paper on European governance, participation, representativeness 
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1. Inledning	  

Det civila samhället beskrivs oftast som ett område avskilt från staten och 
ekonomin. Inom detta område finner vi mer eller mindre organiserade 
sammanslutningar som på olika sätt för medborgarnas talan, exempelvis 
frivilligorganisationer och intressegrupper. Den Europeiska kommissionen 
har upprättat vad man kallar för en civil dialog med det civila samhällets 
organisationer. Genom denna dialog ska det civila samhällets aktörer ges en 
möjlighet till att vara med och påverka unionens politik. Även om samar-
bete mellan EU:s institutioner och olika organisationer i det civila samhället 
funnits under en längre tid, så var det inte förrän publiceringen av vitboken 
om styrelseformer år 2001 som detta samarbete fick en växande betydelse. 
Upprinnelsen till detta var debatten och utvecklingen av en gemensam 
socialpolitik i den Europeiska unionen och den civila dialogen var därför till 
en början riktad till att söka stöd för denna politik. Men med reformerna i 
vitboken från 2001 kom dialogen med det civila samhällets organisationer 
allt mer att riktas mot organisationernas medverkan till förbättrandet av ett 
legitimt europeiskt styre.  
 

Att det civila samhällets organisationer skulle bidra till en förbättring av 
demokratin i en union som länge tampats med ett demokratiskt underskott, 
väckte en rad frågor och diskussioner inom forskningen där frågan om det 
civila samhällets deltagande i EU gav upphov till debatt. Eftersom den 
Europeiska unionen växer och får ansvar över allt fler områden som tidigare 
legat på den nationella nivån är det inte konstigt att frågor som rör demo-
krati, deltagande och representativitet uppkommer. När EU då söker lös-
ningar till dessa frågor, följer forskningen efter och problematiserar dessa 
lösningar. Det civila samhället i kontexten av EU har därför lett till ett otal 
publiceringar av artiklar och böcker, vilket gör detta ämne ständigt aktuellt.  
 

Denna rapport tar vid denna forskning och följer upp den genom att analy-
sera och problematisera samarbetet mellan EU och det civila samhället. 
Rapportens syfte är därför till viss del att göra en kortare översikt över tidi-
gare publicerad forskning på detta ämne för att klarlägga vad som betonas i 
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denna forskning. Det huvudsakliga syftet är dock att genom en analys av 
den Europeiska kommissionens olika publikationer om det civila samhället 
och den civila dialogen, finna hur kommissionens relation till det civila sam-
hället och dess organisationer ser ut. Hur definierar kommissionen det civila 
samhället, vilken sorts organisationer refererar man till och vilken funktion 
har de? Vilken roll förväntas det civila samhällets organisationer spela i den 
europeiska kontexten och tillskrivs organisationerna sina roller av 
kommissionen?  
 

Avgränsning	  

Det finns många sätt att representera intressen i Bryssel, exempel 
parlamentariska kommittéer, generaldirektorat, politiska partier, regionala 
kontor osv. Denna rapport avgränsar dessa multipla kanaler till den civila 
dialogen mellan kommissionen och det civila samhällets organisationer. 
Analysen kommer därför endast att behandla kommissionens politik och 
idéer om/gentemot det civila samhället. Övriga EU-institutioners dialog 
med det civila samhället är en fråga för vidare forskning. En annan avgräns-
ning som gjorts gäller materialet till genomgången av den tidigare forsk-
ningen på området. Jag har här valt att göra en avgränsning i tid och endast 
ta med forskning som publicerats efter 2001, eftersom det var året då vit-
boken om styrelseformer utkom.  
 

Rapportens disposition 

För att underlätta läsningen av denna rapport följer här en genomgång av 
rapportens kommande delar. Kapitel två behandlar rapportens teoretiska 
utgångspunkter, där fokus ligger på olika sätt att definiera det civila sam-
hället och dess egenskaper och roller. Dessa utgångspunkter tas sedan med 
och används som jämförelsepunkter i analysen. Kapitel tre är en genomgång 
av tidigare forskning som behandlat relationen mellan den Europeiska kom-
missionen och det civila samhället. Detta kapitel inleds med en kort bak-
grund till den civila dialogen och är sedan uppdelat i de huvudsakliga frågor 
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och problematiseringar som den tidigare forskningen tar upp, vilka är det 
civila samhällets deltagande, problemen med demokrati i EU, samt 
representativitet. Kapitel fyra är rapportens analysdel, i vilken fem doku-
ment från kommissionen som behandlar relationen till det civila samhället 
studeras för att finna kommissionens definition av det civila samhället, vil-
ken syn som finns på dess funktion och vilka roller det tilldelas. Resultatet 
av analysen diskuteras och problematiseras sedan i kapitel fem i förhållande 
till och med hjälp av den tidigare forskningen på ämnet. Avslutningsvis 
presenteras slutsatser och förslag till vidare forskning i kapitel sex.   
 

2. Vad är det civila samhället?	  

Det civila samhället anses många gånger vara ett svårdefinierat begrepp. Det 
beskrivs oftast som en sfär skiljd från och ibland också motsatt staten. Det 
civila samhället ges ofta karaktären av ett område som är separerat från det 
privata, från ekonomin och från staten. Det domineras inte av vinstsyfte 
eller makt och det upprätthålls av mer eller mindre organiserade 
sammanslutningar eller föreningar (Hüller & Kohler-Koch, 2008:156). I 
detta avsnitt ämnar jag ta upp några av de teorier och definitioner av det 
civila samhället som är vanligt förekommande inom forskningen. Dessa 
kommer sedan att fungera som jämförelsepunkter i analysen och som stöd i 
den avslutande diskussionen.  
 

Det civila samhället skiljt från staten och ekonomin	  

Cohen och Arato (1994) uppfattar det civila samhället som en sfär av social 
interaktion skiljd från den ekonomiska sfären och staten. Den består av den 
intima sfären (dvs. familjen), föreningssfären (framförallt ideella föreningar) 
samt av sociala rörelser och olika former av allmän kommunikation (Cohen 
& Arato, 1994: ix). Det är dock inte allt socialt liv utanför staten och 
ekonomin som kan identifieras som tillhörande det civila samhället. Det 
civila samhället representerar bara en dimension av det sociala och syftar 
därför till de strukturer av socialisering, förening och organiserade former av 
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kommunikation som är institutionaliserade, eller är på väg att bli 
institutionaliserade (Cohen & Arato, 1994: x).  
 

Det civila samhället kan beskrivas som en samhällelig sfär bestående av fyra 
komponenter. Den första är pluralism av familjer, informella grupper och 
ideella föreningar vars pluralitet och autonomi tillåter olika former av liv. 
Den andra är publicitet/offentlighet vilket innefattar institutioner för kultur 
och kommunikation. Den tredje är privatliv, ett område för individuell 
självutveckling och moraliska val. Den fjärde komponenten är legalitet, vil-
ket är de strukturer av allmänna lagar och grundläggande rättigheter som 
behövs för att avgränsa det civila samhällets övriga komponenter från staten 
och ekonomin (Cohen & Arato, 1994: 346). Den modell som Cohen och 
Arato målar upp över det civila samhället är alltså varken statscentrerad eller 
ekonomicentrerad utan samhällscentrerad, till skillnad från andra teoretiska 
modeller som Marx och Hegels (Cohen & Arato, 1994: 411).  De lägger 
också större vikt vid det privata och familjen som en del av det civila sam-
hället till skillnad från definitioner såsom den inledande ovan nämnda.  
 

Det civila samhället anses också vara sammanlänkat med demokrati och 
demokratisering. Det civila samhället och de existerande formerna av 
representativ demokrati förutsätter varandra (Cohen & Arato 1994: 412). 
Med detta menas att det civila samhället och det politiska samhället, 
organiserat genom representativ demokrati, delar viktiga institutioner som 
medlar mellan dem. Dessa institutioner är den offentliga sfären och de ide-
ella föreningarna. Ramarna för den politiskt relevanta offentliga debatten 
och den parlamentariska debatten är sammanhängande och därför vore det 
motsägande för ett parlament att stävja politisk diskussion och ideella före-
ningar i samhället (Cohen & Arato, 1994: 413). Med andra ord så måste 
det politiska samhället vara öppet för influenser från det civila samhället i en 
representativ demokrati. Det civila samhället förutsätter inte bara den 
representativa demokratin, utan det har även en funktion att vara 
demokratiserande. Det underlättar för framväxten och demokratiserandet av 
den representativa demokratin (Cohen & Arato, 1994: 414). Enligt Cohen 
och Arato kan också demokratin i det civila samhället komma längre än vad 
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den kan i det ekonomiska och det politiska samhället. Detta eftersom funkt-
ionen av sociala föreningar, offentlig kommunikation, kulturella institut-
ioner och familjer tillåter en högre grad av jämlikhet, direkt deltagande och 
solidariskt beslutsfattande än vad exempelvis politiska partier och fackföre-
ningar tillåter (Cohen & Arato, 1994: 417).  
 

För att återgå till modellen av det civila samhället som skiljt eller differentie-
rat från staten och ekonomin, menar Cohen och Arato att denna tredelade 
modell är bättre anpassad till ett modernt civilt samhälle än vad dikotomin 
stat – samhälle är (Cohen & Arato, 1994: 433). Det civila samhället är inte 
heller bara horisontellt länkat, utan även vertikalt då det kan medla mellan 
individ och grupp, grupp och sociala institutioner samt mellan sociala 
institutioner och globala politiska (eller ekonomiska) institutioner (Cohen 
& Arato, 1994: 478). Det civila samhällets funktion är inte bara att medla 
mellan olika nivåer i kedjan, utan även att influera den politiska och den 
ekonomiska sfären. Det finns alltså en möjlighet för kollektiva aktörer i det 
civila samhället (exempelvis sociala rörelser) att påverka och utöva inflytande 
över aktörer i det politiska samhället (Cohen & Arato, 1994: 504). Målet 
och framgången för rörelserna i det civila samhället är att en tidigare 
exkluderad grupp blir inkluderad i politiken. Nutida sociala rörelser har 
enligt Cohen & Arato dubbla ansikten och en dubbel organisatorisk logik. 
Med detta syftar de på att vissa delar av rörelserna har organiserats i politiska 
partier, såsom den gröna rörelsen i Tyskland, medan andra har bevarat län-
ken till aktivister och föreningar utanför politiken och sökt samarbete inom 
existerande partier eller utövat påtryckningar på det politiska samhället ge-
nom lobbying (Cohen & Arato, 1994: 524).  
 

De sociala rörelsernas dubbla logik gör att de alltså kan arbeta på ”båda 
sidorna”, i det civila samhället och i det politiska (och ekonomiska) sam-
hället. Detta kan också ses som defensiv och offensiv kollektiv handling, där 
den defensiva syftar till att utveckla och bevara den kommunikativa 
infrastrukturen i samhället. Den offensiva kollektiva handlingen riktar sig 
emellertid mot det politiska och ekonomiska samhället och syftar till den 
medling som sker mellan det civila samhället och staten och ekonomin 
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(Cohen & Arato, 1994: 531). Den offensiva handlingen inkluderar även 
utvecklandet av organisationer som kan utöva påtryckningar för att inklude-
ras i politikens områden och dra nytta av dem. Sammanfattningsvis kan 
man säga att de sociala rörelserna skapar nya föreningar, försöker göra de 
existerande institutionerna mer jämlika samt att de influerar det politiska 
samhället där de har potential till att tillhandahålla ytterligare medborgerligt 
deltagande (Cohen & Arato, 1994: 548). Det finns dock vissa risker då 
rörelserna söker influera det politiska samhället. Rörelserna börjar ofta som 
lösare nätverk som sedan institutionaliseras till mer formella organisationer 
vilka kan inkluderas i det politiska samhället. Med detta följer dock ett 
dilemma för rörelserna, med institutionaliseringen och inflytandet finns en 
risk att rörelsens mål undermineras i processen av byråkratisering, 
professionalisering, kooptering och centralisering (Cohen & Arato, 1994: 
557). Det finns med andra ord en tendens till att rörelsers organisatoriska 
strukturer kommer att bestämmas av makt och pengar då de försöker agera 
direkt på politiken eller ekonomin.  
 

Livsvärlden, den  
publika sfären och det civila samhället	  

När det inom forskningen talas om det civila samhället, vad det är och vil-
ken funktion det har, refereras ofta Jürgen Habermas (exempel på detta 
finns bland annat hos Cohen och Arato). Han talar om livsvärlden, i vilken 
vi lever och agerar, som ett nätverk bestående av kommunikativa handlingar 
(Habermas, 1996: 354). Dess samhällskomponent utgörs av de mellan-
mänskliga relationerna i sin helhet, men också av gemenskaper, föreningar 
och organisationer vilka har specifika funktioner. Livsvärlden kan alltså sä-
gas ha en privat och en publik sfär, och det är den publika sfären som i 
sammanhanget av det civila samhället är särskilt relevant.  
 

I den civil-sociala infrastrukturen av den publika sfären återfinns nätverk av 
opinionsformande grupper, vilka ger röst åt sociala problem och påvisar 
allmänhetens intressen och behov i syfte att influera den politiska processen 
(Habermas, 1996: 355). I dessa nätverk finns en mångfald av grupper, allt 
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från organisationer med specifika gruppintressen och föreningar med mål 
definierade av partipolitik till kulturella sammanslutningar, intressegrupper 
(inriktade på exempelvis miljö), samt kyrkor och välgörenhetsorganisat-
ioner. Nätverken i den publika sfären förväntas också kunna uppfatta, tolka 
och presentera samhällets problem på ett sätt som väcker uppmärksamhet 
kring problemen, vilket involverar möjliggörande för mer eller mindre spon-
tan opinionsbildning.  
 

