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SAMMANFATTNING 

Vi har för avsikt att med uppsatsen se vilka förutsättningar som finns till en 

kosmopolitisk demokrati är att utifrån antagandet att det pågår en globaliseringsprocess 

som påverkar demokratin, undersöka vilka teoretiska förutsättningar som finns till en 

kosmopolitisk demokrati, som kan vara en lösning på de demokratiska problem som 

globaliseringsprocessen orsakar. För att ta reda på vilka förutsättningar som finns 

använder vi oss av både David Held och Robert Dahl som antas vara representativa för 

den statsvetenskapliga teoriutvecklingen inom området globalisering. Utifrån vårt syfte 

blir våra frågeställningar följande: är kosmopolitismen förenlig med de krav som ställs på 

demokratin, utifrån Dahls fem kriterier för demokrati? Vilka är de institutionella 

förutsättningarna för en ”kosmopolitisk demokrati”? Hur ser det kosmopolitiska 

medborgarskapet och medborgarrollen ut? 

 

Den brittiske statsvetaren David Held förespråkar en så kallad ”kosmopolitisk 

demokrati”. Argumentet för en kosmopolitisk demokrati är behovet att skapa nya 

politiska institutioner som kan samexistera med statssystemet men upphäva staternas 

suveränitet på avgränsade verksamhetsområdena där besluten har gränsöverskridande 

konsekvenser. Kosmopolitisk demokrati kräver utveckling av oberoende politiska 

resurser på global och världsdelsnivå och som komplement till det som finns på lokal och 

riksnivå. En viktig del skulle vara att stärka den administrativa kapaciteten och den 

demokratiska ansvarigheten på sådana regionala organ som Europeiska Unionen (EU) 

och Förenta Nationerna (FN). Målen med den kosmopolitiska modellen innefattar på kort 

sikt exempelvis en reformering av FN:s säkerhetsråd för att ge u-länder en betydelsefull 

röst och en effektiv besluttagande kapacitet och skapandet av en andra kammare i FN 

som följer en internationell konstitutionell konvention. På lång sikt innebär modellen 

bland annat en utökning av kosmopolitiska demokratiska lagar och nya typer av 

rättigheter och skyldigheter fastställda i olika politiska sociala och ekonomiska 

maktnätverk samt ett globalt parlament som är sammanknutet till regioner och nationer 

 

Med Immanuel Kant kom kosmopolitismen att kopplas till medborgarskapet. Kant 

startade den första stora moderna debatten om ett kosmopolitiskt medborgarskap med 



 

utgångspunkt i en föreställning om en internationell ordning baserad på det civila 

samhället. Gerard Delanty är av uppfattningen att en ”kosmopolitisk offentlig sfär” är 

nödvändig för ett kosmopolitiskt civilt samhälle. Många av de kosmopolitiska 

föreställningarna flätar samman det civila samhället med den offentliga sfären. 

 

Det går inte att förneka att för den transnationella europeiska nivån har det utvecklats ett 

rum där ett framträdande civilt samhälle kan urskiljas. Det finns dock invändningar mot 

europeisk transnationalism, och några av de vanligaste är bland annat alla försök att 

överskrida den suveräna staten, ett deltagande civilt samhälle, en kulturell identitet m.m. 

En kosmopolitisk europeisk identitet kan kortfattat framställas som en rad kompromisser; 

förlusten av legitimitet, identitet, deltagande och solidaritet. Det europeiska 

medborgarskapet skulle kunna vara en formell typ av medborgarskap som påminner om 

den nationella medborgarskapsmodellen. Det nationella medborgarskapet skulle 

fortfarande finnas kvar, dock skulle det anpassas efter det europeiska medborgarskap som 

skulle få de nationella författningarna att närma sig det formella medborgarskapet.  

 

För att undersöka hur demokratiskt gränsöverskridande politiska institutioner är 

analyserar vi EU. Vi använder oss av Robert Dahls fem kriterier för en demokratisk 

process som analysverktyg. Dahl utgår från att det aldrig kommer att finnas en 

demokratisk process som fullständigt uppfyller dessa kriterier perfekt.  

 

Det är svårt att tänka sig att en global kosmopolitisk demokrati kommer att fungera och 

samtidigt uppfylla den demokratiska processens krav. Den andra demokratiska 

omvandlingen medförde att demokratiska idéer i större skala tillämpades på nationella 

stater, nationalstaten gjorde politiken storskaligare detta är vad kosmopolitiken försöker 

åstadkomma genom att erbjuda möjligheten att utveckla institutioner i en situation där 

man utgår från att nationalstatens makt håller på att urholkas. Det kan kännas som att 

medborgaren tvingas till en väldigt aktivt medborgarroll i den kosmopolitiska modellen. 

Den aktiva medborgarrollen kan innebära problem, om inte alla medborgare är tillräckligt 

upplysta. De kan då missta sig om hur de bäst uppnår de mål de eftersträvar. En 

förutsättning för denna upplysning är utbildning och offentlig diskussion. Den 



 

kosmopolitiska modellen uppfyller Dahls fem krav på en demokratisk process, dock inte 

fullständigt. Bristerna i modellen är stora. Vi anser att den utgår alltför mycket ifrån att 

staten är villig att släppa ifrån sig sin suveränitet och med tanke på vilken omfattning den 

har och vilka struktureringar som behövs, inte bara när det gäller institutioner, som till 

exempel EU och FN utan även för medborgarrollen.
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1. INLEDNING 

Ordet globalisering förekommer flitigt i dagens samhällsdiskussion. På de politiska 

arenorna har globalisering blivit ett centralt begrepp, som ifrågasätter invanda 

föreställningar och suddar ut traditionella gränslinjer mellan nationell och internationell 

politik, mellan utrikes- och inrikespolitik. I och med att det används i många olika 

sammanhang och för olika syften är det svårt att precisera innebörden i begreppet 

globalisering. Kort sagt är globalisering ett svårfångat, sammansatt och kontroversiellt 

begrepp som används för att beskriva en förändringsprocess (Jönsson 2001:9ff). Med 

globalisering menas att nationalstaternas möjlighet att styra, kontrollera eller välja mellan 

olika alternativ har avsevärt minskat (SOU 1999:56, 19). Vi kommer att dra en skiljelinje 

mellan ”globalisering” och ”internationalisering”, eftersom internationalisering utmärks 

av att ekonomiska, kulturella och politiska relationer, är styrda och på något sätt 

överenskomna mellan stater. 

 

När det gäller demokratins framtida utmaningar frågar sig Robert Dahl om vi inte för 

närvarande befinner oss i en förändring när det gäller beslutsfattandets skala, och om inte 

denna förändring kommer att visa sig vara lika betydelsefull för demokratin som 

skalförändringen från stadsstat till nationalstat. Ett lands gränser är nu mycket snävare än 

beslutens räckvidd i många frågor som har en avgörande betydelse för medborgarna. 

Ekonomi, miljö, nationell överlevnad och säkerhet - allt detta hänger i allt större 

utsträckning på aktörer utanför varje enskilt lands gränser och på beslut som inte är 

underställda landets regering. Medlemmarna kan därmed inte utnyttja sin nationella 

regering för att direkt kontrollera externa aktörer vars beslut påverkar deras liv (Dahl 

1989:349). För att denna demokratiska förändring ska vidmakthålla den demokratiska 

grundidén, som är att folket är politiskt jämställda och har resurserna och institutionerna 

som krävs för att styra sig själva, måste det internationella systemet bestå av demokratier 

och globaliseringen måste regleras. Det är först genom denna reglering som demokratiska 

grundprinciper är säkerställda och tillämpliga, eftersom de då åter är anpassade efter ett 

medborgarskap som tillåter att styrning, kontroll och ansvarsutkrävande inte definieras av 

nationstillhörighet (Jönsson 2001:92).  
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David Held tillhör de statsvetare som forskar om huruvida globaliseringen låter sig 

regleras, samt försöker synliggöra de grundläggande principerna och institutionella 

strukturerna som behövs för en demokratisk styrning över nationsgränserna. I vad han 

kallar ”den kosmopolitiska demokratimodellen” strävar han efter att åstadkomma sådana 

strukturer för politiskt handlande, uppbackande av ett globalt demokratiskt rättsystem. 

Han lyfter fram FN som exempel på hur ett framgångsrikt samarbete med 

kosmopolitismen kan se ut. Organisationen har lyckats införa globala regleringar inom en 

rad olika områden och kan med fördel utgöra grunden för en kosmopolitisk demokrati. 

Även EU betraktas som ett exempel på en regional avgränsad del i denna modell, liksom 

utvecklingen av ett gränsöverskridande civilsamhälle manifesterad genom internationella 

rörelser. Held skissar grunden i en framtida kosmopolitisk demokratikonstruktion, där 

exempel på vad som bör göras är fördelade på kort respektive lång sikt och där 

övergången är tänkt att ske genom gradvis förändring. Regleringen Held försöker 

tillgodose syftar till att möjliggöra och etablera en global identitetsgrund som tillåter 

”tillgång till, och medlemskap i, olika politiska samhällen”. De globala institutionernas 

primära funktion syftar till att integrera och utgöra ett medel för att förena ett flertal 

identiteter under ett globalt medborgarskap (Jönsson 2001:93).  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utifrån antagandet att det pågår en globaliseringsprocess som 

påverkar demokratin, undersöka vilka teoretiska förutsättningar som finns till en 

kosmopolitisk demokrati, som kan vara en lösning på de demokratiska problem som 

globaliseringsprocessen orsakar. För att ta reda på vilka förutsättningar som finns 

använder vi oss av både David Held och Robert Dahl, för att testa kosmopolitismen i 

förhållande till Dahls teori om en demokratisk process. Vi tittar även på hur 

medborgarskapet och medborgarrollen kan komma att förändras i samband med en 

kosmopolitisk demokrati. Utifrån vårt syfte blir våra frågeställningar följande: 

• Är kosmopolitismen förenlig med de krav som ställs på demokratin, utifrån Dahls 

fem kriterier för demokrati? 

• Vilka är de institutionella förutsättningarna för en ”kosmopolitisk demokrati”? 

• Hur ser det kosmopolitiska medborgarskapet och medborgarrollen ut? 
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Kosmopolitismen ses som en lösning på de demokratiska problem som uppstår i samband 

med en globaliseringsprocess. EU anses vara en av de få transnationella politiska 

sammanslutningar, där utvecklingen går mot gränsöverskridande politiska gemensamma 

demokratiska institutioner, och kan enligt Held, därmed utgöra ett exempel på en 

regionalt avgränsat grund för kosmopolitismens förutsättning och utveckling. Vi har för 

att avsikt att analysera om EU kan utvecklas mot ett kosmopolitiskt projekt som erbjuder 

medborgaren en lösning på de demokratiska problem som globaliseringen medför, bland 

annat minskat inflytandet vad gäller exempelvis miljö. 

 

1.2 Metod och material 

Metoden vi kommer att använda oss av är en litteraturstudie. När det gäller teorin 

använder vi oss av Dahls ”Demokrati och dess antagonister” från 1989, och Helds 

”Demokratimodeller” från 1987 och ”Democracy and the global order” från 1995. Dahl 

och Held antas båda vara representativa för den statsveteskapliga teoriutvecklingen inom 

området globalisering. Litteraturen i empiriavsnitten består av SOU:n ”EU:s 

demokratiska effektivitet” som är en undersökning av EU:s demokratiska underskott. 

Samtliga SOU som ingår i uppsatsen är skrivna av demokratiutredningen som är en 

parlamentarisk sammansatt utredning. För medborgarskapsavsnittet använder vi Gerard 

Delantys ”Medborgarskap i globaliseringens tid” från 2000, som vi anser berör kärnan av 

problematiken med den nuvarande medborgarskapsmodellen samtidigt som den erbjuder 

en ny kosmopolitisk medborgarskapsmodell.  

 

1.3 Avgränsning och disposition 

Vi har valt att analysera EU eftersom EU är det bästa nuvarande exemplet på en politisk 

regional sfär där kosmopolitiken skulle kunna fungera. Unionen kan representera 

utvecklingen av ett gränsöverskridande civilsamhälle. Vi tar inte upp så mycket av 

globaliseringsdebatten, utan utgår ifrån att det pågår en globaliseringsprocess som är en 

förutsättning för kosmopolitismen. Vi går inte heller igenom de olika föreställningar som 

finns om medborgarskapet utan koncentrerar oss på den kosmopolitiska och tar en 

klassisk definition till dess motsats. I kapitel 6 där EU behandlas endast; Europarådet, 

Kommissionen, och Europaparlamentet eftersom dessa är väsentliga för uppsatsens syfte.  
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Uppsatsen inleds med en genomgång av olika begrepp som demokrati och processer som 

påverkar den. I kapitel tre och fyra beskriver vi den demokratiska och kosmopolitiska 

teorin. Kapitel fem bearbetar olika medborgarskapsmodeller. I det sjätte kapitlet 

analyseras EU. Sedan följer i kapitel 7 och 8 en avslutande analys och slutsatser.
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2. GLOBALISERING OCH DEMOKRATI 

I det här kapitlet kommer vi att gå igenom olika begrepp som har betydelse för 

diskussionen om kosmopolitismen. 

 
2.1 Globalisering 

Inom globaliseringsdiskursen debatteras det om huruvida det över huvud taget pågår en 

globalisering. Perioder av globalisering har uppstått vid olika tidpunkter under historiens 

gång, och det ifrågasätts om den period vi genomlever är den mest genomgripande och 

långvariga globaliseringsprocessen. En annan fråga diskuterar ifall globaliseringen ska 

ses ur en ekonomisk, kulturell eller politisk synpunkt. Den ekonomiska globaliseringen 

har hittills haft stor genomslagskraft, men det är däremot svårare att upprätta några mått 

på processen ur politisk eller kulturell synvinkel. En tredje fråga behandlar 

nationalstaternas roll i globaliseringen. Bland de teoretiska bidrag som lanserats inom 

denna diskurs kan tre typer av förespråkare urskiljas. Den första gruppen, de s.k. 

hyperglobalisterna, menar att nationalstaterna har blivit så beroende av omvärlden att 

deras handlingsutrymme minskats till ett förvaltande av beslut inom nationsgränserna. 

Den andra gruppen, som benämns skeptiker, anser att nationalstaterna fortfarande är 

handlingskraftiga och utslagsgivande för globaliseringens fortsatta utveckling. Den sista 

gruppen är de s.k. transformationisterna. De företräder en position mellan de båda 

förstnämnda. De menar att det inte längre går att göra någon distinktion mellan 

internationella och nationella samt mellan externa och interna frågor. Stater och 

samhällen måste anpassa sig till en mer sammanflätad och ömsesidigt beroende värld 

som ställer nya krav på anpassningsstrategier och förhållningssätt. En fjärde fråga inom 

globaliseringsdiskursen talar om i vilken utsträckning globaliseringen verkligen är en 

global angelägenhet eller inte. Vissa kritiker anser att globaliseringen i nuläget är olika 

långt avancerad i olika delar av världen. Detta medför att det förekommer kluster eller 

grupper av särskilt globaliserade länder. Dessa globaliseringskluster är för tillfället främst 

koncentrerade till västerländska nationer (Amnå 2002:82ff). Vi kommer att utgå från att 

det pågår en globaliseringsprocess, och vi avser att betrakta den ur en politisk synpunkt. 
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2.2 Demokrati 

Diskussionen om globalisering har medfört en ny debatt om demokratins innehåll och 

innebörd. Den pågående globaliseringsdebatten handlar bland annat om en oro för 

möjligheterna att upprätthålla en nationell demokrati; händelser som inträffar i andra 

stater kan påverka utvecklingen inom enskilda nationer (SOU 1999:56, 23). 

 

I en tidsålder där värderingsfrågor hanteras med aktsamhet verkar det som att politiska 

val endast kan identifieras, uttalas och förhandlas i en demokrati. Lagar, regler m.m. 

anses vara rättvisa om de är demokratiska, men det har inte alltid varit så. Under 1800- 

och 1900-talen har demokratiteoretiker antagit ett ”symmetriskt” förhållande mellan 

politiska beslutsfattare och de som berörs av de politiska besluten. Symmetri har ofta 

tagits för givet vid två olika tillfällen. Det första tillfället är mellan medborgare och de 

beslutsfattare, vilka de kan ställa till svar. Det andra tillfället är mellan beslutsfattarnas 

val och medborgarna i en demokrati. Nutida kritiker av moderna demokratier har i vissa 

fall delat detta antagande och hävdat att den traditionella beskrivningen av demokrati är 

ett nationellt problem. Problemet för både kritiker och förespråkare av moderna 

demokratiska system, är att regional och global integrering utmanar de sedvanliga 

nationella nyckelfrågorna inom demokratisk teori och utövande. Styrandet kan gå utanför 

nationalstaten, och nationella samhällen fattar inte enbart beslut eller för en politik som 

endast berör dem själva, och regeringar avgör inte uteslutande vad som är lämpligt enbart 

för de egna medborgarna. Ett exempel på detta är när ett land ökar inkomsträntan för att 

minska inflationen, vilket ofta ses som ett nationellt val. Detta kan dock förorsaka 

ekonomiska förändringar i även andra länder. Tanken med ett samhälle som styr sig själv 

och bestämmer sin egen framtid är idag problematiskt. Antagandena inom demokratisk 

teori om att politiska relationer antingen är, eller skulle kunna vara, symmetriska framstår 

som grundlösa (Held 1995:16ff).  
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2.3 Globalisering och dess påverkan på staten 

Dagens globalisering har bidragit till att omvandla det politiska samhällets väsen på olika 

sätt. Exempelvis kan sättet för effektiv politisk makt inte längre antas vara nationella 

regeringar (SOU 1999:11, 39ff). Detta betyder dock inte att staten håller på att försvinna 

eller bli svagare, snarare att stater relaterar till varandra efter andra principer än tidigare. 

Stater spelar fortfarande en viktig roll för hur världspolitiken utformas även om rollen i 

vissa avseenden kan förändras (Jönsson 2001:42). Effektiv makt delas och är objekt för 

förhandlingar mellan olika krafter och myndigheter på regional, nationell och 

internationell nivå. Vidare kan uppfattningen om en politisk gemenskap inte längre på ett 

meningsfullt sätt enbart förankras inom enskilda nationalstaters gränser (SOU 1999:11, 

39ff). 

 

Staternas verksamhet i system som blir alltmer globala och regionala system påverkar 

både autonomin och vissa delar av suveräniteten. Den nationella suveräniteten har ännu, 

inte helt underminerats ens i regioner där den delade politiska strukturen är mycket 

påtaglig. Slutet av 1900-talet skulle kunna kännetecknas av ett betydande antal nya 

gränsproblem, vilka kan tänkas utmana distinktionen mellan inhemska och utrikes frågor 

m.m. Sambanden mellan nationella politiska samhällen och regionala och globala 

processer innebär att alla större områden för regeringspolitik kräver intresse i frågor om 

gränsöverskridande samordning och kontroll. Det politiska utrymmet för effektiv styrning 

sammanfaller inte längre med ett avgränsat nationellt territorium (Ibid.). 

 

2.4 Det civila samhället 

Sedan långt tillbaka har det funnits ett engagemang för förhållandena runt om i världen. 

Detta globala civila samhälle har medverkat uppkomsten till ett globalt politiskt rum Ett 

konstituerande element i framväxten av ett globalt politiskt rum är etablerandet av 

INGO:s (international non-govermental organisations) och transnationella sociala 

rörelser. Som en indikation på att framväxten av ett globalt civilt samhälle har varit en del 

av 1900-talets politiska förändringsprocess kan ett exempel vara ökningen av NGO:s som 

arbetar internationellt. Dessa ökade från 176 år 1909 till 28 900 år 1993 (Thörn 

2002:154). 
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Detta globala rum har skapats av föreställda globala gemensamma, ett av de sammanhang 

där en föreställning om en global gemenskap tidigt utformades var 1950-talets 

mobiliseringar mot provsprängningarna av kärnvapen. Dessa protester var inte bara en 

startpunkt för efterkrigstidens fredsrörelse, utan också för miljörörelsen, och ett av det 

första provstoppsavtalets syften formulerades i termer av ett stopp för de radioaktiva 

substansernas nedsmutsning av människans miljö. Här finns alltså en föreställning om ett 

gränslöst, globalt ekologiskt rum, vilket utgör en grundläggande dimension i skapandet 

av globala identiteter inom den efterkrigstida miljörörelsen. Till de viktiga 

förutsättningarna för artikuleringen av sådana identiteter hör dels själva exploateringen av 

miljön, knuten till industrialismens och kapitalismens globala expension, dels 

utvecklandet av nya kommunikationsteknologier. Det globala rummet utgör inte enbart 

en förutsättning för framväxten av nya rörelser, rörelserna bidrar också till att skapa 

politiska dimensioner av detta rum. Det senare sker på två sätt: 1-genom konstruktionen 

av globala kollektiva identiteter, med hjälp av en ”global”, gränsöverskridande politisk 

symbolik, 2-genom skapandet av globala nätverk, organisationer och institutioner. Dessa 

båda dimensioner är exempelvis närvarande i transnationellt organiserande 

rörelseorganisationer som Greenpeace, som genom mediainriktade aktioner med starkt 

visualiserat symbolspråk riktar sig till en global publik (Thörn 2002:161ff). 