Den publika sfären är enligt Habermas rotad i livsvärlden genom det ovan 
nämnda nätverk av grupper som är det civila samhället (Habermas, 
1996:359). Den publika sfären har, som redan nämnts, i uppgift att känna 
av problem i samhället. Men då denna sfär är begränsad till att lösa proble-
men, måste de istället dramatiseras, förstärkas och ges tänkbara lösningar så 
de tas upp och behandlas parlamentariskt. Den publika sfären är inte en 
institution eller organisation, utan snarare ett socialt fenomen som bäst kan 
beskrivas som ett nätverk för att kommunicera information och synvinklar, 
vilka leder till formandet av allmänna opinioner (Habermas, 1996:360). Till 
kommunikationen hör också influens, vilket är en sorts kommunikation 
som utvecklas i den publika sfären. Influens innebär exempelvis att personer 
eller grupper kan, genom sina yttranden, påverka andras övertygelser utan 
att behöva visa auktoritet eller ge förklaringar till situationen. Influens kan 
med andra ord tolkas som en form av argumentativ förmåga. Kombinerat 
med och understött av den allmänna opinionen kan politisk influens om-
vandlas till politisk makt, men detta kan endast ske om det funnits en in-
verkan på övertygelser och beslut hos auktoriserade medlemmar i det poli-
tiska systemet (Habermas, 1996: 363). Det är alltså genom att institutional-
iseras som det politiska inflytandet kan omformas till politisk makt, och 
med inflytandet professionaliseras också aktörernas roller. Viktigt att tillägga 
är dock att influensen, eller inflytandet, i slutändan måste bygga på ett god-
kännande och ett instämmande från allmänheten. Det är alltså allmänheten 
som har den slutgiltiga auktoriteten, eftersom det är allmänheten som är 
grundläggande för upprätthållandet av den publika sfären, vilken är den 
enda platsen som inflytelserika aktörer kan träda fram (Habermas, 1996: 
364).  
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Den publika sfären är som redan nämnts sammankopplad med det civila 
samhället. Det civila samhällets kärna består enligt Habermas av icke-statliga 
och icke-ekonomiska förbindelser samt ideella föreningar, vilka förankrar 
den publika sfärens kommunikationsstrukturer i livsvärldens 
samhällskomponent. Det civila samhället består av mer eller mindre spon-
tant framväxta föreningar, organisationer och rörelser, vilka tar upp 
samhälleliga problem uttryckta från de privata sfärerna till den publika 
sfären (Habermas 1996: 367). Med andra ord utgörs det civila samhället av 
ett nätverk av sammanslutningar som följer upp frågor rörande det allmänna 
intresset. Detta nätverk, som är det civila samhället, lyssnar som sagt till 
allmänhetens problem och tar dem sedan till den publika sfären där man 
söker inflytande i det politiska systemet. Men det är inte bara den publika 
sfären som influerar det politiska systemet, det politiska systemet har också 
inflytande över den publika sfären. Habermas tar upp tre sätt som de influe-
rar varandra på. Det första innebär att initiativ från politiska ledare cirkule-
rar i det politiska systemet medan allmänheten lämnas utanför. Det andra 
innebär att initiativet startar i det politiska systemet, men förespråkarna för 
frågan måste mobilisera den publika sfären då stöd behövs från vissa grup-
per. Det tredje sättet går ut på att initiativet kommer från krafter i periferin 
som mobiliserar den publika sfären och genom trycket av den allmänna 
opinionen tvingas frågan till dagordningen (Habermas, 1996: 380).  
 

Ifall det civila samhället och den publika sfären är svaga kan det resultera i 
ett legitimitetsdilemma för det politiska systemet. Med detta menar 
Habermas att det politiska systemet är sårbart gällande störningar som på-
verkar effektiviteten och legitimiteten i dess beslut. Den konstitutionellt 
reglerade cirkulationen av makt upphävs om förvaltningssystemet blir 
oberoende av kommunikativt genererad makt, vilket kan ha konsekvensen 
av en spiral av legitimitetsbrist och styrningsbrist som förstärker varandra 
(Habermas, 1996: 386).  
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Fler uppfattningar om det civila samhället	  

Cohen och Arato, samt Habermas, är vanligt förekommande som referenser 
i forskningen kring det civila samhället. Jag ämnar dock ta med några 
ytterligare infallsvinklar och uppfattningar om vad det civila samhället är 
och vad det har för roll, i syfte att bredda analysen och diskussionen. 
 

Wijkström och Lundström (2002) menar liksom många andra att det civila 
samhället är en domän mellan stat och näringsliv (ekonomi). I det civila 
samhället finns de ideella och idéburna organisationer som konstituerar den 
ideella sektorn, men det finns även sociala rörelser vilka omfattar vissa av 
organisationerna men som också går mellan och utöver dessa. Det civila 
samhället innehåller även system av utopier och visioner samt förekomsten 
av civil olydnad och ideellt arbete. Människor förhåller sig olika till det 
civila samhället beroende på vilka roller de tar, såsom medlemmar, aktivis-
ter, förtroendevalda eller givare (Wijkström & Lundström, 2002: 6). Det 
civila samhället kan även ses som en arena för spänning, konflikt och debatt 
kring frågor som rör värderingar, vilket gör det till ett offentligt rum där 
ideologier och utopier kan ifrågasättas, omtolkas, utmanas och utvecklas 
(Wijkström & Lundström, 2002: 13). I sin förståelse av det civila samhället 
riktar Wijkström och Lundström en viss kritik mot att det civila samhället 
och dess organisationer ofta tas förgivet att vara positivt. Med detta menar 
de att det civila samhället omfattar både organisationer som är för samhälls-
förändringar och de som är emot. De är båda del av sektorn, men de kan 
däremot typologiseras utifrån deras mål och medel vilka kan vara accepte-
rade eller icke accepterade av majoriteten i det aktuella samhället 
(Wijkström & Lundström, 2002: 9). Gemensamt för organisationerna som 
ingår i det civila samhället (och den ideella sektorn) är att de uppfyller vissa 
kriterier. En organisation ska vara formell, vilken innebär att den till viss 
grad ska vara institutionaliserad. Den ska vara privat och skiljd från staten, 
samt självstyrande. Organisationen ska inte dela ut sitt ekonomiska överskott, 
det vill säga att den inte ska fungera vinstdrivande. Slutligen ska organisat-
ionen ha inslag av idealitet i form av exempelvis bidrag eller frivillig med-
verkan från privatpersoner (Wijkström & Lundström, 2002: 8).  
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Det civila samhället beskrivas ofta i dess förhållande till staten. Cohen och 
Arato (1994) beskriver det som skiljt från staten, men också från ekonomin, 
medan Habermas (1996) beskriver det som ett kommunikativt nätverk som 
söker influera det politiska systemet. I båda fallen beskrivs det civila sam-
hället som separerat från staten, men inte utan en relation till denna stat. 
Walzer (1995) tar upp vad som kan ses som ett beroendeförhållande mellan 
staten och det civila samhället. Han menar att ingen stat kan överleva en 
längre tid om den alieneras från det civila samhället. Detta eftersom 
produktionen och reproduktionen av lojalitet, hövlighet, politisk kompetens 
och förtroende för auktoriteter aldrig är endast statens förtjänst (Walzer, 
1995: 21). Det civila samhället behöver också staten, eftersom staten i 
Walzers mening fixerar gränserna och de grundläggande reglerna för 
föreningsaktiviteten, vilket även inkluderar politisk aktivitet. Staten tvingar 
också föreningarna att se till ett gemensamma bästa bortom deras egna 
uppfattningar av livet (Walzer, 1995: 23). Även gällande demokrati så finns 
det ett ömsesidigt beroende mellan staten och det civila samhället, då endast 
en demokratisk stat kan frambringa ett demokratiskt civilt samhälle och 
endast ett demokratiskt civilt samhälle kan upprätthålla en demokratisk stat. 
Med detta menas att den hövlighet som gör en demokratisk politik möjlig 
endast kan läras inom nätverken av föreningar, samtidigt som de relativt 
jämlika och spridda kapaciteterna som upprätthåller nätverken måste främ-
jas av den demokratiska staten (Walzer, 1995: 24). Walzer påpekar dock att 
hela det civila samhället inte behöver vara alltigenom demokratiskt. Detta 
eftersom vi ofta är medlemmar av ett flertal föreningar, som därför måste 
kunna fungera även när vi uteblir. Det civila samhället är därför enligt 
Walzer tillräckligt demokratiskt när vi känner att vi åtminstone innehar 
auktoritet över och är ansvariga medlemmar i delar av det (Walzer, 1995: 
24).  
 

Men det finns ändå demokratiska problem i det civila samhället. En del av 
de ideella organisationerna som ingår i det civila samhället saknar förankring 
på den lokala nivån och har alltså en svag, eller ingen, förankring i 
medborgarnas lokala nätverk (Uddhammar, 1999: 103). Dessa organisat-
ioner betraktas som centraliserade och deras aktivitet genomförs på vad som 
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kan kallas en elitnivå. Att organisationer i det civila samhället betraktas som 
styrda av en elit, kan förstärkas av att det mer ofta är högutbildade männi-
skor som engagerar sig i föreningar och ideella organisationer av olika slag 
(Jeppsson Grassman & Svedberg, 1999: 168). Detta kan ge konsekvenser 
för demokratin i det civila samhället. Eftersom det civila samhället ofta till-
skrivs uppgiften att fungera som länk mellan det politiska systemet och sam-
hällsmedlemmarna, finns ett demokratiskt problem om allt fler uteblir från 
deltagande och kommunikationen mellan medborgare och politiskt system 
bryts (Stubbergaard, 1999: 182, 193). Det civila samhället har dock, om det 
fungerar väl, demokratiserande egenskaper. Ett väl fungerande civilt sam-
hälle innefattar en mångfald av frivilliga organisationer av olika slag som är 
öppna för medlemskap och som kan framföra skiljda intressen så de får 
genomslag i politiken (Stubbergaard, 1999: 190). Med andra ord rymmer 
det civila samhället en pluralism bland organisationerna som tar vara på 
medlemmarnas intressen och det är denna pluralism som även är av vikt för 
att demokratin ska fungera. Att det civila samhällets organisationer tillskrivs 
funktionen att förstärka motvikter eller motpoler till staten, är liksom 
pluralismen viktig i sammanhanget av demokrati och 
demokratiseringsprocesser (Stubbergaard, 1999: 190). En central poäng är 
dock, liksom nämnt ovan, att alla organisationer som ingår i det civila sam-
hället inte är demokratiska.  
 

Ett europeiskt civilt samhälle?	  

Tidigare har diskussionen om det civila samhället förutsatt nationalstaten 
som politiskt rum. Men med en globaliserad värld där gränser försvagas kan 
man kanske istället tala om ett globalt civilt samhälle (Thörn, 1999: 431), 
eller med den Europeiska Unionen ett europeiskt civilt samhälle. Liksom 
den tidigare forskningen på denna rapports område visar, spelar det civila 
samhället en allt större roll i styrningen av EU. Med den europeiska 
kommissionens vitbok om styrelseformerna i unionen, vilken är ett av de 
dokument som analyseras i efterkommande kapitel, och den civila dialog 
som kommit ur denna har det civila samhället och dess organisationer fått 
en större plats på den överstatliga nivån och den europeiska arenan.  
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Liebert (2009) förstår det civila samhället som en uppsättning av organise-
rade grupper och föreningar vilka är transparenta och skyddade av lag och 
vars medlemmar agerar kollektivt för att uppnå gemensamma mål. Det 
framväxande ”statsskicket” i EU öppnar för en möjlighetsstruktur för det 
civila samhället att ge information och motiverande kommunikation, vilket 
tillhandahåller oinformerade och missnöjda medborgare med alternativ till 
tillbakadragande och politiska ledare med feedback (Liebert, 2009: 72). 
Enligt Liebert finns det i kontexten av den Europeiska Unionens flernivå-
system tre typer av relationer som det civila samhället kan etablera mellan 
medborgare eller sociala grupperingar och ett statsskick. Den första typen av 
relation kallar Liebert för ”opting for exit”, vilken innebär att det civila sam-
hället kan vara en arena för opposition mot en politisk regim och en motor 
för demokratisering, såsom i Östeuropa omkring 1989 (Liebert, 2009: 76). 
Den andra typen, ”voicing contention”, innebär att det civila samhället kan 
befinnas i en dialog med ett nationellt eller ett transnationellt statsskick. Det 
civila samhället är här en pluralistisk sfär skiljd från staten, där dess 
organisationer innehar rollen som offentlig förmedlare av krav på uppdrag 
av delade privata eller allmänna intressen. I sammanhanget av den Europe-
iska unionen kan detta även innebära att det civila samhället ”tävlar” med 
nationalstaten och utmanar dess suveränitet genom att tillhandahålla ersätt-
ningar för statens funktioner. Den tredje och sista typen av relation, ”loyal 
civil society”, medför ett aktivt stöd till staten från det civila samhället. I 
denna typ av relation är det civila samhället en nödvändighet för demokra-
tisk stabilitet, eftersom det skapar en medborgerlig kultur som håller sam-
man gemenskapen och ger näring åt tolerans och samarbete. I den europe-
iska kontexten innebär detta att det civila samhället underlättar för 
utvecklandet av ett statsskick som, från den europeiska nivån ner till den 
lokala nivån, är lyhört för verkliga behov genom att främja deltagande och 
(europeiskt) medborgarskap (Liebert, 2009: 76).  
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Sammanfattning 	  

De resonemang och tankegångar som presenterats i ovanstående avsnitt kan 
sammanfattas i tre centrala begrepp: hur det civila samhället definieras samt 
vilken roll och funktion som det civila samhället antas inneha.  
 