 

Rörelser inom det civila samhället befinner sig både innanför och utanför den 

nationalstatliga, parlamentariska demokratins gränslinjer. Deras handlingsformer rör sig 

mellan två poler; den ena innebär att hålla sig inom ramarna för de etablerade 

demokratiska institutionerna och den andra att utmana eller överskrida dessa ramar 

genom olika former av civil olydnad. Den civila olydnaden kan ses som en av den 

framväxande globala politikens viktigaste handlingsformer, samtidigt som den också 

utövas inom den nationalstatliga politikens rum. Inom de rörelser som använder den 

civila olydnaden är det möjligt att urskilja två synsätt. En ståndpunkt definierar den som 

utomparlamentarisk i den mening att den inbegriper en kritik av den representativa 

demokratins styrelseskick. Den civila olydnaden kan då ses som ett sätt att praktisera 

direktdemokrati. En annan ståndpunkt är att den civila olydnaden tar den parlamentariska 

demokratiska konstitutionen som utgångspunkt. Ett av argumenten för denna ståndpunkt 



 9

är att våra nuvarande demokratiska rättigheter möjliggjordes genom de civila 

olydnadssaktioner som genomfördes av bland annat arbetarrörelsen i början av 1900-talet 

(Thörn 2002:161ff). 
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3. EN TEORI OM DEN DEMOKRATISKA PROCESSEN 

I det här kapitlet kommer vi att beskriva den demokratiska processen utifrån statsvetaren 

Robert Dahls teori. Vi kommer att gå igenom de fem kriterier som utgör teorin, och 

kortfattat beskriva de två demokratiska omvandlingar och möjligheten till en tredje 

omvandling. 

 

3.1 Kriterier för en demokratisk process 

Demokrati betyder folkstyre, men för att kunna styra måste folket ha en styrelseprocess. 

En grupp människor behöver ett handlingsprogram och riktlinjer för att uppnå sina mål, 

gruppens medlemmar är då skyldiga att handla efter lagar, enligt vilka det kan utdömas 

straff för den som bryter mot riktlinjerna. Grundantagandena för en politisk ordning 

innebär bland annat att bindande beslut ska fattas av personer som är underställda 

besluten, vilket innebär sammanslutningens medlemmar. En medlem i en 

sammanslutning ska inte behöva bevisa att han/hon har kompetens att bevara sina egna 

intressen. I gruppen ska det råda jämlikhet. Eftersom det ibland kan finnas skäl att fördela 

efter förtjänst är det inte nödvändigt att fördela jämlikt (Dahl 1989:120ff). 

 

Robert Dahl antar att en grupp människor vill upprätta en politisk ordning. Vidare antar 

han att grundantagandena för en demokratisk politisk ordning gäller för denna grupp. 

Eftersom de är giltiga, bör de alltså upprätta en demokratisk ordning därför bör även den 

process genom vilken demos (gruppens medlemmar) fattar sina beslut och uppfylla vissa 

kriterier. Med detta menar Dahl att om man godtar grundantagandena så måste man också 

godta kriterierna. Och omvänt gäller att om man förkastar kriterierna förkastar man ett 

eller flera av grundantagandena. Enligt Dahl är följande fem kriterier normer utifrån vilka 

man bör värdera de politiska procedurerna i en sammanslutning där grundantagandena 

gäller. Om processen perfekt uppfyller dessa kriterier är den helt och hållet en 

demokratisk process och gruppens styre är ett fullständigt demokratiskt styre (Ibid. 123).  

 

Effektivt deltagande. Fram till att bindande beslut fattas bör medborgarna ha lika 

möjligheter att uttrycka vilket avgörande de föredrar. De måste ha lika möjligheter både 

att ta upp frågan på dagordningen och att förespråka det ena avgörandet framför det 
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andra. Att beröva en medborgare möjligheten till ett effektivt deltagande innebär att 

hans/hennes preferenser inte tas med i beräkningen, eftersom de är okända eller felaktigt 

uppfattade, vilket innebär att principen om lika hänsyn förkastas (Dahl 1989:123). 

 

Lika rösträtt vid det slutgiltiga avgörandet. Under beslutfattandet måste varje 

medborgare ges lika möjligheter att uttrycka ett val som väger lika tungt som andra 

medborgarens val. Vid det slutliga avgörandet är det dessa val som utgör grunden för 

beslut. Eftersom dessa val blir tydliga i det som kallas omröstning kan detta kriterium 

sägas ha lika inflytande eller lika rösträtt vid det slutliga avgörandet. Detta krav har varit 

kärnan i demokratin sedan antikens dagar fram till idag (Ibid. 124). 

 

Upplyst förståelse. För att folket ska ha möjlighet att tillvarata sina intressen måste de 

vara upplysta åtminstone till en viss grad. Detta uppnås bland annat genom utbildning 

och offentlig diskussion. Varje medborgare bör ha lämpliga och lika möjligheter att 

upptäcka och begrunda de val som bäst tjänar hans/hennes intressen (Ibid. 125ff). 

 

Kontroll över dagordningen. Om de tre första kriterierna uppfylls går det att betrakta 

sammanslutningen som demokratisk beträffande dess dagordning och i förhållande till 

dess demos. Dock kan inga system förväntas uppfylla kriterierna helt och hållet, men de 

kan bedömas som mer eller mindre demokratiska, som bättre eller sämre till hur väl de 

uppfyller kriterierna. Demos måste ha den slutgiltiga kontrollen över dagordningen, samt 

den exklusiva möjligheten att bestämma hur ärenden ska föras upp på den demokratiska 

beslutsprocessens dagordning. Medborgarna ska inte låta de styrande krympa 

dagordningen i en snäv demokrati (Ibid. 127ff). 

 

Allomfattande medborgarskap. Kriteriet om slutlig kontroll kompletterar kraven på en 

demokratisk process i förhållande till ett demos men dess omfattning skulle kunna 

variera; problemet är vilka människor som har ett rättmätigt krav på att räknas med i 

demos och vilka gränser det finns för demos kontroll. Demos måste, enligt Dahl, omfatta 

alla vuxna medlemmar av gruppen. Ett demos som definierar mentalt handikappade 
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människor som omyndiga, för att utesluta deras rättigheter, bryter mot de villkor som 

säger att ingen får uteslutas (Dahl 1989:145ff). 

 

3.2 En demokratisk process 

Under den första demokratiska omvandlingen uppkom nya strukturer och uppfattningar 

som gjorde det möjligt för många fler att styra i demokratiska eller republikanska 

stadsstater. Den andra demokratiska omvandlingen medförde att demokratiska idéer i 

större skala tillämpades på nationella stater, vilket resulterade i att demokratins 

institutioner ersatte äldre institutioner och uppfattningar som upprätthållit den 

republikanska stadsstaten. Dahl argumenterar för att den demokratiska processen är 

överlägsen andra styrelseskick i minst tre avseenden. För det fösta främjar den frihet som 

inget annat tänkbart alternativ, både i form av individuellt och kollektivt 

självbestämmande och genom den moraliska autonomi som processen medför. För det 

andra befrämjar processen människors utveckling gällande deras förmåga till 

självbestämmande, ansvartagande för sina val etc. Avslutningsvis är processen det 

säkraste sättet för människor att tillvarata egna intressen och värden som de delar med 

andra. 

 

Den snabba framväxten av transnationella aktörer och vikten av deras beslut begränsar 

nationsmedlemmarnas möjligheter att kontrollera avgörande frågor genom statsmakterna. 

Enligt Dahl kommer transnationella krafter att i framtiden fortsätta urholka den nationella 

autonomin. Detta skulle innebära att ett lands demos, som tidigare stadsstatens, kommer 

att förlora kontrollen över viktiga beslut. Han menar också att för att få ett rimligt 

perspektiv på denna förändring måste man komma ihåg att nationalstatens suveränitet 

alltid haft mer drag av föreställning än fakta. Internationella konflikter, allianser, krig etc. 

har visat i grunden hur ofullständig alla staters autonomi har varit. Det finns flera 

möjligheter att anpassa det demokratiska tänkandet till den nya utvecklingen: från 

demokrati i en nationell stat till en demokrati i den transnationella staten. Men det finns 

brister i denna anpassning eftersom i länder där demokratin utvecklades under den andra 

demokratiska omvandlingen fanns det redan ett utvecklat nationellt medvetande och 

nationella strukturer. För närvarande är det bara EU som visar tecken på att ha en 
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möjlighet till gränsöverskridande demokratiska utvecklingspotential till samarbete. Där 

kan man mycket svagt ana utvecklingen till transnationella politiska gemensamma 

demokratiska institutioner. Dahl menar att utsikterna för demokratiska transnationella 

politiska sammanslutningar är små, bortsett från EU. Beslut som är utanför landets 

kontroll kommer troligtvis att fattas av delegater som utsetts av de nationella 

regeringarna. Kopplingen till demos kommer att vara svag och den demokratiska 

processen ännu svagare än i nuvarande demokratier (Dahl 1989:349ff). 
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4. KOSMOPOLITISM 

Det här kapitlet kommer att behandla den kosmopolitiska teorin. Vi börjar med en kort 

bakgrund, en beskrivning av demokratin och det globala systemet för att sedan beskriva 

den kosmopolitiska modellen. 

 

4.1 Bakgrund 

Ordet ”kosmopolit” som kommer från det grekiska ordet kosmopolitês, som betyder 

världsmedborgare, har använts för att beskriva många viktiga och olika syner på moral 

och socio-politisk filosofi. Det som de olika föreställningarna om ”kosmopolitism” har 

gemensamt är att de delar idén om att alla människor, oberoende av sina politiska 

associationer, kan tillhöra ett enda samhälle, samt att detta samhälle kan vara kultiverad. 