Gemensamt för de synsätt som tagits upp är att det finns en överenskom-
melse om att det civila samhället alltid definieras som en sfär skiljd från sta-
ten.  Den är dock inte helt utan en relation till staten, men denna relation 
kan beskrivas på lite olika sätt. Ett exempel är Walzers (1995) beskrivning 
av denna relation som ett beroendeförhållande mellan staten och det civila 
samhället, där staten inte kan överleva om den fjärmas från det civila sam-
hället. Ett annat exempel är hur Cohen och Arato (1994) beskriver relat-
ionen som att staten och det civila samhället delar viktiga institutioner som 
medlar mellan dem. Det kan också sägas att det finns olika former av civilt 
samhälle, där relationen mellan civilt samhälle och stat inte förutsätter 
nationalstaten som politiskt rum utan relationerna kan sättas i andra 
kontexter såsom den Europeiska unionen (Liebert, 2009). Liksom relat-
ionen mellan stat och civilt samhälle kan beskrivas på olika sätt, kan också 
det civila samhällets beståndsdelar definieras på olika sätt. Enligt Cohen och 
Arato definieras det civila samhället som en sfär av social interaktion bestå-
ende av den intima sfären, föreningssfären, sociala rörelser och olika former 
av allmän kommunikation och syftar till det institutionaliserade delar av det 
sociala livet utanför staten och ekonomin. Habermas (1996) beskriver också 
det civila samhället som något utanför staten, men definierar det istället som 
ett nätverk av opinionsformande grupper vars kärna utgörs av icke-statliga 
och icke-ekonomiska förbindelser samt ideella föreningar. De föreningar 
och organisationer som det civila samhället kan sägas bestå av, kan även 
sägas inneha vissa egenskaper eller kriterier som de uppfyller. Enligt 
Wijkström och Lundström (2002) består dessa kriterier av att organisation-
erna ska vara formella, skiljda från stat, icke vinstdrivande, självstyrande och 
att de ska inneha inslag av idealitet.   
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De funktioner och roller som det civila samhället antas inneha kan först och 
främst beskrivas som olika sätt som det civila samhället utövar eller söker 
inflytande över det politiska systemet. Enligt Cohen och Arato (1994) med-
lar det civila samhället mellan olika nivåer i samhället. Men det civila sam-
hällets roll eller funktion är dock inte bara att medla mellan dessa nivåer, 
utan också att söka inflytande över aktörer i det politiska samhället. Fram-
gång fås enligt Cohen och Arato när en tidigare exkluderad grupp, genom 
att vinna allmänhetens sympati och influera eliten, blir inkluderad i politi-
ken. Även Habermas (1996) lägger stor vikt vid det civila samhällets roll att 
söka inflytande och influera det politiska systemet. Han beskriver det som 
att det civila samhället ger röst åt sociala problem och allmänhetens intres-
sen i syfte att påverka den politiska processen. Det civila samhällets roll eller 
funktion är alltså dels att uppfatta, tolka och presentera samhällets problem 
och dels att följa upp frågor rörande det allmänna intresset som sedan tas till 
den publika sfären där man söker influera det politiska systemet. Detta kan 
också beskrivas i enklare termer såsom hos Stubbergaard (1999) att det ci-
vila samhället har i uppgift att framföra skiljda intressen så de får genomslag 
i politiken. En annan funktion som det civila samhället sägs inneha, bland 
annat enligt Stubbergaard, är demokratiserande egenskaper. Stubbergaard 
menar att den pluralism som finns i det civila samhället, tillsammans med 
rollen att vara motvikt till staten är viktigt i sammanhanget av demokrati 
och i samband med demokratiseringsprocesser. Att det civila samhället har 
en funktion att vara demokratiserande framgår även hos Cohen och Arato 
samt hos Walzer.  
 

3. Varför är EU intresserade av civila 
samhällsorganisationer?	  

Det europeiska civila samhället har sedan kommissionens lansering av vitbo-
ken om styrelseformerna i EU, 2001, fått en växande betydelse. Det finns en 
förnyad betoning på det civila samhällets organisationers (CSO:s) bidra-
gande till ett decentraliserat utövande av politisk makt, också kallat gover-
nance (Ruzza, 2004:7-8). Med den Europeiska unionens framhävande av 
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det civila samhället som en viktig del av det politiska styret i EU (Europe-
iska kommissionen, 2001), följer också forskningen efter i denna utveckling. 
Det europeiska civila samhället och dess aktörers relation till EU har blivit 
ett populärt område för forskning om den Europeiska unionen. Denna 
forskning kan i huvudsak sägas behandla utvecklingen av den civila dialogen 
mellan kommissionen och CSO:s, begreppet governance och hur EU 
inkorporerat CSO:s i styret av unionen samt vad detta har för effekt på 
demokrati, legitimitet och representativitet i EU och inom organisationerna.  
 

Den civila dialogen har sitt ursprung i utvecklingen av EU:s socialpolitik 
och debatterna kring denna i början av 1990-talet, vilka ledde fram till 
European Social Policy Forum 1996 som ses som starten på den civila dialo-
gen (Armstrong, 2002:122). Den Europeiska kommissionen hade sedan 
tidigare erfarenhet av samarbete med sina sociala partners, dvs. arbetsmark-
nadens parter, inom ramen för den sociala dialogen. Med utvecklandet av 
den civila dialogen ville kommissionen involvera aktörer från den tredje 
sektorn som inte inkluderats i den sociala dialogen (Smismans, 2009:63). 
Till en början var dialogen med det civila samhället endast fokuserat på att 
ge legitimitet och stöd för ett fortsatt utvecklande av en europeisk socialpoli-
tik, men mot slutet av 1990-talet började man tala om icke-statliga aktörers 
värdefulla medverkande till att förbättra ett legitimt europeiskt styre (gover-
nance) (Smismans, 2009; 2003). Detta påtalas särskilt i den Europeiska 
kommissionens vitbok om styrelseformerna i EU (Europeiska kommiss-
ionen, 2001), där ett av målen är att göra policyprocessen mer inkluderande 
och öppen genom det civila samhällets deltagande i den civila dialogen. Då 
EU länge tampats med problem rörande legitimitet och demokrati finns 
också förhoppningen att det civila samhällets deltagande ska råda bot på 
detta samt överbygga den klyfta som finns mellan medborgarna och EU:s 
institutioner (Rek, 2007). Det civila samhällets organisationer antas vara 
ideala aktörer på grund av deras koppling till gräsrotsnivån.  
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Det civila samhällets deltagande  	  

Den Europeiska kommissionen har länge varit benägen att konsultera exper-
ter och intressegrupper för att säkerställa stöd för och skapa legitimitet åt 
sina lagförslag. Hur denna konsultation har tillämpats har dock varierat över 
tid (Quittkat & Finke, 2008). Enligt Quittkat och Finke kan utvecklingen 
av kommissionens relation med icke-statliga aktörer delas upp i tre perioder 
eller generationer. Dessa perioder gör sig tydligast märkbara i den termino-
logi som kommissionen använt i relationen med externa aktörer, där man 
gått från konsultation, till partnerskap och slutligen till deltagande (Quittkat 
& Finke, 2008: 184). Den sista perioden blev märkbar i kontexten av 
kommissionens vitbok om styrelseformer, där den redan märkbara trenden 
av ökad öppenhet och transparens fick en ny drivkraft av deltagande demo-
krati, vilken i praktiken skulle omsättas av partnerskap med det civila sam-
hället och på så sätt öka den demokratiska legitimiteten i den europeiska 
politiken (Quittkat & Finke, 2008: 189).  
 

Det civila samhället och dess organisationers deltagande ses av kommiss-
ionen som särskilt viktiga, eftersom de förväntas ge röst åt en mångfald av 
intressen samt föra in kunskap från medborgarna i policyprocessen. De ska 
med andra ord utöka kvalitén på EU:s governance (Kohler-Koch, Quittkat, 
Buth, 2008:2). Begreppet governance introducerades i ett EU-sammanhang 
till en början av Marks, Scharpf, Schmitter och Streeck (1996) och syftar 
oftast till att beskriva det system av flernivåstyrning (multilevel governance) 
som EU är1. På senare tid, särskilt efter kommissionens lansering av vitbo-
ken om styrelseformer i EU, har begreppet blivit allt mer sammankopplat 
med det organiserade civila samhället som ”partner in governance” 
(Rumford, 2003:31). Med detta menas att den form av governance som EU 
identifieras med, det vill säga ett system som är både multilevel och 
multilayered, kräver det organiserade civila samhällets deltagande. Detta 
eftersom det civila samhället kan medla mellan den överstatliga och den 

                                                        
1 Governance kan, förutom den vertikala flernivåstyrningen, också syfta till horisontella 
relationer dvs. nätverksstyrning.	  	  



 21 

nationella nivån och på så sätt säkra det transnationella styret (Rumford, 
2003: 31-32).  
 

Deltagande är ett av nyckelorden i kommissionens vitbok om styrelsefor-
merna i EU (Magnette, 2003:4). I detta dokument framhålls behovet av att 
reformera styret av den Europeiska unionen för att minska klyftan mellan 
medborgarna och de europeiska institutionerna (Armstrong, 2002; della 
Porta & Caiani, 2009). Involveringen av det civila samhället har målet att 
göra policyprocessen mer inkluderande och ansvarig, vilket också ska be-
möta det demokratiska underskottet i den Europeiska unionen (della Porta 
& Caiani, 2009:92). Bristen på demokrati och legitimitet i EU kan sägas ha 
skapat en möjlighetsstruktur för organisationerna i det civila samhället att 
påverka politiken (Ruzza, 2004:41). Det finns dock en tvetydighet angående 
vilka organisationer som väljs ut att delta i dialogen med kommissionen. 
Det har uppkommit förslag om att upprätta någon form av 
ackrediteringssystem, där inkludering sker på vissa villkor, men detta avvisas 
av flertalet organisationer som menar att det skulle marginalisera mindre 
organisationer till fördel för de stora etablerade (Ruzza, 2004: 47). Det kan 
dock sägas att det finns en selektiv inkludering av CSO:s, där endast ett fåtal 
större organisationer har erhållit upprepat tillträde. Trots selektiviteten har 
dock vissa organisationer fått ökat tillträde till de europeiska institutionerna, 
i utbyte mot expertis och legitimitet (della Porta & Caiani, 2009: 87). 
Exempel på sådana organisationer är bland annat de som ingår i nätverk 
såsom Social Platform (samling av olika sociala organisationer) samt stora 
miljöorganisationer såsom Greenpeace och WWF, med vilka kommissionen 
har återkommande möten (della Porta & Caiani, 2009: 87).  
 

Lösningen på demokratiproblemet?	  

Att det civila samhället antas bota EU:s demokratiska problem diskuteras av 
många inom forskningen (Smismans 2003; Rumford 2003; Armstrong 
2002; Friedrich 2007; Rek 2007). Det civila samhällets organisationer 
förväntas både tillföra och producera legitimitet genom att länka medbor-
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garna till den offentliga sfären (Kohler-Koch, Quittkat & Buth, 2008:2). På 
detta sätt ska alltså EU:s omtalade demokratiska underskott minska.  
 

Enligt Rumford (2003) finns det två huvudsakliga dimensioner av det 
demokratiska underskottet i EU. Det ena är att EU är en konstruktion 
byggt av nationalstater vilka försvarar demokrati, samt att dessa nationalsta-
ter upprätthåller nationella samhällen vilket utesluter ett europeiskt sam-
hälle. Det andra är svårigheten för ett europeiskt offentligt rum att växa 
fram, vilket förhindrar demokratisering, identitetsbildande och vidare 
integrering (Rumford, 2003:35). För att vinna medborgarnas förtroende 
och framstå som demokratiskt är ett europeiskt civilt samhälle ett måste för 
EU (Rumford, 2003:35). Detta eftersom ett europeiskt civilt samhälle kan 
hjälpa till att minska de två huvudsakliga dimensionerna av det demokra-
tiska underskottet (Rumford, 2003). Liksom Rumford menar att det finns 
två dimensioner av det demokratiska underskottet, menar Maloney att det 
finns två huvudsakliga sätt som det civila samhällets organisationer bidrar 
till demokrati (Maloney, 2008: 70). För det första upplevs dessa grupper 
effektivt och representativt leverera en politik som stämmer överens med 
medborgarnas preferenser. Samtidigt fungerar de som en politisk kanal till 
eliten, genom överförandet av medborgarnas värderingar, attityder och 
förväntningar. För det andra anses det sociala kapitalet inom grupperna vara 
avgörande för demokratin. Detta eftersom ju större diversitet det finns 
bland organisationerna, desto större blir den demokratiska vinsten 
(Maloney, 2008: 70).  
 

Den deltagande demokratin som det civila samhällets organisationer ska 
bidra till inom ramarna för den civila dialogen ses som ett komplement, 
snarare än ett alternativ, till EU:s representativa demokrati i 
Europaparlamentet (Armstrong, 2002:116). De element av deltagande 
demokrati som har introducerats i EU passar vissa institutioner bättre än 
andra. De icke-valda organen, såsom kommissionen och EESK (Europeiska 
Ekonomiska och Sociala Kommittén), blir genom deltagandet av det civila 
samhällets organisationer mindre beroende av Europaparlamentet som källa 
för legitimitet (Smismans, 2003:484). Det demokratiska deltagandet av 
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civila samhällets organisationer i policyprocessen inom EU, är enligt 
Smismans i form av ett funktionellt deltagande. Med detta menas att det 
civila samhällets organisationer bidrar med ett antal funktioner till 
policyprocessen, framförallt bidrar de med expertis och hjälp att säkerställa 
implementering (Smismans, 2003:486). Denna funktionella roll som ges till 
det civila samhället är enligt Smismans i linje med den Europeiska 
kommissionens institutionella intressen (Smismans, 2003:489). Med detta 
menas att kommissionen inte längre använder den civila dialogen endast för 
att söka stöd för en europeisk socialpolitik, utan för att legitimera det 
europeiska styret. Detta påtalas även av Kohler-Koch (2009) som menar att 
kommissionens institutionella position gör dem mer benägna att se EU som 
ett system av governance och därmed intar de en funktionell hållning gente-
mot det civila samhället. Smismans menar också att kommissionen, genom 
att använda en diskurs av det civila samhället relaterat till sina egna 
institutionella intressen, inte riktigt uppmärksammat de multipla roller som 
CSO:s kan spela på olika nivåer och inom olika delar av beslutsfattandet i 
ett flernivåsystem som EU (Smismans, 2003: 490).  
 

Frågan återstår dock om detta löser det demokratiska problemet. Flera har 
påpekat att det finns hinder för det demokratiska deltagandet i EU (Fischer-
Hotzel, 2010; Friedrich, 2007; Hüller & Kohler-Koch, 2008). Man menar 
bland annat att inkluderingen av det civila samhället inte lever upp till att 
göra EU mer demokratiskt, då ökat deltagande främst varit i termer av till-
träde och inte i termer av inflytande över resultatet (Hüller & Kohler-Koch, 
2008: 173). Med detta menas att vitboken om styrelseformer sänkte trös-
keln för det civila samhällets organisationer att delta i EU-frågor, men ef-
tersom kommissionen sätter agendan och utbytet av idéer är av en teknokra-
tisk karaktär så har detta knappast gett medborgarna inflytande över politi-
kens resultat (Hüller & Kohler-Koch, 2008: 172-173). Eller som Kohler-
Koch uttrycker det i en annan artikel, det civila samhället har en roll som 
mellanhand i EU, de deltar i konsultation men inte i beslutsfattandet och 
har därmed ”a voice but not a vote” (Kohler-Koch, 2009: 50). Inklude-
ringen av det civila samhället var ett politiskt projekt som kom att bära av-
tryck från de institutioner som tog ledningen i projektet, däribland 
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kommissionen och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Dessa 
institutioners institutionella intressen gjorde att begreppet civilt samhälle 
kom att associeras med det organiserade civila samhället, vilket innebar att 
förväntningarna om deltagande demokrati i EU inte levdes upp till (Kohler-
Koch, 2009: 48).  
 

Representativitet	  

En stor del av kritiken som framförs angående det civila samhällets delta-
gande och att de inte lever upp till ökad demokratisering av EU har att göra 
med frågor rörande representativitet. På grund av de ostabila majoriteterna i 
Europaparlamentet, vilka endast indirekt är representativa för de europeiska 
väljarna och där det inte finns någon stabil allmän opinion, finns det 
strukturella begränsningar för den representativa demokratin (Trenz, 
2009:36). Dessa begränsningar har utökat sökandet efter modeller av delta-
gande styre där det civila samhället är en betydande aktör. Den Europeiska 
kommissionen föredrar denna modell och förlitar sig på medborgarnas åsik-
ter uttryckta genom olika forum och nätverk av intressenter. Som överstat-
ligt beslutande organ kan EU därmed skapa en direkt samverkan med sam-
hället. Trenz menar att kommissionen på så sätt också kan åsidosätta den 
parlamentariska representationen genom att konsultera ett brett utbud av så 
kallade ”stakeholders” (intressenter) innan man exempelvis lägger fram 
lagförslag (Trenz, 2009:36).  
 

Delar av den kritik som riktats mot det deltagande styret i EU tas upp av 
Trenz (2009). Det har påpekats att inbjudandet till att delta i policyproces-
sen endast är en maskering för problemet med representation. Kommiss-
ionen ser inkluderingen av det civila samhället som ett instrument för att 
stärka representativiteten i EU och utser sig därmed till väktare av denna 
representativitet. Men även om det finns vissa principer för att säkerställa 
den representativa kvalitén hos de intressenter och nätverk som samarbetar 
med EU, återstår frågan vilka som vaktar väktarna av representativitet i un-
ionen (Trenz, 2009:37). Med detta menas att kommissionen själva ofta 
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möter anklagelser om bristande representativitet, samtidigt som de ska 
säkerställa representativitet hos sina samarbetspartners (Ruzza, 2004: 47). 
 

Det civila samhället ses ofta som opponent till de förtroendevalda, genom 
att utifrån eller underifrån föra medborgarnas talan (Trenz, 2009:36). Det 
var därmed också tänkt att det civila samhället skulle fungera som länk mel-
lan nationell och överstatlig nivå och överbrygga klyftan mellan medbor-
garna och EU:s institutioner (Rumford, 2003; Rek, 2007). Men sättet det 
civila samhället används av kommissionen verkar snarare till att hoppa över 
än att överbrygga klyftan (Rek, 2007; Kohler-Koch, 2009: 54). Detta ef-
tersom kommissionen vanligtvis favoriserar nätverk och grupper av CSO:s 
baserade i Bryssel, vilket gör att grupper från medlemsstaterna diskrimineras 
(Ruzza, 2004: 44). I sin strävan efter effektivitet verkar kommissionen för 
att intressegrupper av olika slag ska tala med en röst, samtidigt som man 
begär att de ska vara representativa (Kohler-Koch, 2009: 54). Denna para-
dox tas även upp av Armstrong (2002) som menar att kommissionen har en 
önskan om att samarbeta med professionella, europeiska organisationer, 
samtidigt som de anser att det civila samhällets aktörer ska vara representa-
tiva. Konsekvensen av detta är att organisationerna börjar fungera mer likt 
professionella företag än medlemsbaserade organisationer, vilket försvårar 
deras ansträngningar att uppnå representativitet och ansvarighet 
(Armstrong, 2002: 127). Uttryckt på ett annat sätt men med samma 
andemening, pekar Smismans (2003) på kommissionens uppifrån och ner-
perspektiv. Smismans menar att det finns ett antagande om att det civila 
samhällets organisationers deltagande på den europeiska nivån också 
säkerställer att europeiska frågor debatteras på gräsrotsnivå, vilket kan 
ifrågasättas (Smismans, 2003: 493).  Genom att använda begrepp såsom 
deltagande demokrati, menar Smismans att kommissionen skapar en illus-
ion av att detta automatiskt innebär deltagande av medborgarna från basen 
och uppåt (Smismans, 2003: 494).  
 

I själva verket blir avståndet till gräsrötterna stort på grund av kommission-
ens favorisering av europeiska nätverk av civila samhällsorganisationer 
(Kohler-Koch, 2008: 13-14). Detta tillsammans med att det finns tendenser 
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till ett system av elitrepresentation samt att kommissionen föredrar 
expertutlåtanden framför politisk debatt, gör att det civila samhällets 
organisationers representativitet och ansvarighet sätts på prov (Kohler-Koch, 
2008: 14-15). CSO:s kan fastna i behovet av att anpassa sig till ”inflytandets 
logik” som råder i Bryssel och de måste då organisera sig på så sätt att de 
lever upp till kraven om effektivt deltagande, vilket kan föra med sig att 
CSO:s omvandlas till vanliga lobbygrupper (Kohler-Koch, Quittkat & 
Buth, 2008: 6). Enligt Liebert (2009) är det dessutom en överdrift att det 
civila samhället alltid är en motor för demokrati, vilket var en av anledning-
arna till att inkludera CSO:s. Civila samhällsorganisationer kan till och med 
hindra eller underminera demokratiska processer, eftersom de kan uppnå 
inflytande utan att vara valda, utsedda eller ansvariga gentemot någon 
(Liebert, 2009: 76). Eftersom de också allt oftare befinner sig i ett partner-
skap med det överstatliga styret i EU finns en risk att de så småningom 
omdirigerar sina kritiska röster från EU till medlemsstaternas regeringar, 
eller att de som är för kritiska utesluts av kommissionen (Trenz, 2009: 36; 
Smismans, 2009: 65).  
 

Det civila samhället är tänkt att fungera som en form av deltagande demo-
krati som ska komplettera den representativa demokratin i den europeiska 
policyprocessen. Men det civila samhället har även lockelsen att det i 
kontexten av EU undgår teorin om inget demos, ingen demokrati 
(Smismans, 2003: 474). Det kan därmed sägas att fokus har flyttats från 
medborgaren till den organiserade medborgaren. Smismans (2009) menar 
att begreppet europeiskt medborgarskap inte längre handlar om en 
rättighetsbaserad status, utan om att skapa en medborgardebatt om europe-
iska frågor. I debatten om det civila samhället i EU är man mer benägen att 
anta att medborgaren existerar, än att faktiskt ge den en roll samtidigt som 
begreppet medborgarskap är helt frånvarande (Smismans, 2009: 65). 
Kommissionen talar i termer av att föra den europeiska policyprocessen 
närmare medborgarna och man antar att det civila samhällets organisationer 
kan göra detta samt att dessa organisationer ska reflektera medborgarnas 
åsikter. Men ingen uppmärksamhet ägnas åt hur detta ska ske, vilket gör att 
medborgaren nästan helt försvinner ur diskursen om det civila samhället 
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(Smismans, 2009: 66). Under de omständigheter som råder, vilka innebär 
att den uppfattningen som finns om styrelseformerna i EU inte i sig själv 
uppmuntrar medborgarna till att bli mer aktiva eftersom beslutsprocessen 
fortfarande är väldigt komplex, är det sannolikt att medborgarskapet i EU 
fortsätter att vara elitistiskt (Magnette, 2003: 13). Med andra ord blir 
medborgarskapet begränsat till de grupper som har tillräckliga resurser för 
att medverka i politiken.   
 

4. Den Europeiska kommissionen och 
det civila samhället	  
Det civila samhället och dess organisationer har under en lång tid varit vik-
tiga samarbetspartners till den Europeiska unionens institutioner. Under de 
senaste två årtiondena har detta samarbete intensifierats och i takt med 
bland annat kommissionens utökade ansvar över nya politiska områden har 
också antalet organisationer verksamma på den europeiska arenan ökat 
(Europeiska kommissionen, 2000: 2). När styrelseformerna i EU reformera-
des med vitboken som kom 2001 fick därför det civila samhället och dess 
organisationer större utrymme i beslutsprocessen. Men vad är det egentligen 
för civilt samhälle som kommissionen syftar till och vilka är dess organisat-
ioner? Vilken funktion och vilka roller har det civila samhället i EU:s 
beslutsprocess? Med fokus på den Europeiska kommissionens hållning 
gentemot det civila samhället söks svaren på dessa frågor i fem dokument 
från kommissionen som alla på ett eller annat sätt behandlar deras 
förhållningssätt till det civila samhället och det civila samhällets organisat-
ioner.  
 

De fem dokumenten som ligger till grund för denna analys är för det första 
vitboken om styrelseformerna i EU som antogs den 25 juli 2001. I början 
av år 2000 fastslog kommissionen nya styrelseformer för EU som ett av sina 
fyra strategiska mål och prioriteringar, eftersom man ansåg att det behövdes 
förtydligas vad unionen gör och vad den står för (Europeiska kommiss-
ionen, 2001: 3). Vitboken om styrelseformerna i EU, som blev resultatet, 
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handlar om hur unionen ”använder den makt som den har fått av folket” 
(Europeiska kommissionen, 2001: 3). Kommissionen lägger i vitboken fram 
fyra övergripande förslag till förändring; vidgad delaktighet och ökad insyn, 
bättre politiska beslut lagstiftning och genomförande, internationella 
styrelseformer samt målinriktade EU-institutioner. För denna analys om 
kommissionens syn på det civila samhället är det framförallt förslagen som 
gäller vidgad delaktighet och ökad insyn som är de mest relevanta.  
 

Vitboken följdes senare upp med en rapport från kommissionen som utkom 
2002, vilken utgör det andra dokumentet som denna analys baseras på. I 
kommissionens rapport behandlas de lärdomar man fått av synpunkterna på 
vitboken från det offentliga samråd som skedde under åtta månader efter att 
vitboken antogs, samt hur man har genomfört de förslag till förändringar 
som vitboken innehöll (Europeiska kommissionen, 2002a). Samtidigt som 
denna rapport om styrelseformerna utkom även ett meddelande från 
kommissionen om hur dialogen och samrådet med berörda parter bör 
struktureras. Detta meddelande, som utgör det tredje dokumentet för denna 
analys, syftar till att fastslå ett antal allmänna principer och miniminormer 
för kommissionens samrådsförfaranden med berörda parter, däribland det 
civila samhällets organisationer (Europeiska kommissionen, 2002b).   
 

Den Europeiska kommissionen samarbetade dock redan innan man antog 
vitboken om styrelseformerna i EU med det civila samhällets organisationer, 
vilket bland annat framgår av de två sista dokumenten som ligger till grund 
för denna analys. Det ena av dessa dokument är ett meddelande från 
kommissionen om föreningar och stiftelser i Europa som utkom 1997 och 
syftar till att belysa den betydelse som föreningar och stiftelser har i EU 
(Europeiska kommissionen, 1997). Det andra dokumentet är kommission-
ens diskussionsunderlag från år 2000 som behandlar kommissionens relat-
ion till enskilda organisationer (NGO:s). I detta diskussionsunderlag ges 
dels en översikt över förhållandet mellan kommissionen och enskilda 
organisationer, dels läggs förslag till hur detta förhållande kan utvecklas och 
förbättras (Europeiska kommissionen, 2000).  
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De fem dokument som i korthet beskrivits ovan, ligger till grund för denna 
analys som syftar till att ta reda på och belysa den Europeiska kommission-
ens hållning gentemot det civila samhället och det civila samhällets 
organisationer. De frågor som ställdes inledande i denna rapport var hur EU 
definierar det civila samhället, vilken sorts organisationer som refereras till 
och vilken funktion de har samt vilken roll det civila samhällets organisat-
ioner förväntas spela. För att söka svara på dessa frågor har innehållet i de 
beskrivna dokumenten från kommissionen analyserats och strukturerats 
efter rapportens tre huvudfrågor som omvandlats till kategorierna definit-
ion, funktion och roll. Varje av dessa kategorier rymmer ett antal nyckelord 
som beskriver hur den Europeiska kommissionen ser på det civila samhällets 
roll, funktion och vad de lägger in i definitionen av det civila samhället. För 
att göra analysen mer överskådlig presenteras de tre kategorierna var för sig.  
 

Definitionen av det civila samhället	  

Det civila samhället är ett begrepp som inte är helt enkelt att klart definiera, 
så även enligt den Europeiska kommissionen. I de fem texterna som har 
studerats kan dock ett antal nyckelord eller begrepp som beskriver det civila 
samhället och det civila samhällets organisationer plockas ut. De ord som 
enligt kommissionen beskriver det civila samhället och dess organisationer 
är: diversifierat, heterogent, frivilliga organisationer, inget vinstsyfte, icke-
statligt, komplext, ”tredje sektorn”, grupp av människor med gemensamt 
mål, formell eller institutionell form, allmänhetens intresse, verksam i 
offentliga livet. 
 

Den Europeiska kommissionen ger egentligen inte någon klar definition på 
begreppet civilt samhälle. Det enda uttryckliga som ges i texterna är följande 
citat: 
 

Det civila samhället består av organisationer som mobiliserar 
människor och stöder till exempel utslagna och diskrimine-
rade grupper. (Europeiska kommissionen, 2001:16)  
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Det enda som går att utskilja av detta är att det civila samhället enligt EU 
består av organisationer. Men istället för att definiera det civila samhället i 
stort kan man genom kommissionens definitioner av civil samhällsorganisat-
ion, enskild organisation och förening utläsa vad de anser att det civila sam-
hället har för egenskaper. Genom definitionen av det civila samhällets 
organisationer kan alltså också det civila samhället i sin helhet till viss del 
förklaras. Det verkar dock inte helt enkelt för kommissionen att definiera 
vad de menar med det civila samhällets organisationer, liksom det är att 
definiera det civila samhället. 
 