Olika föreställningar av kosmopolitism har olika visioner om hur detta samhälle ska se ut, 

vissa fokuserar på de politiska institutionerna, andra på marknaden och olika former av 

kulturella uttryck etc. De filosofiska intressena i kosmopolitism ligger i utmaningen med 

samhörigheten med andra medborgare, den lokala staten, och delade kulturer. Politiska 

förespråkare för kosmopolitismen är inte överens om det bästa sättet att åstadkomma 

kosmopolitismens ideal. Å ena sidan argumenteras för en stark världsstat, och å andra 

sidan finns de som försvarar en lösare och frivillig federation. Andra förordar en 

samverkan av båda systemen. Den politiska kosmopolitismen, som är den föreställningen 

vi utgår från, anses vara meningslös utan en världsstat (Internet 1). 

 
4.2 Demokratin och det globala systemet 

Kosmopolitismen förutsätter att nationalstatens roll håller på att förändras, och att ett 

komplicerat mönster av globala förbindelser har varit tydliga under lång tid. 

Internationella och transnationella förhållanden har förändrat den moderna suveräna 

statens befogenheter, och de globala processerna har förskjutit politikens innehåll en bit 

bort från de som enbart eller nästan enbart handlade om statens affärer och dess 

förbindelser med andra stater. Tillsammans begränsar dessa krafter regeringars och 

staters handlingsfrihet genom att sudda ut gränserna för inrikespolitiken, omvandla 

villkoren för politiskt beslutsfattande, förändra staters institutioner och organisationer, 

lagsystem och göra staternas ansvar och redovisningsprinciper oklara. Enligt Held kan 
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man enbart genom dessa processer berättiga påståendet om att stater nu verkar bli ett 

alltmer komplicerat internationellt system som begränsar både deras autonomi och 

suveränitet. Själva suveräniteten måste idag uppfattas som redan delad mellan ett antal 

aktörer – nationella, regionala och internationella – och begränsar genom själva denna 

flerdelade natur (Held 1987:428ff). 

 

4.3 Den kosmopolitiska demokratimodellen 

Den brittiske statsvetaren David Held förespråkar en så kallad ”kosmopolitisk 

demokrati”. Flera förändringsprocesser bidrar enligt Held till att utmana nationalstaten 

som politiskt enhet (Held 1995:16ff). Vi lever idag i en viktig övergångstid. Å ena sidan 

finns det klara tendenser som samverkar för att på många områden försvaga demokratin. 

Ett tydligt scenario pekar mot en fortsatt maktkoncentration baserad på multinationellt 

kapital, nya former av samförstånd mellan de verkställande organen i de ledande staterna, 

och växande inflytande för G81. Förslag som lagts fram av G8-gruppen i bland annat i 

juni 1995 speglar denna utveckling, de antyder en strävan mot nya former av geopolitik 

som innebär en förändrad struktur inom FN och som syftar till att befästa de inflytande 

som OECD-länderna och i synnerhet G8, har i världspolitiken. Ett resultat av sådana 

initiativ är att de dominerande geopolitiska intressenas förmåga styra utvecklingen ökar 

på bekostnad av demokratins effektivitet och räckvidd, både inom många länder och tvärs 

över gränserna. Å andra sidan skulle politiska alternativ kunna utvecklas genom att man 

fördjupar och utsträcker demokratin tvärs över nationer, regioner och globala nätverk. En 

sådan process kan beskrivas som den demokratiska autonomins förverkligande på en 

kosmopolitisk nivå – eller kort sagt ”kosmopolitisk demokrati”. Detta förutsätter att man 

utvecklar oberoende politiska resurser även på global och världsdelsnivå och som 

komplement till det som finns på lokal och riksnivå. En viktig del skulle vara att stärka 

den administrativa kapaciteten och den demokratiska ansvarigheten på sådana regionala 

organ som EU, men även i FN systemet. Kosmopolitisk demokrati kräver i sig inte en 

minskning av staternas befogenheter, istället försöker den utveckla och förankra 

                                                 
1 G8 (Group of Eight), en samling av världens rikaste länder för politisk och ekonomisk samordning. Dessa 
länder är Kanada, USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan och Ryssland (Internet 2). 
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demokratiska institutioner på världs- och världsdelnivå som komplement till 

nationalstatliga (Held 1987:430ff). 

 

Argumentet för en kosmopolitisk demokrati är behovet att skapa nya politiska 

institutioner som kan samexistera med statssystemet men upphäva staternas suveränitet 

på avgränsade verksamhetsområdena där besluten har gränsöverskridande konsekvenser. 

I en kosmopolitisk demokrati måste demokratin vara en övernationell företeelse om den 

ska bli möjlig både inom ett avgränsat geografiskt område och inom ett större 

internationella samhälle. För att demokratins möjlighet ska kunna knytas till ett vidgat 

system av demokratiska institutioner och organ uppstår två tydliga krav: för det första att 

de territoriella gränserna för ansvarighetssystemen struktureras om för att i de frågor som 

undgår nationalstatens kontroll bättre kan underkastas demokratiskt kontroll. För det 

andra att man omprövar vilken ställning det regionala och globala organ ska ha som 

kontrollerar och sköter en viss funktion, vilket innebär att de skulle kunna bli mer 

sammanhängande och användbara brännpunkter för de offentliga angelägenheterna (Held 

1989:431). 

 

Den kosmopolitiska modellen förutsätter skapandet av regionala parlament och en 

utökning av sådana organs roll där det redan existerar, för att deras beslut ska kunna 

erkännas som legitima och självständiga upphov till regelverk på regional och 

internationell nivå. Utöver en sådan utveckling förutsätter modellen att allmänna 

gränsöverskridande folkomröstningar blir möjliga. Modellen förutsätter även en rad 

rättigheter och skyldigheter – medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala - fastslås 

för att man ska få tydliga former och gränser för det demokratiska beslutfattande. Dessa 

rättigheter och skyldigheter ges samma ställning som en grundlag och anknyts till 

parlamenten och andra församlingar. Målet med modellen skulle vara bildandet av en 

behörig församling bestående av samtliga demokratiska stater och organ, en reformerad 

generalförsamling inom FN eller ett komplement till den. Huvuddragen i denna syn på 

demokratin illustreras i figur 1. Den visar inte ett val mellan allt eller ingenting snarare 

utstakar den riktningar som förändringar kan ta, med klara orienteringspunkter (Ibid.). 
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Figur 1: Kort- och långsiktiga förändringar i det kosmopolitiska projektet 

Kort sikt 
1-Reformering av FN:s säkerhetsråd för 
att ge u-länder en betydelsefull röst och 
en effektiv besluttagande kapacitet. 
 
2-Skapandet av en andra kammare i FN 
som följer en internationell 
konstitutionell konvention.  
 
3-Ökad politisk regionalisering, t.ex. 
EU, och användandet av transnationella 
folkomröstningar.  
 
4-Skapandet av nya internationella 
domstolar för mänskliga rättigheter. 
 
5-Grundandet av nya ekonomiska 
institutioner på regional och global nivå. 
 
6-Bildandet av en effektiv och 
tillgänglig internationell militär styrka.  
 

Lång sikt 
1-Utökning av kosmopolitisk demokratisk 
lag; nya typer av rättigheter och skyldigheter 
fastställda i olika politiska sociala och 
ekonomiska maktnätverk. 
 
2-Globalt parlament som är sammanknutet till 
regioner och nationer. 
 
3-Skillnad mellan politiska och ekonomiska 
intressen; medvetna grunder av valprocesser. 
 
4-Sammankopplade legala internationella 
system, som innefattar kriminalitets- och 
medborgerliga lagar. Skapandet av en 
internationell domstol som kan döma brott 
mot lagar. 
 
5-Skapandet av internationella och 
transnationella ekonomiska institutioner 
ansvarar inför parlament på regional och 
global nivå. 
 
6-Permanet ändring av en ökande proportion 
av en nationaltstats maktsuveränitet till 
regionala och globala institutioner, med den 
slutgiltiga målsättningen att demilitarisera 
krigssystemet.  

Källa: Held 1995:279 

 

Till de kortsiktiga förändringarna i modellen märks till exempel en reformering av FN, 

vilket innebär ett beslutskraftigt säkerhetsråd och två kammarsystem liksom en effektiv 

internationellt domstol för mänskliga rättigheter. Det längre tidsperspektivet innefattar 

bland annat ett direkt vald globalt parlament som bygger på underliggande nationella och 

regionala beslutsnivåer, en transnationell ekonomisk myndighet samt ett globalt 

rättssystem inom både civil- och straffrättens område. Den kosmopolitiska demokratin 

kräver en revidering av innebörden i legitimt politisk auktoritet, och för att åstadkomma 

detta krävs ett övergripande globalt perspektiv och att alla ingår i en större ordning 

(Jönsson 2001:93ff). 
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4.4 En teoretisk sammanfattning 

Den pågående globaliseringsprocessen bidrar som sagt till en demokratisk omvandling 

där nationalstatens roll förändras, och inte riktigt kan påverka alla beslut som påverkar 

dess medborgare. Det civila samhället kan ses som ett tecken på att det finns ett missnöje 

bland medborgarna om hur globaliseringsprocessen har påverkat demokratins gränser. 

Med detta menas de överskridande problem som vi allt oftare ställs mot, dessa 

överskridande problem kan beröra allt från miljön till ekonomiska frågor.  

 

Kosmopolitismen erbjuder en lösning på detta problem, dess argument är behovet att 

skapa nya politiska institutioner som kan fungera tillsammans med den demokratiska 

processen som vi använder oss av idag. Dock finns det vissa krav som vi anser att 

medborgaren alltid kommer att ställa i en demokrati, exempelvis allmän och lika rösträtt 

samt en möjlighet att påverka beslut som berör det offentliga såväl som vardagslivet. 

Dessa krav motsvaras av Dahls fem kriterier för en demokratisk process. En 

kosmopolitisk demokrati måste motsvara dessa krav, för att kunna erbjuda en acceptabel 

lösning på de demokratiska brister som globaliseringsprocessen medför. Den 

kosmopolitiska modellen räknar med allmänna gränsöverskridande folkomröstningar blir 

möjliga, för detta förutsätter modellen, förutom en institutionell omstrukturering, en 

förändring av medborgarskapet. Utifrån detta behandlar vi i följande kapitel den 

kosmopolitiska synen på medborgarskap. 
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5. MEDBORGARSKAPSMODELLER 

Det här kapitlet behandlar olika medborgarskapsbegrepp. Vi går igenom en allmän 

beskrivning av medborgarskap, den moderna medborgarskapsmodellen för att sedan gå 

igenom det kosmopolitiska medborgarskapets bakgrund idé och modell. 

 

5.1 Medborgarskap  

I sin mest allmänna betydelse handlar medborgarskap om gruppmedlemskap. Mer 

specifikt skulle man kunna säga att medborgarskapet innebär medlemskap i en speciell 

typ av grupp; den politiska gemenskapen. Medborgarskap som medlemskap i en politisk 

gemenskap innebär olika skyldigheter, rättigheter, deltagande och identitet. Dessa är de 

grunddelar som definierar gruppmedlemskapet. Det finns olika aspekter av 

medborgarskap, den liberala teorin har principiellt betonat medborgarskapets rättigheter; 

medan den konservativa traditionen har framhävt dess skyldigheter. Den republikanska 

och den kommunitaristiska traditionen har ställt deltagande i centrum; medan 

nationalistiskt inriktade föreställningar om medborgarskap har haft identitet som central 

idé, liksom några kommunitaristiska teorier. Medborgarskapets rättigheter kan även delas 

in i civila, politiska, och sociala rättigheter, och identitet kan både hänvisa till antingen 

politisk eller kulturell identitet (Delanty 2000:29ff).  

 

5.2 Modernt medborgarskap och dess framväxt 

Under lång tid innebar ordet ”medborgare” helt enkelt att man var invånare i en stad. 

Föreställningen om medborgarskap som en rättslig status utvecklades av romarna, men 

hade sina rötter i det grekiska tänkandet. Medborgarskap var ett ärftligt privilegium i 

stadsstaten och baserades på en begränsad princip om jämlikhet och territorium. 

Jämlikhet var ingenting av vikt för grekernas föreställning om medborgarskap, och vi kan 

inte komma ifrån det faktum att begreppet från början konstruerades i syfte att utesluta 

människor. För romarna etablerades medborgarskapet som en juridisk status som 

definierade den romerska politiska gemenskapen. Denna föreställning om medborgarskap 

hängde samman med skiljandet mellan staten och samhället. Genom att en rättsligt 

kodifierad uppsättning fastställdes individens rättigheter och skyldigheter och ar därmed i 
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lagens ögon en juridisk varelse. I och med detta kom medborgarskapet att bli en fråga om 

formell jämlikhet i den offentliga sfären (Delanty 2000:33ff).  

 

Det moderna medborgarskapsbegreppet bygger på T. H. Marshalls indelning av 

rättigheterna i tre grupper; civila, sociala och politiska rättigheter. Marshall ansåg att alla 

tre rättigheterna skulle ingå i medborgarnas rättigheter för att landet skulle anses ha ett 

”universellt” medborgarskap. De civila rättigheterna som innefattar bland annat 

åsiktsfrihet, religionsfrihet, yttrandefrihet, och rätten att ingå avtal. Genom dessa 

rättigheter ges individen möjlighet att vända sig till domstol, och upprätthålla en juridisk 

status, eftersom alla människor ur juridisk synpunkt är lika och jämlikhet är själva 

grunden för medborgarskapsbegreppet. De sociala rättigheterna syftar till att minimera 

ojämlikheten, i form av social välfärd, som är en del av det kapitalistiska systemet (Ibid. 

37ff). 

 

När det handlar om medborgarskap består problemet i vilka krav som ska ställas på 

medlemmen och vilka människor som har ett rättmätigt krav på att ingå i gruppen. Enligt 

Dahl så är den starka jämställdhetsprincipen den grund vi behöver för ett 

medlemskriterium som den demokratiska processen måste uppfylla: ”Demos skall 

omfatta alla vuxna medlemmar som är underkastade sammanslutningens bindande 

beslut.” (Dahl 1989:186). 

 
5.3 Det kosmopolitiska medborgarskapet 

Identifikationen med ett kosmopolitiskt samhälle har gjort ett centralt inslag i det 

västerländska tänkandet ända sedan grekerna skapade en kosmisk myt av sin civilisation. 

Identifikationen med den tidiga kyrkan och dess universella människogemenskap var en 

fortsättning på den romerska strävan efter ett världsimperium. De medeltida universiteten 

var också i hög grad kosmopolitiska, både i deras sammansättning –med studenter från 

Europas alla hörn- och i den universella kunskap på vilken de efter vad som påstås 

grundade sig. Latinet tjänade under sekler som ett gemensamt språk, vilket tillät 

människor från mycket skilda kulturer att kommunicera och delta i en gemensam kultur. 

Medeltiden var på många vis –kulturellt, religiöst, kunskapsmässigt- kosmopolitisk på ett 
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sätt som gått förlorat idag. Medeltidens kosmopolitism saknade inte samband med det 

faktum att kulturen var en elitkultur, och att den stora massan levde ett orörligt liv som 

inte berördes av härskarnas kosmopolitism (Delanty 2000:92ff). 

 

Idag har denna högkultur ersatts av en global populärkultur av kommunikation, till stor 

del bestående av sport, musik och Internet som nu i lika hög grad konsumeras så väl av 

eliten som av medelklass. Men ända fram till början av 1900-talet var vissa beteende och 

identiteter knutna till eliterna. Att vara kosmopolitisk var en klassfunktion som gjorde det 

möjligt för överklassen att särskilja sig. Kosmopolitismen var också knuten till en 

föreställning om den västerländska civilisationen. En kosmopolit var någon som var 

mycket rörlig, som i stor utsträckning rörde sig i elitens kretsar och deltog i 

konsumtionen av högkultur. Bilden växte fram av kosmopoliten som någon som kunde 

avsäga sig behovet av att identifiera sig med någon särskild samhällsgemenskap. 

Kosmopoliten hade inga band och därmed inga lojaliteter. Man identifierade sig med 

världen och inte med någon nation (Ibid. 94ff). 

 

Det var först med Immanuel Kant som kosmopolitismen kom att kopplas till 

medborgarskapet. Kant startade den första stora moderna debatten om ett kosmopolitiskt 

medborgarskap med utgångspunkt i en föreställning om en internationell ordning baserad 

på det civila samhället. Man kan säga att den första moderna debatten om 

kosmopolitismen framträdde i och med ett allt större erkännande av behovet av en 

posthobbesiansk ordning under slutet av 1700-talet. I Hobbes filosofi är staten skapad av 

det civila samhället för att garantera det civila samhällets överlevnad, eftersom det alltid 

finns risk att återvända till sitt ursprungliga våldsamma tillstånd –naturtillståndet (Ibid. 

96). 

 

I Kants bok ”Om den eviga freden”, är den centrala frågan hur man genom politisk 

handling kan skapa ett kosmopolitiskt juridisk ramverk än en republikansk politisk 

ordning, han argumenterar för ett system av internationella lagar, som han kallar en 

kosmopolitisk lagstiftning. Detta berör förhållandet mellan stater, men får inga 

konsekvenser för medborgarskapet bortom staten (Ibid. 98ff).  
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Kant anger tre definitiva artiklar till den eviga freden: 

1- ”Författningen i varje stat bör vara republikansk”, grundad på 

samhällsmedlemmarnas frihet, alla är underkastade samma lagstiftning och på en 

princip om rättslig jämlikhet för alla som medborgare. Detta menar Kant är den 

enda författningen som går tillbaka på en ursprunglig kontraktsidé. Denna 

författning erbjuder möjligheten till det önskade målet; att medborgarnas 

medgivande krävs för att besluta ”om det skall bli krig eller inte”, det vill säga om 

de vill nedkalla krigets krav över sig ( Kant 1996:57ff). 

2- ”Folkrätten skall vara grundad på en federation mellan fria stater” ett folk som 

bildar en stat kan bedömas på samma sätt som individer som lever i ett 

naturtillstånd, det vill säga oberoende av lagar. I detta tillstånd är de en 

förolämpning mot varandra bara genom att de är grannar, därför bör varje stat för 

sin säkerhets skull ingå en överenskommelse liknande en borgerlig författning där 

var och ens rätt säkras. Detta betyder dock inte samma sak som en universell 

folkstat eftersom det i varje stat finns en överordnad (lagstiftande) och en 

underordnade part, nämligen folket (Ibid. 62). 

3- ”Världsmedborgarskapsrätten skall vara begränsad till vad som gäller för den 

allmänna gästvänskapen.” Gästvänskap betyder rätten för en främling att inte bli 

behandlad med fiendskap på grund av att han kommer till ett annat land. Han kan 

avvisas, om detta kan ske utan att han riskerar att dödas, men så länge han 

förhåller sig fredligt inom det område han vistas, ska han inte mötas fientligt. 

Detta betyder att kosmopolitiska rättigheter, enligt Kant, ska vara begränsade till 

universell gästvänlighet (Ibid. 63). 

 

Kants tredje artikel hänvisar till den allmänna gästvänskapen vilket här innebär rätten för 

en främling att inte bli behandlad med fiendskap på grund av att han/hon kommer till ett 

annat land. Kant menar att främlingen inte kan göra anspråk på gästfrihetsrätt utan bara 

besöksrätt (Delanty 2000:99). 
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5.4 Medborgarskapets fragmentering 

Sedan slutet av 1980-talet har globaliseringstemat återigen placerat frågan om ett 

kosmopolitiskt medborgarskap på dagordningen. Nationella och formella medborgarskap 

byggdes tidigare upp av antaganden om begränsad rörlighet, från landsbygd till staden. 

Kosmopolitismen har, p.g.a. det ökande inflytandet från transnationella rörelser, vars 

medlemmar kan kallas kosmopolitiska medborgare, blivit en verklig maktfaktor (Delanty 

2000:109).  

 

Delantys klassiska definition av medborgarskap innefattar fyra komponenter: rättigheter; 

nya rättighetsföreställningar om t.ex. naturens rättigheter och kulturella rättigheter har 

gjort att många stater inte längre kan uppfylla den tidigare garantin. Ansvar; plikten att 

vara en god samhällsmedlem klarar av att lösa många av de problem som samhället står 

inför, de har bl.a. ursprung i teknologin. Deltagande; allteftersom ett direkt 

medborgerligt deltagande blir allt svårare på nationella och transnationella nivåer, 

innebär det utökade globala civila samhället nya möjligheter för kollektiva aktörer. 