Sektorn för enskilda organisationer har ofta beskrivits som 
oerhört diversifierad, heterogen och representerad av 
organisationer med mycket olika mål, strukturer och drivkraf-
ter. Det är därför inte helt lätt att finna en gemensam definit-
ion… (Europeiska kommissionen, 2000: 3) 

 

Kommissionen menar att det alltså är svårt att finna en gemensam definit-
ion eftersom landskapet av organisationer präglas av diversitet och 
heterogenitet. Men trots detta finner de att en rad olika former av organisat-
ioner kan klassas som tillhörande det civila samhällets organisationer. 
 

… inte finns någon gemensam definition av termen ”civil 
samhällsorganisation” (…) användas för att hänvisa till en rad 
av organisationer, inbegripet arbetsmarknadens parter (…) 
representativa organisationer på det sociala och ekonomiska 
området (…) ideella organisationer (icke-statliga organisat-
ioner) som samlar människor kring ett gemensamt mål, t.ex. 
miljöskyddsföreningar, organisationer för skydd av de mänsk-
liga rättigheterna, välgörenhetssammanslutningar, 
utbildningsorganisationer, osv., vidare lokalt baserade 
sammanslutningar som uppstår i närsamhället och som verkar 
för mål som dikteras av medlemmarna… (Europeiska 
kommissionen, 2002b: 6) 
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I sitt meddelande gällande en bättre struktur för samråd och dialog med 
berörda parter listar kommissionen vilka former av organisationer som kan 
ingå i begreppet civil samhällsorganisation. Det blir här klart att EU har 
svårigheter att bestämma vilka sorters organisationer som ingår i begreppet 
och ställer därför upp en bred lista som inkluderar såväl arbetsmarknadens 
parter som ideella föreningar och välgörenhetsorganisationer. Enligt 
kommissionen inbegriper begreppet civil samhällsorganisation den 
samhälleliga aktiviteten utanför regering och offentlig förvaltning. 

 

… samlar samhällets grundläggande strukturer utanför rege-
ringen och den offentliga förvaltningen, inbegripet ekonomiska 
aktörer som allmänt inte anses tillhöra den ”tredje sektorn” eller 
de icke-statliga organisationerna. Fördelen är att den är bred 
och visar att begreppet civila samhällsorganisationer är djupt ro-
tat i medlemsstaternas demokratiska traditioner. (Europeiska 
kommissionen, 2002b: 6) 

 

I vidare mening kan även fackföreningar och affärs- och 
yrkesorganisationer betraktas som enskild organisation. I detta 
dokument behandlas emellertid främst organisationer som är 
aktiva inom den s.k. ”tredje sektorn”, dvs. inom det privata och 
ideella området. (Europeiska kommissionen, 2000: 4) 

 

Den Europeiska kommissionens definition av civila samhällsorganisationer 
är väldigt bred och inkluderande, vilket kan göra det svårt att få grepp om 
exakt vad de menar med begreppet. Men även om de i denna breda definit-
ion inkluderar exempelvis arbetsmarknadens parter, så är det inte dem kom-
missionen syftar till att samarbeta med när det gäller deras samråd med be-
rörda parter, dvs. den civila dialogen, eftersom det redan finns ett separat 
samarbete med arbetsmarknadens parter inom den sociala dialogen. Det 
civila samhället och dess tillhörande organisationer definieras ofta brett, 
såsom kommissionen också gör. Men i jämförelse med exempelvis 
Habermas (1996) så inkluderar kommissionen ekonomiska aktörer i sin 
definition. Habermas liksom Cohen och Arato (1994) betonar att det civila 
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samhällets kärna består av icke-statliga och icke-ekonomiska förbindelser, 
vilket gör att det här finns en diskrepans mellan teorin och kommissionens 
definition. Den Europeiska kommissionen kan också sägas avgränsa det 
civila samhället genom att bortse från exempelvis det privata, vilket Cohen 
och Arato inkluderar i sin definition av det civila samhället. I övrigt, gäl-
lande vilka former av organisationer som kan sägas tillhöra det civila sam-
hällets organisationer samt den icke-statliga karaktären hos organisation-
erna, finns det likheter. Både kommissionens och Habermas definition 
inkluderar en mångfald av organisationsformer som ingår i det civila sam-
hället, allt från intresseorganisationer inriktade på olika områden till 
välgörenhetsorganisationer och kulturella sammanslutningar (Habermas, 
1996: 355; Europeiska kommissionen, 2002b: 6).  
 

Den Europeiska kommissionen går också vidare med att definiera det civila 
samhällets organisationer genom att klargöra vilka egenskaper man anser att 
dessa organisationer har.  

 

I sin mest grundläggande form är föreningar helt enkelt grup-
per av människor som samlats kring ett gemensamt mål. (…) 
De skiljer sig från informella eller tillfälliga, rent sociala 
grupperingar eller släktgrupperingar därigenom att de åt-
minstone i någon mening, om också bara till namnet, existe-
rar i en formell eller institutionell form. (Europeiska 
kommissionen, 1997: 1) 

 

I detta citat klargör kommissionen att det finns en skillnad mellan före-
ningar tillhörande det civila samhället och andra mer tillfälliga föreningar 
eller grupperingar. Det måste enligt kommissionens definition finnas en 
grad av institutionalisering för att en förening eller organisation ska räknas 
som en civil samhällsorganisation. Här finns en överensstämmelse med 
Cohen och Aratos (1994) definition av det civila samhället. De poängterar 
att det civila samhället endast representerar en dimension av det sociala livet 
utanför staten och ekonomin och att det därför endast syftar till strukturer 
som är institutionaliserade eller som är på väg att bli institutionaliserade 
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(Cohen & Arato, 1994: x). Förutom att organisationer tillhörande det civila 
samhället innehar en grad av institutionalisering, finns det även ytterligare 
egenskaper som kommissionen menar att organisationerna delar. 
 

… normalt delar följande gemensamma egenskaper: Enskilda 
organisationer har inget eget vinstsyfte (…) de inrättas frivil-
ligt och att det normalt finns ett visst frivilligt deltagande i 
organisationen. (…) Enskilda organisationer är oberoende, 
särskilt av regeringar och andra myndigheter samt av politiska 
partier och affärsorganisationer. (…) inget egenintresse i sina 
målsättningar och närliggande värderingar. Deras uppgift är 
att vara verksamma på den offentliga arenan som helhet i 
angelägenheter och frågor som rör människors eller särskilda 
grupper av människors välfärd eller samhället välfärd som hel-
het. (Europeiska kommissionen, 2000: 4)  

 

Inget vinstsyfte, frivillighet, oberoende gentemot stat, inget egenintresse 
samt uppgiften att verka för allmänheten är något som den Europeiska 
kommissionen betonar som essentiella egenskaper hos det civila samhällets 
organisationer. Dessa egenskaper som kommissionen radar upp 
överensstämmer med de som Wijkström och Lundström (2002) menar vara 
utmärkande för organisationer i det civila samhället, såsom avsaknad av 
vinstintresse, inslag av idealitet och separerade från stat.  Att det civila sam-
hället och dess organisationer är avskiljda från och oberoende av stat och 
myndigheter är något som har stöd på flera håll i teorin, där det verkar vara 
ett av de viktigaste kännetecknen. Cohen och Arato liksom Habermas 
framhåller icke-statligheten hos det civila samhället som centralt i deras 
definitioner (Cohen & Arato, 1994; Habermas, 1996). Att det civila sam-
hällets organisationer har som uppgift att verka på den offentliga arenan i 
frågor som rör människors välfärd, kan också återkopplas till de teoretiska 
utgångspunkterna. Framförallt Habermas, men också Cohen och Arato, 
menar att det civila samhällets organisationer verkar för att påvisa 
allmänhetens behov och följa upp frågor rörande allmänhetens intresse i den 
publika sfären eller på den offentliga arenan. Den definition som kommiss-
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ionen ställer upp av det civila samhället och dess organisationer 
överensstämmer alltså med delar av de teoretiska utgångspunkterna. Men 
det finns också delar där kommissionen har gjort vissa avgränsningar i sin 
definition. Detta gäller exempelvis det fokus som kommissionen har på att 
det civila samhället består av organisationer, och att det därmed är det 
organiserade civila samhället som lyfts fram vilket gör att man samtidigt 
bortser från att det civila samhället kan sägas innefatta det sociala liv som är 
institutionaliserat och därmed också det privata (Cohen & Arato, 1994). 
Genom att begränsa det civila samhället till det organiserade civila samhället 
negligerar kommissionen att det civila samhället även kan sägas bestå av 
lösare sammanslutningar såsom sociala rörelser, vilka Cohen och Arato 
(1994) samt Wijkström och Lundström (2002) inkluderar i sina definit-
ioner. Inte heller Habermas definition av civilt samhälle begränsas till endast 
organisationer, då han menar att det civila samhället består av spontant 
framväxta föreningar, organisationer och rörelser som förankrar 
kommunikationsstrukturerna i den publika sfären (Habermas, 1996: 367).   
 

Det civila samhällets funktion	  

Det civila samhällets funktion är en kategori som är tänkt att inkludera 
nyckelord från de fem olika dokumenten som beskriver varför det civila 
samhället används av EU. Med andra ord är jag ute efter att finna vilka 
egenskaper kommissionen menar att det civila samhället besitter och där-
med också vad det är som lockar EU till samarbete med det civila samhällets 
organisationer. De ord och begrepp som beskriver det civila samhällets 
funktion är: demokratifrämjande, integrerat Europa, effektivitet, kanal till 
medborgarna, ökad öppenhet, delaktighet, allmänhetens förtroende, 
komplettera institutionell process, frångå uppifrån och ner, europeisk opin-
ion.  
 

I kommissionens vitbok om styrelseformer från 2001 beskrivs bakgrunden 
till varför man ansåg att sättet den Europeiska unionen styrdes på var i be-
hov av reformer. Kommissionen menar där att det finns ett problem med 
att Europas medborgare tappar sin tilltro till de europeiska institutionerna 
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och att EU uppfattas som något avlägset. Det föreslås därför i vitboken att 
beslutsprocessen ska göras öppnare så att fler människor och organisationer 
kan delta i utformandet av EU:s politik, samt att man bör försöka frångå 
”uppifrån och ned”-perspektivet (Europeiska kommissionen, 2001: 3-4). De 
åtgärder som föreslås är bland annat att se till att det blir en bättre delaktig-
het, ett bredare deltagande, genom att skapa ett öppnare EU och genom att 
engagera det civila samhället i beslutsprocessen. Funktionen som kommiss-
ionen menar att det civila samhället och dess organisationer har och som 
kan bemöta unionens problem, beskrivs bland annat som följande 
 

Enskilda organisationer kan emellertid bidra till att främja 
ökad demokratisk delaktighet både inom och utanför Europe-
iska unionen. (…) ger medborgarna en möjlighet till aktivt 
deltagande på annat sätt än eller utöver det att vara med i 
politiska partier eller olika fackföreningar. (Europeiska 
kommissionen, 2000: 4) 

 

Det är alltså av demokratiska skäl som kommissionen väljer att ta hjälp av 
det civila samhället. Kommissionen vill ge de europeiska medborgarna utö-
kade möjligheter till att aktivt delta i politiken genom det civila samhällets 
organisationer. Man påpekar dock att EU:s beslutsprocess främst legitimeras 
av de av medborgarna valda ombuden i Europaparlamentet, samt att CSO:s 
deltagande i beslutsprocessen endast är till för att komplettera och inte er-
sätta de beslutsförfaranden som görs inom unionens lagstiftande institut-
ioner (Europeiska kommissionen, 2000: 4; 2002b: 5). Dialogen mellan den 
Europeiska kommissionen och organisationerna i det civila samhället anses 
alltså som ett komplement till den institutionella processen. Vidare menar 
kommissionen att 

 

Lägliga samråd med alla intressenter på ett tidigt stadium av 
utformningen av politiken är i allt högre utsträckning en del 
av kommissionens praxis för omfattande samråd, särskilt in-
nan förslag till lagstiftning läggs fram, i syfte att förbättra 
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utformningen av politiken och öka effektiviteten. (Europeiska 
kommissionen, 2000: 8) 

 

Dialogen med det civila samhällets organisationer utformades inte endast av 
demokratiska skäl, utan även för att göra beslutsprocessen i EU mer effektiv 
genom att samråda med olika parter innan lagförslag läggs fram. Kommiss-
ionen menar också att man har ”en övertygelse om att förbli öppen för 
impulser utifrån” (Europeiska kommissionen, 2000: 9) och att olika 
organisationer därför får möjligheten att lägga fram sina synpunkter inom 
ramen för beslutsprocessen. Men det är dock demokrati som står som 
återkommande skäl till denna öppenhet gentemot det civila samhället.  

 

Enskilda organisationer erkänns i allt större utsträckning som 
en viktig del av det civila samhället och ett betydande och 
värdefullt stöd för ett demokratiskt statsskick. (Europeiska 
kommissionen, 2000: 4-5) 

 

Genom att involvera det civila samhällets organisationer i utformandet av 
unionens politik strävar kommissionen efter ett ökat demokratiskt delta-
gande. Att det civila samhället är värdefullt för ett demokratiskt stadsskick 
är även något som har stöd i teorin. Cohen och Arato (1994), liksom 
Habermas (1996) framhåller det civila samhällets betydelse för demokratin 
och dess demokratiserande egenskaper. Det civila samhället förutsätter 
demokratin enligt Cohen och Arato som menar att det politiska samhället 
därför måste vara öppet för influenser från civilsamhället, och ett svagt civilt 
samhälle kan enligt Habermas resultera i legitimitetsbrist för det politiska 
systemet. Vad som kan utläsas av kommissionens dokument är att de ser en 
chans att öka den Europeiska unionens demokratiska legitimitet och föra 
EU närmare medborgarna genom konsultation av det civila samhällets 
organisationer.  
 