Identitet; medborgarskap handlar inte längre enbart om en strävan efter jämlikhet, utan 

även om att finna sätt att bevara skillnader. Personlig identitet är, självklart, inte 

detsamma som kollektivt identitet. En integrerad personlig identitet kan ge individen 

kunskap för att till exempel hantera valsituationer (Ibid. 203ff). 

 

I nuläget har, till stor del har som ett resultat av globaliseringen, dessa fyra komponenter 

- rättigheter, ansvar, deltagande och identitet - skilts från varandra. De förenas inte längre 

i en sammanhängande nationell ram. Enligt Delanty utgör de fyra komponenterna inte 

längre en enhetlig medborgarskapsmodell. Det är inte längre meningsfullt att tala om 

medborgarskap som om det vore en enda modell (Ibid. 202). 

 

5.5 Idén om en civil kosmopolitism 

Det kosmopolitiska medborgarskapet kan, enligt Delantys medborgarskapsbegrepp, 

enbart lyckas om det återupprättar ett förhållande till samhällsgemenskapen, och att vi 

måste ompröva förhållandet mellan samhällsgemenskapen och kosmopolitismen. För 

närvarande lyckas nationalismen hävda idén om samhällsgemenskap som sin egen. Ett 
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kännetecken för den nuvarande situationen är mångfalden av nynationalism, från 

våldsamma separatistiska rörelser och religiös nationalism till nyfascism och den mer 

subtila kulturella nationalismen som har blivit ett väsentligt inslag i den nyare politiska 

kulturen. Vad det innebär att vara en kosmopolit är långt ifrån klart, Delantys slutsats är 

att ifall kosmopolitismen inte klart kan uttrycka en föreställning om gemenskapen, så 

kommer den inte heller att kunna utmana den nationalism (Delanty 2000:219ff). 

 

Delantys förslag går ut på att stärka medborgarskapets civila dimension för att bekämpa 

nationalismen, som inte kan uppbringa stöd enbart genom en politik som bygger på 

kulturell etnicitet eller statspatriotism. Den huvudsakliga skillnaden mellan Delantys 

föreställning om kosmopolitism och andras föreställningar, tror Delanty, är att han tror att 

en kosmopolitisk offentlig sfär är nödvändig för ett kosmopolitiskt civilt samhälle. 

Många av de kosmopolitiska föreställningarna flätar samman det civila samhället med 

den offentliga sfären. Den idé om civil kosmopolitism som Delanty argumenterar för kan 

förstås som en självbegränsade typ av kosmopolitism. Det är en ”gles” kosmopolitism 

som kan kontrasteras mot det globala civila samhällets ”tätare” kosmopolitism. Denna 

form av kosmopolitism eftersträvar inte den politiska gemenskapens övergång i ett 

internationellt system av stater, utan en pluralistisk värld av politiska gemenskaper. Den 

kosmopolitiska utvecklingen inträffar när kontextbundna kulturer möter varandra och till 

följd av detta förändras (Ibid. 229ff).  

 

Förutsättningarna för ett kosmopolitiskt medborgarskap visar alltså att det enbart kan 

lyckas om det återupprättar ett förhållande till samhällsgemenskapen, och om det 

uttrycker en föreställning om gemenskap och har en kosmopolitisk sfär, vilket innebär att 

vi måste ompröva förhållandet mellan samhällsgemenskapen och kosmopolitismen. 

Enligt Delanty är kosmopolitismens uppgift att förena föreställningen av gemenskapen 

med globaliseringen (Ibid. 223). Vi instämmer i Delantys åsikt om att en kosmopolitisk 

offentlig sfär behövs för att ett kosmopolitiskt civilt samhälle där medborgarna kan 

uttrycka sina åsikter ska existera. 
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6. DEMOKRATI I GRÄNSÖVERSKRIDANDE INSTITUTIONER  

I det här kapitlet beskriver vi några av de olika institutioner EU består av. En sådan 

genomgång är nödvändigt för en analys av EU. Vi har, som sagt, valt att göra en sådan 

analys på EU för att både Held och Dahl anser EU vara en av de få transnationella 

politiska sammanslutningar, där utvecklingen går mot transnationella politiska 

gemensamma demokratiska institutioner och därmed får stå som exempel på en regionalt 

avgränsat grund för kosmopolitismens förutsättning och utveckling.  

 

6.1 Bakgrund 

Just nu befinner sig EU någonstans mellan regleringspolitik och social integration med en 

fullbordad Europeisk monetär union (EMU) kommer den sociala integrationen av EU:s 

länder att bli ännu tydligare (Delanty 2000:178ff). Kosmopolitismen kan tänka sig att ett 

mer omfattande system för en global maktutövning byggs upp efter samma mönster som 

EU-systemet redan har: ett representativt organ, som exempelvis Europaparlamentet, ett 

administrativt organ, som exempelvis kommissionen, en regleringsförsamling, som 

exempelvis rådet, och federala rättsinstanser, som exempelvis EG-domstolen. 

Europaparlamentet kan även tänkas stå modell för utformningen av en andra kammare i 

FN (Giddens 1998:156ff).  

 

De viktigaste institutionerna inom EU är kommissionen, ministerrådet, 

Europaparlamentet och EG-domstolen. Kommissionen är ett överstatligt organ, vars 

ledamöter, kommissionärerna, har fått i uppdrag att individuellt och gemensamt fungera 

som talesmän för unionens intresse. Den utses genom en gemensam överenskommelse 

mellan medlemsregeringarna tillsammans med Europaparlamentets godkännande, och 

väljs för en fyraårsperiod. Kommissionärerna är oberoende av nationella regeringar 

(Dewatripont 1999:34ff). 

 

Rådet består av företrädare på ministernivå från de olika medlemsländerna, och deras roll 

är att företräda nationella intressen. Det skiljer sig från nationella lagstiftande organ i två 

avseenden. För det första är det inte direktvalt, eftersom staterna företräds av nationella 



 26

regeringars representanter. För det andra måste besluten vara enhälliga, förutsatt att 

fördraget inte anger att kvalificerad majoritet gäller (Ibid.). 

Ledamöterna i Europaparlamentet har till uppgift att representera ”staternas folk” och 

inte en gemensam väljarkår. Därför är Parlamentet inte helt överstatligt, trots att de flesta 

parlamentariska beslut fattas med majoritetsomröstningar. Det finns inga politiska partier 

som överbryggar nationella gränser, istället bildar parlamentariker med liknande politiska 

uppfattningar ”politiska grupper” för att samarbeta (Dewatripont 1999:34ff). 

 

6.2 EU:s demokratiska underskott 

För att undersöka hur demokratiskt EU:s politiska system är måste vi först precisera 

utgångspunkten för vår analys. Utgångspunkten är av betydelse eftersom vi finner 

betydande skillnader mellan olika demokratimodeller. Valet av utgångspunkt får även 

betydelse för våra slutsatser. Utgår vi från en minimaldefinition som säger att demokrati 

är ett politiskt system där eliter tvingas konkurrera om väljarnas röst i återkommande val 

så kommer det att prägla undersökningens fokus och våra slutsatser. En mer krävande 

demokratimodell där medborgarna måste ges möjlighet att aktivt delta i politikens 

processers alla faser leder till andra slutsatser. Skulle vi gå efter denna modell blir det 

snabbt uppenbart att det politiska inflytandet som medborgarna utövar via de nationella 

parlamenten, till exempel stifta lagar, inte återfinns på europeisk nivå. Europaparlamentet 

som är den enda institutionen inom unionen där medborgarna direkt kan påverka, har ett 

begränsat inflytande över unionens politik jämfört med kommission och ministerråd. 

Resultatet blir att makten inom EU utövas av personer av vilka det inte går att utkräva ett 

ansvar. Unionens medborgare kan inte gå till val och ersätta nuvarande makthavare för att 

få en politisk kursändring. Möjligheten att utkräva ansvar är av betydelse, men det finns 

även andra krav att ställa på en demokratisk beslutsprocess (SOU 2002:82, 16ff). Av 

denna anledning kommer vi att använda oss av Dahls fem kriterier för en demokratisk 

process som analysverktyg: 

• Effektivt deltagande 

• Lika rösträtt vid det slutgiltiga avgörandet 

• Upplyst förståelse 

• Kontroll över dagordningen 
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• Allomfattande medborgarskap (Dahl 1989:123ff) 

Den valda analysmodellen är användbar för att studera demokrati även i andra politiska 

system. Detta ger grund för ett jämförande perspektiv och därmed tas avstånd från 

uppfattningen att EU är en unik organisation som inte kan förstås utifrån etablerade 

begrepp och analysverktyg (SOU 2002:82, 16ff). För det andra innebär valet av 

analysmodell att det aldrig kommer att finnas en demokratisk process som fullständigt 

uppfyller dessa kriterier perfekt. Kriterierna representerar istället en idé om möjligheten 

som verkligheten kan jämföras med. Även om kriterierna aldrig kan uppfyllas helt är de 

användbara för att värdera de verkliga möjligheterna som finns (Dahl 1989:123). Idén 

bakom Helds kosmopolitiska demokrati är att människor har kapacitet att resonera 

självmedvetet och att vara självbestämmande (Delanty 2002:225). För att 

kosmopolitismen ska accepteras som en lösning på de demokratiska brister som 

globaliseringen medför måste därför alla fem kriterierna uppfyllas; det måste finnas 

möjlighet till påverkan från medborgarnas sida, för att synliggöra möjligheterna till 

lösningen som kosmopolitismen innebär. 

 

Effektivt deltagande. Vid fastställandet av kravet att medborgare ska ha tillräckliga och 

jämlika möjligheter att påverka utformandet av politiska beslut, innebär det inte ett 

förespråkande av ett utbrett direkt deltagande. I dagens politik kommer deltagande att 

betyda indirekt deltagande genom olika kanaler för påverkan. I hur stor utsträckning 

kravet på politiskt deltagande inom EU är uppfyllt är beroende av tre faktorer: för det 

första hur pass mottagliga de existerande deltagande kanalerna är för medborgarnas 

åsikter och intressen. Det andra är att hur pass effektivt kanalerna förmedlar 

medborgarnas preferenser till aktuella beslutfattare. Och avslutningsvis hur jämlikt 

fördelad tillgången till dessa kanaler är bland unionens medborgare (SOU 2002:82, 19). 