Det civila samhället ser i ökad utsträckning Europa som en 
möjlig väg att förändra politikens inriktning och samhället. 
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Det finns här en verklig möjlighet att bredda debatten om 
Europas roll, en chans att mer aktivt involvera medborgarna i 
arbetet för att uppnå unionens mål. (Europeiska kommiss-
ionen, 2001: 17) 

 

Kommissionen menar här att det även finns ett intresse från det civila sam-
hället att vara delaktigt i politiken på europeisk nivå. Men trots att intresset 
finns från båda sidor överväger kommissionens intresse att deltagandet från 
det civila samhället, genom att fungera som en ”viktig kanal till medbor-
garna” (Europeiska kommissionen, 1997: 6), ska stärka den deltagande 
demokratin i unionen och ”bidra till att vinna allmänhetens förtroende för 
EU” (Europeiska kommissionen, 2000: 5).  
 

Vitbokens förslag för att ge icke-institutionella aktörer möjlig-
het att i ökad utsträckning delta i utarbetandet och – till viss 
del – genomförandet av politiska åtgärder var kärnan i en re-
form av styrelseformerna som syftade till att föra EU närmare 
medborgarna. (Europeiska kommissionen, 2002a: 7) 

 

Den Europeiska kommissionens syfte med den civila dialogen var och är att 
föra EU närmare medborgarna. Det civila samhällets organisationer har 
funktionen att agera kanal till medborgarna, öka effektiviteten i unionens 
beslut samt att öka öppenheten och delaktigheten i politiken genom att 
komplettera den institutionella processen. Men kommissionen ser förutom 
dessa funktioner en möjlighet till något mer än ökad demokrati i unionen. 
 

Genom att uppmuntra nationella enskilda organisationer att 
samarbeta för att uppnå gemensamma mål gör de europeiska 
organisationsnätverken en stor insats för att forma en 
”europeisk opinion”, något som normalt betraktas som en 
nödvändig förutsättning för att en sann europeisk helhet skall 
kunna byggas. Samtidigt bidrar detta till att rent praktiskt 
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främja europeisk integration, ofta på gräsrotsnivå. (Europeiska 
kommissionen, 2000: 6) 

 

Kommissionen skönjer att deltagandet från det civila samhället, särskilt när 
det sker genom europeiska nätverk av organisationer, kan skapa en europe-
isk opinion och därmed finns också potential till uppkomsten av ett europe-
iskt samhälle eller som kommissionen uttrycker det, en sann europeisk hel-
het. Rent praktiskt menar man att det civila samhällets organisationer främ-
jar den europeiska integrationen eftersom de når gräsrötterna. Ett annat sätt 
att se på detta är att kommissionen, genom att bjuda in det civila samhällets 
organisationer till beslutsprocessen och uppmuntra dem till att samarbeta, 
säkerställer unionens överlevnad. Med andra ord är det möjligt att man 
försöker underlätta framväxten av ett europeiskt civilt samhälle eftersom, i 
Walzers (1995) mening, ingen stat kan överleva en längre tid om den aliene-
ras från det civila samhället.  

 

Det civila samhällets roll i EU 	  

Vilken roll som ges till det civila samhället i kontexten av EU är en av 
rapportens huvudsakliga frågeställningar, men den fungerar även som en 
kategori i analysen av kommissionens dokument. De nyckelord som hittats 
till denna kategori beskriver vilken ställning det civila samhället har inom 
den europeiska gemenskapen samt vilka uppgifter det tilldelats: ge arbetstill-
fällen, tillhandahålla tjänster, utveckla sociala och politiska idéer, främja 
demokrati och medborgarskap, förmedla åsikter och information, tillhanda-
hålla medel för kritisk granskning, expertis, vägledning till myndigheter, 
påverka politik, motvikt till andra samhällsintressen, sakkunskap, bidra till 
att definiera och genomföra politik, övervaka och utvärdera EU-projekt, 
projektpartners.  
 

Det är en mängd olika roller och uppgifter som i kommissionens dokument 
tilldelas eller tillskrivs det civila samhället och dess organisationer. Rollerna 
de spelar är å ena sidan av en mer praktisk karaktär såsom att tillhandahålla 
tjänster och skapa arbetstillfällen och å andra sidan av en mer abstrakt 
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karaktär såsom att främja demokrati och medborgarskap. Det som kan utlä-
sas av kommissionens olika dokument är att dessa roller dels verkar finnas 
hos det civila samhällets organisationer från början och dels har tilldelats 
dem av EU. Med andra ord verkar det som att det civila samhället, enligt 
kommissionens syn, har vissa fasta roller och uppgifter men att det också har 
tilldelats ytterligare uppgifter av EU.  
 

Den Europeiska kommissionen framhåller i sina olika dokument vilket 
värde det civila samhällets organisationer har, genom att betona vikten och 
betydelsen av deras bidrag till samhället.  
 

Dessa organisationer spelar en viktig roll på nästan alla 
samhällsområden. De bidrar till att skapa arbetstillfällen, till 
ett aktivt deltagande i samhällslivet och till demokratin. De 
tillhandahåller ett stort antal olika tjänster… (Europeiska 
kommissionen, 1997: 1) 

 

Att kommissionen framhåller det civila samhällets organisationers 
demokratiserande egenskaper är något som behandlades i föregående avsnitt 
om det civila samhällets funktion i EU. Här går man dock vidare och 
framhåller mer praktiska uppgifter och roller som CSO:s har. Förutom att 
bidra till att skapa arbetstillfällen och tillhandahålla tjänster av olika slag 
såsom utbildning, hälsovård och social verksamhet, menar kommissionen 
att dessa organisationer även har haft en viktig betydelse för utvecklingen av 
sociala och politiska idéer som exempelvis de mänskliga rättigheterna 
(Europeiska kommissionen, 1997: 5). Vidare betonar kommissionen en mer 
abstrakt roll för det civila samhället och dess organisationer, men det är en 
roll som man anser vara av stor betydelse för den Europeiska unionen. 
 

På europeisk nivå får föreningarna en allt större betydelse när 
det gäller att stärka och kanalisera känslan av medborgarskap. 
De spelar en aktiv roll i skapandet av det medborgarskap som 
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avses i artikel 8 i Fördraget om Europeiska unionen. (Europe-
iska kommissionen, 1997: 5)  

 

Kommissionen anser att organisationerna i det civila samhället kan bidra till 
uppkomsten av det unionsmedborgarskap som åsyftas i fördraget, eftersom 
de i kommissionens mening under en lång tid frambringat internationella 
kontakter mellan människor och förståelse mellan folken (Europeiska 
kommissionen, 1997:5). Man menar också att medlemskapet i organisat-
ioner och föreningar är ett sätt för människor att engagera sig och uttrycka 
sitt medborgarskap. På så sätt blir det civila samhällets organisationer på den 
europeiska nivån även viktiga för det europeiska medborgarskapet och för 
att framkalla känslan av att tillhöra Europa, vilket bland annat är ett av må-
len med att skapa ett öppnare EU genom vitbokens reformer (Europeiska 
kommissionen, 2001: 13).  
 

För att gå vidare in på de faktiska uppgifter som kommissionen menar att 
det civila samhällets organisationer har, kan dessa delas upp i åtaganden de 
har gentemot medborgarna och i uppgifter de kan hjälpa nationella myndig-
heter och europeiska institutioner med. 
 

De enskilda organisationernas uppgift är att företräda särskilda 
medborgargruppers åsikter (t.ex. handikappade, etniska 
minoriteter) inför de europeiska institutionerna eller i särskilda 
frågor (…) röst för dem som inte lyckas göra sig hörda på annat 
sätt. (…) I vissa fall kan de fungera som en motvikt till de 
verksamheter som bedrivs och de synpunkter som företräds av 
andra samhällsintressen. (Europeiska kommissionen, 2000: 5) 
De förser medborgarna med medel till att kritiskt granska 
regeringarnas förslag och åtgärder, och myndigheterna i sin tur 
med experthjälp, vägledning om rådande opinioner och viktigt 
gensvar på effekterna av den förda politiken. (Europeiska 
kommissionen, 1997: 6)  

 



 41 

Vad som kan utläsas ur detta är att det civila samhället och dess organisat-
ioner, enligt kommissionen, har en stor betydelse för att framföra 
medborgarnas önskemål och åsikter, särskilt för de människor eller grupper 
av människor som har svårt att göra sin röst hörd på den offentliga arenan. 
Dessa organisationer hjälper också medborgarna i granskningen av den 
förda politiken, samtidigt som de tillhandahåller råd till nationella myndig-
heter och EU-institutioner. Det påpekas också att organisationerna i vissa 
fall kan fungera som motvikt till andra intressen i samhället 2 . Enligt 
kommissionen är dock ett av det civila samhällets organisationers främsta 
syften att ”påverka myndigheternas politik och den allmänna opinionen” 
(Europeiska kommissionen, 2000: 4). Detta kan jämföras med vad som 
finns i teorin om det civila samhällets roll. Där poängteras det civila sam-
hällets uppgift att influera och påverka det politiska systemet samt dess med-
lande förmåga. För att ta ett exempel från Habermas (1996), så menar han 
att det civila samhället ger röst åt sociala problem och att det lyfter fram 
allmänhetens intressen i syfte att påverka den politiska processen, vilket kan 
jämföras med vad kommissionen menar med att framföra medborgarnas 
önskemål och åsikter, särskilt de som har svårt att annars bli hörda. Cohen 
och Arato (1994) beskriver också det civila samhällets uppgift att påverka 
och söka inflytande över politiken samt dess medlande förmåga mellan sam-
hällets olika nivåer. Enligt Cohen och Arato ligger framgången i att en tidi-
gare exkluderad grupp, genom att vinna allmänhetens sympati (i 
kommissionens ord påverka den allmänna opinionen) och influera eliten, 
blir inkluderad i politiken (Cohen & Arato, 1994). Vidare menar Cohen 
och Arato även att det politiska samhället, i en demokrati, måste vara öppet 
för influenser från det civila samhället, vilket kan vara en anledning till att 
kommissionen tillskriver det civila samhället uppgiften att påverka 
myndigheternas politik. 
 

Som nämndes inledningsvis i detta avsnitt verkar det som, i kommissionens 
mening, att det finns både förbestämda uppgifter såsom de ovan men också 

                                                        
2 Detta kan jämföras med att det civila samhället ibland beskrivs som motpol, eller 
motvikt till staten (Stubbergaard, 1999: 190). 
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av EU tilldelade uppgifter som det civila samhället och dess organisationer 
har. Dessa tilldelade uppgifter beskrivs bland annat som följande 
 

… ge synpunkter på huruvida en viss politik varit framgångs-
rik och därmed bidra till kommissionens uppgift att definiera 
och genomföra politiken (…) Den särskilda sakkunskap som 
enskilda organisationer förfogar över kan bidra till förvalt-
ningen, övervakningen och utvärderingen av EU-finansierade 
projekt. (Europeiska kommissionen, 2000: 5) 

 

I kommissionens mening ska alltså det civila samhällets organisationer, ge-
nom den civila dialogen, vara med och definiera och genomföra 
kommissionens politik. Eftersom organisationerna besitter sakkunskap från 
deras respektive områden, kan de dels bidra med denna vid diskussioner om 
politikens inriktning och dels ge expertkommentarer inom ramen för EU:s 
beslutsprocess (Europeiska kommissionen, 2000: 5). Denna sakkunskap gör 
även att organisationerna kan fungera som projektpartners till kommiss-
ionen, eftersom de kan vara behjälpliga i övervakningen och utvärderingen 
av EU-finansierade projekt inom områden såsom miljö, diskriminering och 
humanitära insatser (Europeiska kommissionen, 2000: 5). Förutom att 
tillhandahålla sakkunskap fungerar även det civila samhällets organisationer, 
enligt kommissionen, som informationsspridare. Detta gäller särskilt de 
organisationer som är organiserade på europeisk nivå och därför kan an-
vända sina nationella nätverk och medlemmar som informationskanaler till 
kommissionen för att sprida information om EU:s politik (Europeiska kom-
missionen, 2000: 6). De roller som tilldelats det civila samhället i kontexten 
av EU, i synnerhet rollen som informationsspridare, kan inte sägas stämma 
överens med rapportens teoretiska utgångspunkter. I jämförelse med vad 
exempelvis Habermas har att säga om det civila samhällets roll, så är det 
nästintill tvärt om vad kommissionen anser vara det civila samhällets upp-
gift. Habermas (1996) menar att det civila samhället tar upp frågor rörande 
det allmänna intresset till den publika sfären i syfte att influera det politiska 
systemet, medan den Europeiska kommissionen vill använda det civila sam-
hället som informationsspridare till allmänheten. Därmed fungerar det civila 
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samhället i kontexten av EU mer uppifrån och ner, än vad exempelvis 
Habermas anser att det bör göra. De roller för det civila samhället som kan 
utläsas av kommissionens olika dokument kan snarare kopplas samman med 
de typer av civila samhällen som Liebert (2009) ställer upp. I synnerhet vad 
hon kallar ”loyal civil society”, som innebär att det civila samhället aktivt 
stödjer staten (eller EU) och att det underlättar främjandet av deltagande 
och (europeiskt) medborgarskap, vilket är ett av de mål kommissionen har 
med inkluderingen av det civila samhällets organisationer i beslutsprocessen 
(Europeiska kommissionen, 2001:13).   
 

Förhållandet mellan den Europeiska kommissionen och det civila samhällets 
organisationer kan sammanfattas i de roller och uppgifter som tilldelats 
organisationerna. De har dels uppgifter som handlar om att föra medborgar-
nas talan och söka inflytande över politiken, dels har de uppgifter som 
tilldelats dem i kontexten av EU, vilka bland annat innebär att bidra med 
sakkunskap och fungera som informationsspridare. Det civila samhällets 
organisationer tillåts även inom ramen för den civila dialogen att vara med 
och påverka utformningen och till viss del genomförandet av kommission-
ens politik. De erbjuds även möjlighet till ”att i strukturerad form uttrycka 
respons, kritik och protester” (Europeiska kommissionen, 2001: 17) på den 
av kommissionen förda politiken. Men trots det civila samhällets 
organisationers roll och uppgift att vara med och definiera, påverka och 
genomföra kommissionens politik, är det viktigt att poängtera att kommiss-
ionen har som utgångspunkt ”att låta berörda parter yttra sig men inte be-
stämma” (Europeiska kommissionen, 2002b: 5).  
 

Avslutningsvis bör det även påvisas att kommissionen ställer vissa krav på de 
organisationer som tillåts inneha rollen att vara med och påverka politiken i 
EU.  

 

Det är viktigt att enskilda organisationer och grupperingar av 
enskilda organisationer är demokratiska och tillåter insyn med 
avseende på deras medlemskap och försäkran om 
representativitet. (Europeiska kommissionen, 2000: 10)  
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Eftersom kommissionen uppmuntrar till att det civila samhällets organisat-
ioner arbetar tillsammans på europeisk nivå, av den orsaken att detta enligt 
kommissionen gör dialogen mer effektiv, menar man att det är särskilt vik-
tigt att organisationerna säkerställer deras strukturers representativitet 
(Europeiska kommissionen, 2000: 10). Kravet ställs därför på organisation-
erna att de garanterar representativiteten, vilket kommissionen menar är 
särskilt viktigt gällande kontakten med de europeiska organisationernas röt-
ter i de olika medlemsstaterna. Även Habermas menar att det är viktigt att 
inflytandet som fås eller uppnås av det civila samhällets aktörer bygger på ett 
godkännande och ett instämmande från allmänheten (Habermas, 1996: 
364). Det kan dock påpekas att detta instämmande inte behöver innebära 
att hela det civila samhället är demokratiskt rakt igenom. Liksom Walzer 
menar kan det civila samhället anses vara tillräckligt demokratiskt då vi kän-
ner att vi har auktoritet över delar av det (Walzer, 1995:24). Representativi-
tet är inte desto mindre ett viktigt kriterium för att CSO:s ska få medverka i 
dialogen med kommissionen (även om meriter och förmåga till att ge kon-
kreta synpunkter också spelar in), vilket gör det till en anledning att vidare 
diskutera denna fråga i nästkommande kapitel.  
 

5. Avslutande diskussion och slutsat-
ser	  
Det civila samhället har i kontexten av den Europeiska unionen fått en ökad 
betydelse. Detta har inte bara gjorts märkbart genom kommissionens olika 
skrivelser och deras intensifierade samröre med det civila samhällets 
organisationer, utan även genom den utökade forskningen på området. Jag 
ämnar här förhålla mig till delar av denna forskning och diskutera de resul-
tat som framkommit av analysen av kommissionens relation till det civila 
samhället och dess organisationer. Min analys riktade sig till att beskriva hur 
kommissionen ser på det civila samhället och genom kategorierna definit-
ion, funktion och roll, finna vilka egenskaper och uppgifter det civila sam-
hället tilldelas samt varför detta tilltalar EU. Jag har i denna rapport även 
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utgått från ett antal teorier och synvinklar på det civila samhället, vad det är 
och vilken funktion det har, i syfte att ha något som fungerade som 
jämförelsepunkter i analysen. Med avstamp i den tidigare forskningen vill 
jag här problematisera kommissionens syn på det civila samhället. Med 
andra ord ämnar jag diskutera de konsekvenser som kan uppstå av 
kommissionens uppfattning.  
 

När det gäller den Europeiska kommissionens definition av det civila sam-
hället, så verkar det som att det finns svårigheter att bestämma vad som kan 
inkluderas i begreppet. Kortfattat menar kommissionen att det civila sam-
hället består av organisationer, men gällande vilka dessa organisationer är 
finns en viss obeslutsamhet. Man poängterar att landskapet av civila 
samhällsorganisationer präglas av heterogenitet och diversitet samt att det 
inkluderar en rad olika former av organisationer. Det civila samhället skild-
ras ofta genom sin pluralism (Habermas, 1996; Cohen & Arato, 1994; 
Stubbergaard, 1999), vilket kommissionen också tar fasta på. Men det finns 
som sagt en viss ambivalens gällande vilken sorts organisationer man 
inkluderar i begreppet. Kommissionen använder en väldigt bred definition 
av civil samhällsorganisation, vilken inbegriper ideella organisationer och 
välgörenhetssammanslutningar såväl som arbetsmarknadens parter. Men 
även om man inkluderar parterna på arbetsmarknaden, dvs. fackföreningar 
och arbetsgivarorganisationer, i begreppet civil samhällsorganisation, så är 
det inte dessa man syftar till gällande dialogen med det civila samhället. Det 
kan däremot tänkas, gällande de övriga former av organisationer kommiss-
ionen inkluderar i sin definition, att man i sin strävan efter öppenhet och 
effektivitet vill ha en så bred definition som möjligt. Detta eftersom en bred 
definition möjliggör för konsultation av alla möjliga former av intressenter 
inom ramen för den civila dialogen, utan att behöva klassificera 
organisationerna närmare. Men trots denna breda definition så är den ändå 
avgränsad till det organiserade civila samhället, vilket därmed innebär att 
lösare sammanslutningar såsom sociala rörelser (vilka också kan sägas till-
höra det civila samhället) exkluderas från deltagande i den civila dialogen.  
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I sin definition tillskriver kommissionen det civila samhället ett antal egen-
skaper, vilka man menar att civila samhällsorganisationer delar. Av dessa 
egenskaper, som bland annat inkluderar organisationers frivillighet och 
avsaknad av vinstintresse, är det icke-statligheten hos organisationerna som 
kommissionen framhåller som ett av det civila samhällets främsta känne-
tecken. Detta är även något som får stöd i teorin, där både Habermas 
(1996) och Cohen och Arato (1994) betonar det civila samhällets särskil-
jande från staten. Detta särskiljande är viktigt om det civila samhället ska 
kunna fullfölja sin uppgift att föra fram frågor rörande det allmänna intres-
set och influera det politiska systemet (Habermas, 1996), samt för att det 
ska kunna fungera som en slags motpol eller motvikt till staten 
(Stubbergaard, 1999). Frågan är dock om det civila samhället i samman-
hanget av EU innehar det oberoende mot stat och myndigheter som de bör. 
Med tanke på hur kommissionen framhåller det civila samhällets organisat-
ioner som ”partner in governance” (Rumford, 2003), samt att CSO:s delta-
gande i policyprocessen främst varit i form av tillträde till denna process och 
inte i form av inflytande (Hüller & Kohler-Koch, 2008), så kan det bli svårt 
för det civila samhällets organisationer att uppfylla sitt syfte. Eftersom det 
civila samhället allt mer ofta befinner sig i ett partnerskap med kommiss-
ionen, finns också risken att deras kritiska röst försvinner eller riktas någon 
annan stans (Smismans, 2009; Trenz 2009). Enligt Smismans kan det civila 
samhällets organisationer på EU-nivå ge rådgivande kritik, men de är inte 
tänkta att vara en kritisk röst som helt motsätter sig kommissionens initiativ 
(Smismans, 2009: 65). Kommissionen menar själva att den civila dialogen 
ger organisationerna en möjlighet att uttrycka kritik i strukturerad form 
(Europeiska kommissionen, 2001: 17). De förklarar dock inte vad de menar 
med detta, men om man ska tro Smismans så innebär det att CSO:s kan 
framföra kritiska synpunkter men det finns en gräns för hur kritiska de får 
vara. Jag finner här att kommissionen på ett sätt sätter sig i en paradoxal 
situation, eftersom de menar att en av det civila samhällets uppgifter är att 
påverka politiken (vilket borde inkludera att kunna uttrycka sig kritiskt) 
samtidigt som man endast är villiga att låta berörda parter yttra sig men inte 
bestämma. Med andra ord kan det sägas att kommissionen har satt begräns-
ningar på vad det civila samhällets organisationer tillåts att göra på den 
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europeiska nivån. Det talas om det civila samhällets oberoende ställning 
gentemot stat och myndigheter, men med tanke på den kultur som råder i 
Bryssel är det möjligt att organisationerna sveps med i vad Kohler-Koch 
(2008) kallar ”inflytandets logik” och måste då anpassa sig till kommission-
ens effektivitetskarusell, vilket kan leda till att de ger upp sina kritiska röster 
och tar vad de kan få av inflytandet. Följaktligen kan de därmed inte fun-
gera som motpol eller opposition till kommissionen. 
 

Den tidigare forskningen på området EU och det civila samhället ägnar i 
stort sett inget utrymme till att definiera det civila samhället och dess 
organisationer. Istället ges större plats till att diskutera det civila samhällets 
funktioner och roller i den europeiska kontexten, samt vilka problem och 
konsekvenser som finns med dessa.  Det som kan utläsas av kommissionens 
olika dokument är att det civila samhället dels har roller och funktioner som 
finns med dem ”från början” och dels roller och funktioner som verkar ha 
tilldelats dem av EU. Vad jag fann i analysen var bland annat att kommiss-
ionen anser att CSO:s kan främja det demokratiska deltagandet i unionen 
genom att komplettera den institutionella processen. Syftet med att inklu-
dera CSO:s i en civil dialog är för kommissionen att öka effektiviteten i och 
utformningen av beslutsfattandet samt att organisationerna ska ge kommiss-
ionen ett demokratiskt uppsving.  De roller som framförallt tilldelas det 
civila samhällets organisationer i denna dialog är att de å ena sidan ska före-
träda medborgarnas åsikter inför de europeiska institutionerna och å andra 
sidan tillhandahålla sakkunskap och expertis i sin funktion som 
kommissionens projektpartners.  
 

Det civila samhällets demokratiserande egenskaper och deras roll som delta-
gare i utformningen av kommissonens politik är något som flitigt diskuteras 
och problematiseras i den tidigare forskning som gåtts igenom för denna 
rapport. Jag upplever att det finns tre huvudsakliga problem med 
kommissionens förhållningssätt till det civila samhället och dess organisat-
ioner. Det första handlar om deltagandet, hur det ser ut och vad det får för 
konsekvenser. Det andra hänger ihop med deltagandet men fokuserar på 
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representativiteten. Det tredje problemet handlar om vilken roll medborga-
ren spelar i kontexten av EU och det civila samhället.  
 

Gällande det civila samhällets deltagande på den europeiska arenan, vilket 
enligt kommissionen ska bidra till utvidgad och förbättrad demokrati, kan 
man ifrågasätta vad de faktiska utfallet blir. Det civila samhällets 
demokratiserande egenskaper är något som inte bara framhålls av kommiss-
ionen, utan även i teorin. Cohen och Arato (1994) liksom Walzer (1995) 
betonar att demokrati och civilt samhälle hör samman. Enligt Walzer finns 
här även ett beroendeförhållande mellan stat och civilt samhälle, då endast 
ett demokratiskt civilt samhälle kan upprätthålla en demokratisk stat och 
endast en demokratisk stat kan frambringa ett demokratiskt civilt samhälle 
(Walzer, 1995). Intressant är också att staten inte kan överleva om den 
alieneras från det civila samhället (Walzer, 1995), vilket kan vara en möjlig 
anledning till varför kommissionen upprättat en dialog med det civila sam-
hällets organisationer. Men för att gå tillbaka till beroendeförhållandet, så 
väcker detta frågor om hur det civila samhället i den europeiska kontexten 
ska kunna verka demokratifrämjande. Med detta menar jag att eftersom EU 
har problem med sitt demokratiska underskott, så kan unionen inte sägas 
vara demokratisk och därför kan den inte heller frambringa ett demokratiskt 
civilt samhälle på europeisk nivå. Visserligen är inte EU en stat, men det 
finns ändå statsliknande egenskaper vilket berättigar jämförelsen. Detta gör 
det även befogat att ställa frågan hur demokratiskt det europeiska civila sam-
hället är och om det kan upprätthålla ett demokratiskt EU. Jag återkommer 
till denna fråga i samband med diskussionen om representativitet nedan.  
 

Angående formerna för det civila samhällets deltagande i den europeiska 
policyprocessen är det intressant att notera hur kommissionen beskriver 
deltagandet i termer av att man ska vara öppen gentemot det civila sam-
hället och att organisationerna genom dialogen får en möjlighet att vara 
med och påverka politiken (Europeiska kommissionen, 2000), samtidigt 
som man i praktiken begränsar dessa möjligheter. Med tanke på de roller 
som tilldelats det civila samhället i kontexten av EU, det vill säga att de ska 
tillhandahålla expertis och sakkunskap samt fungera som informationsspri-
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dare, håller jag med Smismans (2003) och Kohler-Koch (2009) att det 
främst handlar om ett funktionellt deltagande för det civila samhällets 
organisationer. Det civila samhället tillhandahåller med andra ord ett antal 
funktioner som den europeiska kommissionen är i behov av. Kommission-
ens institutionella intresse är det som styr hur dialogen med det civila sam-
hället utformas. Eftersom kommissionen tillhör ett av EU:s icke-valda or-
gan, kan man genom att inkludera det civila samhället bli mindre beroende 
av Europaparlamentet som källa till legitimitet (Smismans, 2003). Men det 
är inte bara på grund av intresset att legitimera sina beslut som kommiss-
ionen behöver det civila samhällets funktioner, man strävar också efter ett 
effektivt beslutsfattande vilket det civila samhället anses bidra till. Detta 
genom att tillhandahålla sakkunskap och expertkommentarer i ett tidigt 
skede av policyprocessen (Europeiska kommissionen, 2000). Det civila sam-
hället tilldelas också rollen att vara med och bidra till förvaltningen, 
övervakningen och utvärderingen av olika EU-finansierade projekt, vilket 
förstärker bilden av ett funktionellt deltagande. Det politiska projektet att 
inkludera det civila samhället bär avtryck från initiativtagarna till detta pro-
jekt, däribland kommissionen, vilket gör att det är deras intressen som väger 
tyngst gällande utformningen av dialogen. Kommissionen ger här det civila 
samhällets organisationer tillträde till beslutsprocessen, men inte särskilt 
mycket inflytande över resultatet eftersom man endast låter de berörda par-
terna yttra sig men inte delta i beslutsfattandet (Europeiska kommissionen, 
2002b). Det civila samhället har därmed som Kohler-Koch så träffande ut-
trycker det ”a voice but not a vote”(Kohler-Koch, 2009: 50).  
 