 

Det finns inte några politiska partier i egentlig mening inom EU, men 

Europaparlamentets partigrupper och partifederationerna kan fungera som 

deltagandekanaler för unionens medborgare. Men mottagligheten begränsas av att det 

inte finns några val inom unionen som behandlar europeiska frågor. Därför behöver 

partigrupperna och partifederationerna inte ta hänsyn till medborgarna på samma sätt som 
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nationella partier. När det gäller dessa aktörers förmåga att påverka politiska beslut går 

det att till exempel genom införandet av medbeslutandeprocedurerna se en utveckling 

mot ett mer inflytelserik Europaparlament, vilket har medfört att framför allt 

partigrupperna idag utövar ett inflytande över utformningen av unionens beslut. 

Parlamentets inflytande försvagas under medbeslutandeproceduren av kravet på absolut 

majoritet för att motsätta sig rådets förslag. Att uppnå absolut majoritet försvåras av att 

partigrupperna är relativt löst sammansatta enheter där individuella ledamöternas 

ställningstagande kan påverkas av annat än sympati med den egna partigruppen (SOU 

2002:82, 20). 

 

Lika rösträtt vid det slutgiltiga avgörandet. Det är givetvis viktigt för medborgarna att 

ha möjlighet att indirekt delta i arbetet med att forma politiska beslut, men om dessa inte 

kan påverka det slutgiltiga beslutfattandet uppstår ändå ett demokratiskt underskott. 

Huruvida kravet på jämlikt inflytande över det slutgiltiga beslutfattandet uppfylls beror 

på två förhållanden. Medborgarna måste för det första vara jämlikt representerade i ett 

politiskt system. Om vissa medborgare har större inflytande över valet av representanter, 

eller om vissa grupper företrädare ges större inflytande vid ett slutgiltigt beslutfattande 

råder inte jämlik representation. För det andra måste medborgarna ha möjlighet att 

utkräva ansvar av sina politiska företrädare. För att garantera att de politiska 

representanterna arbetar för att främja medborgarnas intresse är fungerande mekanismer 

för ansvarutkrävande nödvändiga (Ibid. 22ff). 

 

När det gäller jämlik representation kan man titta på ministerrådet och 

europaparlamentet, vilka fattar de avgörande lagstiftningsbesluten. Dessa organisationer 

bryter mot principen ”en person, en röst”, och har därmed en överrepresentation av små 

länder. När medborgarna inom unionen inte är jämlikt representerade innebär det att en 

minoritet av unionens befolkning kan komma att utgöra en majoritet vid fattandet av 

beslut i rådet. Tysklands, Frankrikes, Italiens, Storbritanniens och Danmarks invånare 

utgör cirka två tredjedelar av EU: s befolkning, men kan trots detta bli nedröstade i rådet 

eftersom deras röster endast upptar 42 av 87 under gällande röstetalsregler. 

Medborgarnas möjligheter att utkräva ansvar för det beslut som fattas inom unionen är 
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kraftigt begränsade på grund av lika samverkande faktorer. Exempelvis är medlemmarna 

av ministerrådet inte direkt valda av medborgarna. Istället är det företrädare för unionens 

medlemsländers respektive regeringar, och endast indirekt valda. De kan bara avsättas i 

nationella val som nästan uteslutande avgörs grundat på inhemska snarare än europeiska 

frågor (SOU 2002:82, 22ff). 

 

Upplyst förståelse. I vilken utsträckning EU erbjuder sina medborgare möjligheten att 

skaffa sig uppfattningar kring frågor på den politiska dagordningen avgörs av två 

faktorer. För det första måste alla medborgare ha tillgång till relevant och tillförlitligt 

information, om man inte har grundläggande fakta om den politiska processen har man 

begränsade möjligheter att skaffa sig en uppfattning och ta ställning i politiska frågor. Det 

är dock inte alltid tillgången till information är tillräckligt för att bilda sig en välgrundad 

uppfattning. Olika tolkningar av verkligheten står ofta mot varandra, och många politiska 

frågor saknar givna svar eftersom de handlar om värderingar. Därför är det nödvändigt 

med ett offentligt samtal där olika ståndpunkter och argument kan vägas mot varandra 

(Ibid. 16ff). 

 

Bristen på öppenhet inom EU började uppmärksammas i början av 1990-talet, vilket 

resulterade i antagandet av en uppförandekod som reglerade allmänhetens tillgång till 

dokument. Uppförandekoden fastslog en princip för tillgång till institutionernas 

dokument, men samtidigt formulerades en rad undatagsparagrafer för att neka begäran 

om att få dokument utlämnade. I ett antal fall där journalister begärde ut rådsdokument 

nekades de av rådet som åberopade undantagsparagrafer. Unionen är nu mer öppen och 

tillgången till information har förbättrats, samtidigt som regelverket ger EU: s 

institutioner ett stort utrymme undatagsparagrafer för att neka utlämnandet av dokument 

(Ibid.). 

 

Kontroll över dagordningen. I ett representativt politiskt system, som till exempel EU, 

är kontrollen över dagordningen snarare indirekt än direkt. Makten över dagordningen 

ges till representanter för medborgarna. Frågan är då vilken grad av indirekt kontroll som 

medborgarna utövar genom sina representanter, och hur jämlikt detta inflytande är 
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fördelat mellan olika individer och grupper. Den indirekta kontroll över dagordningen 

som unionens medborgare kan utöva är begränsad eftersom det är kommissionen som har 

nyckelpositionen när det gäller att påbörja lagstiftningen. Då dagordningsmakten har 

delegerats till valda företrädare så har medborgarna en möjlighet att kontrollera 

dagordningen, eftersom representanter som konkurrerar om väljarnas stöd måste 

presentera politiska program, och de vet att det förr eller senare kommer en valdag då de 

står till svars för den förda politiken (SOU 2002:82 103ff). 

 

Kommissionens ledamöter är inte valda av unionens medborgare. Makten över 

dagordningen vilar på representanter av de nationella regeringarna som därmed tar ifrån 

medborgarnas möjlighet att i val framtvinga konkurrens mellan potentiella makthavare. 

Medborgarna har idag större möjlighet att kontrollera dagordningen via olika 

intresseorganisationer, än sina formella politiska företrädares agerande. 

Sammanfattningsvis finns det stora brister när det gäller medborgarnas möjlighet att 

kontrollera unionens dagordning. Graden av indirekt inflytande via politiska företrädare i 

kommission, ministerråd och parlament är lågt (Ibid.). 

 

Allomfattande medborgarskap. Grundtanken är att alla vuxna individer som tvingas 

följa kollektivt bindande beslut också ska räknas som medborgare och ges möjlighet att 

delta i den politiska processen. Hur reglerna för medborgarskap är utformade är därför av 

betydelse när vi försöker avgöra hur demokratiskt ett politiskt system är. Om stora 

grupper av människor nekas medborgarskap och därmed saknar möjlighet att påverka 

beslut som de ändå är tvungna att följa, är situationen bristande oavsett hur de tidigare 

kraven på demokrati är uppfyllda. Unionsmedborgarskapet etablerades genom 

Maastrichtfördraget där det slogs fast att var och en som är medborgare i någon av 

medlemsländerna också är unionsmedborgare. Problemet med detta är varje medlemsland 

är fritt att definiera villkoren för nationellt medborgarskap. Konsekvensen blir att två 

individer som lever och verkar inom unionens gränser, kan komma att behandlas olika 

beroende på de regler för erhållande av nationellt medborgarskap som gäller i de länder 

där de bor. Problemet gäller även arbetsinvandrare och flyktingar som söker sig till de 

olika medlemsländerna (Ibid. 24ff). 
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Med tanke på de tre faktorer som behövs för att kriteriet om effektivt deltagande ska ses 

som uppfyllt, är det svårt att bedöma om den uppfylls eller inte. Det finns inga konkreta 

vägar till påverkan, som exempelvis genom politiska partier som tar hänsyn till 

medborgaren på samma sätt som de nationella partierna, samtidigt som 

Europaparlamentet, som ska representera medlemsstaternas folk, har en svag ställning. 

Det finns dock en möjlighet till påverkan genom Europaparlamentet, och därmed uppfylls 

det första kriteriet. Inom EU har alla medborgare lika rösträtt och möjlighet att forma 

politiska beslut inom medlemsstaterna. Unionen uppfyller även kriteriet för upplyst 

förståelse i den bemärkelsen att den enskilda medborgaren har möjlighet att ta del av 

relevant och tillförlitlig information. EU brister dock när det gäller möjlighet till offentlig 

internationellt samtal där olika ståndpunkter kan framföras. I EU ges makten över 

dagordningen över till representanter för medborgarna. I och med detta har medborgarna 

en möjlighet att kontrollera dagordningen, men eftersom kommissionen ansvarar för 

påbörjandet av lagstiftningen och dessa inte väljs av medborgarna ges makten till 

representanter av de nationella regeringarna som inte väljs av folket, och berövas därmed 

möjlighet att välja. Som sagt har möjligheten att kontrollera dagordningen ökat genom 

olika intresseorganisationer. 

 

Frågan om allomfattande medborgarskap varierar från land till land. Men i och med att 

man kan bli medborgare i ett annat gör att detta kriterium uppfylls. Problem uppstår dock 

i samband med migration mellan medlemsstater som definierar medborgarskap olika. 

Slutsatsen blir att EU till uppfyller de fem kriterierna för demokrati. Däremot anser vi att 

som ett kosmopolitiskt projekt tillfredsställer unionen inte de krav som medborgaren 

ställer på kosmopolitismen som en lösning på de problem som globaliseringsprocessen 

ställer, eftersom medborgaren kan uppfatta det svårt att påverka beslut som rör hela 

unionen. Detta ser vi även som ett problem i en tänkt kosmopolitisk demokrati. Om EU 

ses som ett regionalt exempel på ett transnationellt samarbete som kan utvecklas mot ett 

kosmopolitiskt projekt, och lösa de demokratiska problem som globaliseringen medför 

tror vi inte att den skulle accepteras som lösning i och med att medborgaren fortfarande 

skulle ha väldigt lite inflytande till påverkan. 
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6.3 Analys av den europeiska integrationen 

Det går inte att förneka att för den transnationella europeiska nivån har utvecklats ett rum 

där ett framträdande civilt samhälle kan urskiljas. Detta är tydligt i den stora mängden 

lagstiftningar och medvetenheten om den nationella politikens begränsningar. Det finns 

dock invändningar mot europeisk transnationalism, och några av de vanligaste är alla 

försök att överskrida den suveräna staten, skapandet av en demokratisk grundad 

konstitutionell stat förankrad i parlamentsinstitutionen, ett deltagande civilt samhälle, en 

kulturell identitet, samt en välfärdsstat. Alla dessa punkter utgör allvarliga invändningar 

mot transnationalismen, och vid ett försvar av möjligheten till en kosmopolitisk 

demokrati och medborgarskap måste ta dessa i beaktande. För att göra detta skiljer man 

mellan fyra gemenskapsnivåer. Detta gör det möjligt att diskutera de olika typerna av 

styrning som får konsekvenser för medborgarskap (Delanty 2000:178ff). 