Hur det civila samhällets deltagande ter sig i den europeiska kontexten 
hänger samman med det andra av de huvudsakliga problem som jag tidigare 
nämnde, det vill säga representativitet. I diskussionen om det civila sam-
hällets bidragande till ökat demokratiskt deltagande i EU, gjorde jag en 
jämförelse med Walzers resonemang om beroendeförhållandet mellan stat 
och civilt samhälle gällande demokrati och ställde där frågan hur demokra-
tiskt det europeiska civila samhället är och om det kan upprätthålla ett 
demokratiskt EU. Ett annat sätt att ställa frågan är hur CSO:s kan bidra till 
att tackla det demokratiska underskottet i EU om de själva blir en del av 
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detta underskott? Vad jag avser med att ställa denna fråga är att belysa de 
konsekvenser som kan uppstå på grund av kommissionens sätt att förhålla 
sig till det civila samhällets deltagande. Detta gäller i synnerhet konsekven-
serna av vilka som får delta. Det finns en selektivitet i vilka som beviljas 
tillträde till den civila dialogen, där det framförallt är stora organisationer 
och europeiska nätverk som privilegieras, vilket får konsekvensen att mindre 
organisationer samt nationella organisationer marginaliseras (della Porta & 
Caiani, 2009; Ruzza, 2004). Eftersom kommissionen strävar efter en effek-
tiv beslutsprocess, uppmuntrar man till att organisationer arbetar tillsam-
mans i gemensamma sammanslutningar och nätverk på europeisk nivå 
(Europeiska kommissionen, 2000). Samtidigt ställer kommissionen också 
krav på att de organisationer som tillåts medverka i den civila dialogen 
måste garantera sin representativitet. Paradoxen i att det civila samhällets 
organisationer, genom att gå samman i nätverk, ska tala med en röst samti-
digt som de förväntas vara representativa, är något som diskuteras på flera 
håll inom den tidigare forskningen (Kohler-Koch, 2009; Armstrong, 2002; 
Smismans, 2003). Det verkar som att kommissionen förutsätter att de frå-
gor som diskuteras på europeisk nivå i dialogen med det civila samhället 
också innebär att dessa frågor debatteras på gräsrotsnivå. Ett exempel på 
detta kan hämtas ur kommissionens diskussionsunderlag från år 2000 där 
man menar att de europeiska organisationsnätverken understödjer forman-
det av en europeisk opinion, vilket samtidigt innebär att de främjar europe-
isk integration på gräsrotsnivå (Europeiska kommissionen, 2000: 6). 
Antagandet om att dessa nätverk också når ner till gräsrötterna finns alltså 
här. Men i själva verket finns det en risk att avståndet till organisationernas 
gräsrötter blir för stort, när CSO:s går samman i europeiska nätverk, vilket 
innebär att deltagandet från det civila samhället inte överbryggar den klyfta 
mellan EU och dess medborgare som det var tänkt att göra. Konsekvensen 
blir därmed att det ökade demokratiska deltagandet som det civila samhället 
ska bidra till, endast blir en illusion. 
 

Syftet med de reformer av EU:s styrelseformer som lades fram av kommiss-
ionen i vitboken från 2001, var bland annat att man ville finna lösningar på 
unionens demokratiska problem samt föra EU närmare medborgarna med 
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hjälp av det civila samhället. Detta för mig in på det tredje problemet med 
kommissionens förhållningssätt gentemot det civila samhället. Det civila 
samhällets organisationer ger, enligt kommissionen, medborgarna en 
möjlighet till aktivt deltagande vid sidan om eller utöver parlamentariska 
val. Men eftersom kommissionen favoriserar de europeiska nätverken ham-
nar de vanliga medborgarna långt ifrån den civila dialogen. Konsekvensen 
blir dels bristande representativitet, vilket diskuterades ovan, men dels också 
att fokus hamnar på den organiserade, aktiva medborgaren (Smismans, 
2009) och att det endast är de organiserade medborgarna som får ta del av 
den deltagande demokratin i EU. För att ta det ett steg längre så kan det 
sägas att det dessutom endast är en elit av dessa organiserade medborgare 
som inkluderas, på grund av kommissionens favorisering av europeiska nät-
verk och organisationer. I diskursen om det civila samhället försvinner där-
med medborgaren nästan helt. Enligt Smismans (2009) antas medborgaren 
existera, men den ges ingen roll. I min mening har dock medborgaren en 
roll i kommissionens syn på det civila samhället, men det är inte en aktiv 
roll utan snarare en roll som mottagare. Kommissionen nämner i vitboken 
om styrelseformer att man vill frångå uppifrån och ner perspektivet, vilket 
dialogen med det civila samhället skulle hjälpa dem med. Men när 
kommissionen utvecklar vad det är som det civila samhället och dess 
organisationer kan bidra med så finns det ett flertal exempel på motsatsen. 
För det första menar kommissionen att det civila samhällets deltagande syf-
tar till att föra EU närmare medborgarna (Europeiska kommissionen, 
2001), i motsats till medborgarna närmare EU. För det andra anser 
kommissionen att det civila samhället fungerar som en kanal till medbor-
garna (Europeiska kommissionen, 1997), vilket åter igen bidrar till ett uppi-
från och ner perspektiv. Samtidigt har det civila samhället, enligt kommiss-
ionen, rollen att framföra medborgarnas åsikter, vilket gör att deras funktion 
som kanal kan tillämpas både uppifrån och nerifrån. Sättet man väljer att 
uttrycka sig på indikerar dock att uppifrån och ner perspektivet är starkare. 
För det tredje, vilket ger en ytterligare antydan om ett uppifrån och ner 
perspektiv där medborgaren innehar rollen som mottagare, tillskriver 
kommissionen det civila samhällets organisationer rollen som 
informationsspridare (Europeiska kommissionen, 2000). Vad kommiss-
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ionen här syftar till är att de europeiska organisationerna och deras nation-
ella nätverk och medlemmar kan fungera som kommissionens 
informationskanaler för att se till att information om deras politik når ut till 
en bred publik. De funktioner och roller som tilldelas det civila samhället i 
kontexten av EU antyder alltså ett uppifrån och ner perspektiv där 
medborgaren inte är deltagare, utan mottagare.   
 

Avslutningsvis, vad är det för sorts civilt samhälle som kommissionens syn 
förutsätter? Med tanke på vad som diskuterats ovan, kan det sägas att 
kommissionens syn på det civila samhället bidrar till att detta civila samhälle 
får drag utav två av de tre kategorier som Liebert (2009) ställer upp. Det blir 
lojalt mot kommissionen samtidigt som det även förväntas förmedla 
allmänhetens intressen. Deltagandet av det civila samhället innebär att dess 
organisationer befinner sig i ett partnerskap med kommissionen, snarare än i 
opposition vilket kan medföra svårigheter för det civila samhällets organisat-
ioner att uttrycka kritik. Det civila samhället ska, sin pluralism till trots, 
även underlätta för kommissionen genom att tala med en röst. Deltagandet 
är dessutom främst av en funktionell form, vilket innebär att det civila sam-
hället tillhandahåller ett antal funktioner som den europeiska kommissionen 
är i behov av för att legitimera sin politik och vinna allmänhetens förtro-
ende. Det funktionella deltagandet tillsammans med favoriseringen av 
europeiska nätverk och organisationer samt tendensen av ett uppifrån och 
ner perspektiv, kan ge konsekvensen av att den civila dialogen inte medför 
det ökade demokratiska deltagande som kommissionen avsåg. Ökad demo-
krati genom inkludering av det civila samhället förutsätter att det inom 
organisationerna finns starka kontakter med gräsrötterna och ett deltagande 
av medborgarna från basen och uppåt. Men med det civila samhälle som 
kommissionens syn förutsätter, finns det en risk att representativiteten bris-
ter och medborgarna endast får en roll som mottagare.  
 

Syftet med denna rapport var tudelat. Dels syftade den till att ge en kortare 
genomgång av forskningen inom ämnet och dels till att göra en egen analys 
av relationen mellan den Europeiska kommissionen och det civila samhället. 
De frågor som ställdes inledningsvis var främst hur EU definierar det civila 
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samhället och vad man ger det för funktioner och roller. Det som kunde 
utläsas ur de fem dokument från den Europeiska kommissionen som låg till 
grund för analysen, var att det finns vissa svårigheter att definiera det civila 
samhället och dess organisationer. Den bild av det civila samhället som 
kommissionen målar upp präglas av diversitet och heterogenitet, vilket gör 
att deras definition blir både bred och inkluderande. De har dock avgränsat 
det civila samhället till att bestå av organisationer och fokus ligger främst på 
den organiserade delen av det civila samhället vilket samtidigt innebär att 
man har bortsett från delar som också kan inkluderas i en definition av civilt 
samhälle (såsom sociala rörelser). De organisationer som tillhör det civila 
samhället har enligt kommissionens definition ett antal gemensamma 
kännetecken som utmärker dem, däribland avsaknad av vinstsyfte, inslag av 
frivillighet, att de är mer eller mindre institutionaliserade och att de är 
oberoende av stat och myndigheter. De funktioner som dessa civila 
samhällsorganisationer har, det vill säga de egenskaper som kommissionen 
tar fasta på i sina dokument och som även kan ses som motiv till varför 
kommissionen har etablerat den civila dialogen, är främst deras 
demokratiserande egenskaper. Det civila samhället har enligt kommissionen 
funktioner som kan hjälpa till att bemöta de problem som den Europeiska 
unionen har med deltagande, öppenhet, effektivitet och integration. Det 
civila samhällets organisationer kan enligt kommissionen dessutom fungera 
som kanal till unionens medborgare samt komplettera den institutionella 
processen. Det civila samhället och dess organisationer tilldelas även ett an-
tal roller, eller uppgifter, som å ena sidan verkar vara av en mer allmän 
karaktär och å andra sidan verkar vara tilldelade dessa organisationer i 
kontexten av EU. Med andra ord förväntas det civila samhället inneha 
åtaganden gentemot sina medlemmar, såsom att framföra deras åsikter och 
önskemål, samtidigt som de i EU kan bidra till utformandet av den förda 
politiken, vara kommissionens partners i olika projekt samt fungera som 
informationsspridare av kommissionens politik.  
Med avstamp i den tidigare forskningen problematiserades den Europeiska 
kommissionens diskurs om det civila samhället och dess organisationer. Vad 
som kom fram var bland annat att kommissionen belyser icke-statligheten 
hos de civila samhällsorganisationerna, men att deras syn på det civila sam-



 54 

hället väcker frågor om det civila samhällets oberoende i den europeiska 
kontexten. Med detta åsyftas att det civila samhället ses som en partner i 
styret av unionen och att det finns en risk att detta partnerskap, tillsammans 
med kommissionens strävan efter effektivt beslutsfattande, berövar 
organisationerna sin kritiska röst och att de därför blir en partner snarare än 
en opposition till kommissionen. Jag fann även tre huvudsakliga problem 
med det europeiska civila samhället. Det första är konsekvenserna av 
deltagandet och frågan om en union som lider av ett demokratiskt under-
skott kan främja ett demokratiskt civilt samhälle på europeisk nivå. Det 
andra är frågor som rör representativitet och motsägelsen att det civila sam-
hällets organisationer förväntas tala med en röst samtidigt som de också 
förväntas vara representativa för sina medlemmar på gräsrotsnivå. Det tredje 
problemet rör bristen på en roll för medborgaren. Ett av målen med vitbo-
ken om styrelseformer var att föra EU närmare medborgarna, men eftersom 
kommissionen favoriserar samarbete med de europeiska organisationsnätver-
ken blir konsekvensen att dialogen sker långt ifrån medborgarna. Detta blir 
också en del av det uppifrån och ner-perspektiv som jag finner att kommiss-
ionen har gällande det civila samhället, där de civila samhällsorganisation-
erna har en funktionell roll som informationsspridare och där medborgaren 
blir en mottagare och inte en deltagare. Slutsatsen blir därmed att det civila 
samhälle som förutsätts av kommissionen karaktäriseras av lojalitet och 
partnerskap till kommissionen, det är i form av ett funktionellt deltagande 
där det civila samhället förväntas tala med en röst trots sin pluralitet och det 
kan till stor del beskrivas utifrån ett uppifrån och ner-perspektiv.  
 

Vad väcker då rapportens analysresultat och slutsatser för vidare 
forskningsfrågor? Vad som är viktigt att poängtera är att den tidigare forsk-
ningen på detta område som använts och diskuterats i denna rapport, 
framförallt ligger på en generell och ganska abstrakt nivå. Vilket i sin tur gör 
att resultatet av rapporten också gör det. Det behövs därför forskning som 
empiriskt kan bevisa, eller förkasta, de problematiseringar som görs i denna 
studie. Intressant för vidare forskning är därför att göra empiriska studier 
om det civila samhällets deltagande i den europeiska policyprocessen. Vilka 
faktiska möjligheter har CSO:s att påverka i EU? Är de så lojala gentemot 
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kommissionen som delar av forskningen påstår, eller uttrycker de kritik som 
får respons? Gällande organisationernas representativitet vore det intressant 
att se närmare på deras strukturer och om de är lyhörda gentemot sina 
gräsrötter, eller om det endast är en elitverksamhet att arbeta med europe-
iska frågor. I förhållande till rapportens analysresultat om kommissionens 
definition av det civila samhället och deras syn på det civila samhällets 
funktioner och roller, skulle det även vara intressant att se huruvida denna 
syn delas av andra EU-institutioner såsom Europaparlamentet, 
Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, samt 
om CSO:s används på samma sätt och ges liknande roller inom de olika 
generaldirektoraten. Ett ytterligare intresse för vidare forskning vore att när-
mare undersöka bakgrunden och upprinnelsen till den civila dialogen. Med 
andra ord att närmare studera orsaker till samarbetet med CSO:s och var 
idéerna kom ifrån. Denna rapport har klargjort hur kommissionen ser på 
det civila samhället och dess organisationer, men det vore intressant att när-
mare analysera varför kommissionen har den uppfattningen om det civila 
samhället som den har. 