 

6.3.1 Politisk gemenskap 

Den politiska gemenskapen är fortfarande nationell. Unionen tycks ta över de funktioner 

som staten klarar av sämst, till exempel regleringen av den ekonomiska marknaden och 

den internationella handeln. Dock råder det inget tvivel om den omvandlingen som 

suveräniteten har genomgått som pekar på en politik uppdelad på flera nivåer. Det 

europeiska medborgarskapet kommer troligtvis att utökas i framtiden, kännetecknet för 

detta är formen av medborgarskap som helt och hållet är fastställt i starkt formaliserade 

rättigheter. Avsaknaden av en deltagardimension inom EU är vanlig eftersom detta faller 

med ett medborgarskap som sträcker sig utanför staten (Ibid. 183ff). 

 

6.3.2 Den europeiska kulturella gemenskapen 

Den europeiska integrationen saknar en kulturell dimension som är jämförbart med den 

som finns i nationalstaten. Europa saknar den nationella kulturernas viktigaste element 

till exempel språk, gemensam historia, och ett utbildningssystem. Sedan latinets 

tillbakagång har det inte funnits något gemensamt europeisk gemensamt språk, men 

kulturens globalisering har resulterat i en världsomfattande spridning av det engelska 

språket. En europeisk identitet är inte en konkret identitet som är förankrad i kulturella 

traditioner. Den är istället fokuserad på ett engagemang i olika principer och är ett uttryck 
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för flera identifikationer, man kan vara europé och samtidigt vara medlem av ett samhälle 

eller en nation (Delanty 2000:185ff). 

 

6.3.3 Den civila gemenskapen 

Den europeiska unionen skapar ett slags samförstånd baserad på inkludering genom 

arbete, och framför allt arbetskraftens rörlighet. Enligt Delanty har den civila 

gemenskapen inte varit särskilt påtagligt på den europeiska nivån. Det finns inget 

europeisk civilt samhälle som sådant, istället går det att utskilja en viss form av civilt 

gemenskap förverkligad på den transnationella nivån. Europa kan inte bli en demokrati 

baserad på deltagande medborgarskap, samhällets komplexitet innebär att det inte går att 

förutsätta en demokratisk medborgarskapsmodell på den övernationella nivån. Delanty 

anser inte att det är någon mening att hålla fast vid en medborgarskapsmodell som han 

anser ha nått sina begränsningar på den nationella nivån, och förvänta oss att den ska lösa 

problemet med det demokratiska underskottet på den europeiska nivån (Ibid. 189ff). 

 

6.3.4 Den kosmopolitiska gemenskapen 

Det finns inte mycket som visar att Europa har tagit ställning för ett världssamhälle i 

bemärkelsen det globala medborgarskapets kosmopolitiska etik. Den huvudsakliga 

dimensionen i institutionalisering av ett kosmopolitiskt medborgarskap på den europeiska 

nivån, är kodifieringen av ett supplementärt medborgarskap baserad på uppehållsort, till 

skillnad från ett medborgarskap baserad på födelseort, även om det fortfarande är grundat 

på nationellt medborgarskap (Ibid. 194). 

 

Det europeiska medborgarskapet skulle kunna vara en formell typ av medborgarskap som 

påminner om den nationella medborgarskapsmodellen. Det nationella medborgarskapet 

skulle fortfarande finnas kvar, dock skulle det anpassas efter det europeiska 

medborgarskap som skulle få de nationella författningarna att närma sig det formella 

medborgarskapet. Medborgarskapets substantiella komponent skulle vara bemyndigandet 

av regionala och lokala myndigheter på den subnationella nivån och en ökad inblandning 

från sociala rörelser. Det europeiska medborgarskapet skulle vara ett sätt att ge 

invandrare medborgerliga rättigheter samtidigt som de subnationella regionernas ökande 
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autonomi skulle på mer konkreta sätt inkludera dem. Den flerskiktade 

medborgarskapsmodell som Delanty föreslår är inte alls oförenlig med EU:s existerande 

institutionella strukturer. Subsidiaritetsprincipen existerar i den härledda modellen av ett 

europeiskt medborgarskap, dock är det inte omöjligt att den, enligt Delanty, kan 

radikaliseras till att omfatta medborgarskapsdimensioner som undantas i den nuvarande 

modell som privilegierar medborgarskap som nationalitet (Delanty 2000: 195ff). 

 



 35

7. EN DISKUSSION OM KOSMOPOLITISMEN 

Kosmopolitismen förutsätter att nationalstatens roll håller på att förändras, och att ett 

komplicerat mönster av globala förbindelser har varit tydliga under lång tid. Argumentet 

för en kosmopolitisk demokrati är, utifrån denna förutsättning, behovet av att skapa nya 

politiska institutioner som kan samexistera med statssystemet men upphäva staternas 

suveränitet på avgränsade verksamhetsområdena där besluten har gränsöverskridande 

konsekvenser. Vidare förutsätter den kosmopolitiska modellen skapandet av regionala 

parlament och en utökning av sådana organs roll där det redan existerar, för att deras 

beslut ska kunna erkännas som legitima och självständiga upphov till regelverk på 

regional och internationell nivå. Utöver en sådan utveckling förutsätter modellen att 

allmänna gränsöverskridande folkomröstningar blir möjliga (Held 1987:428ff). 

 

Modellen förutsätter även att en rad rättigheter och skyldigheter – medborgerliga, 

politiska, ekonomiska och sociala - fastslås för att man ska få tydliga former och gränser 

för det demokratiska beslutfattande. Dessa rättigheter och skyldigheter ges samma 

ställning som en grundlag och anknyts till parlamenten och andra församlingar (Ibid. 

430ff). David Held betonar individens rätt att välja representanter. Han tänker sig en 

global kosmopolitisk demokratisk lagordning där nya typer av rättigheter och 

skyldigheter fastställs i olika politiska, sociala och ekonomiska ”maktnätverk”, samtidigt 

som de fastställer individens självbestämningsrätt och rätt till resurser. Demokratin får 

därmed kraft och sanktionerande betydelse genom kontinentala och globala organ. Held 

vill också utöka de övernationella domstolarnas makt. Det Held föreslår är en 

förstärkning av globala enheter som till exempel EU och FN, försedda med större 

befogenheter än idag (SOU 1999:56, 34).  

 

Vi anser att den kosmopolitiska modellen ger medborgaren en försäkran om att kunna 

vara med och påverka olika beslut genom att, som sagt, fastslå dess rättigheter och 

skyldigheter och ge det samma ställning som en grundlag. Medborgaren ges en väldigt 

aktiv roll, i den benämningen att medborgarna antas vara intresserade och vilja delta och 

påverka i politiska beslut, problem kan då uppstå, om inte alla medborgarna är tillräckligt 

upplysta. Massmedia som är en viktig arena för offentlig debatt i det moderna samhället, 
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saknas på ett mellanstatligt plan inom EU, som anses vara en av de enda sfärerna där 

kosmopolitismen kan fungera. Det finns inte någon stor europeisk massmedia där 

offentlig debatt kan föras. Tv, radio och tidningar är i det allra flesta fall nationellt 

förankrade, vilket innebär att politiska frågor huvudsakligen bevakas ur ett nationellt 

perspektiv. Detta innebär att möjligheten att få till stånd ett offentligt samtal där samtliga 

medborgarens intressen beaktas, försämras (SOU 2002:82, 22ff). Kosmopolitismens 

förmåga att skapa en föreställning om en gemenskap försämras genom att det inom EU 

inte finns några gemensamma verktyg för detta, i och med att massmedia inte finns på en 

gemensam nivå.  

 

Om vi tar EU:s potential att utvecklas mot en kosmopolitisk demokrati som 

utgångspunkt, så anser vi att den första invändningen mot en sådan utveckling att den 

politiska gemenskapen fortfarande är nationell och unionen endast tar över de funktioner 

som staten klarar av sämst, även om det inte råder något tvivel om den omvandlingen 

som suveräniteten har genomgått och pekar på en politik uppdelad på flera nivåer. David 

Held står för en föreställning om en kosmopolitisk demokrati inriktad på att skapa nya 

politiska institutioner inom den internationella rättens juridiska ram som erbjuder ett 

viktigt perspektiv för institutionaliseringen av en diskursiv demokrati i den globala 

kontexten, men det är en uteslutande modell som grundar sig på ett antagande om en 

reformering av EU och FN. Vi anser att ytterligare ett argument mot kosmopolitisk 

demokrati är att det fortfarande är för tidigt för att tala om en institutionalisering på den 

nivån, eftersom vi fortfarande lever i en period där nationalstaten fortfarande är en av de 

viktigaste aktörerna i den globala kontexten, även om dess makt har minskat avsevärt 

inom vissa områden av dess jurisdiktion. EU saknar även en kulturell dimension som är 

jämförbart med den som finns i nationalstaten, till exempel språk, gemensam historia. 

 

Det europeiska medborgarskapet skulle kunna vara en formell typ av medborgarskap som 

påminner om den nationella medborgarskapsmodellen. Den civila gemenskapen har inte 

varit särskilt påtagligt på den europeiska nivån, och det finns inget europeisk civilt 

samhälle som handlar gemensamt. Det går att utskilja en viss form av civilt gemenskap 

förverkligad på den transnationella nivån, trots detta kan Europa inte bli en demokrati 
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baserad på deltagande medborgarskap på grund av samhällets komplexitet och brister i 

den nuvarande medborgarskapsmodellen Den europeiska identiteten är inte heller en 

konkret identitet, man kan vara europé och samtidigt vara medlem av ett samhälle eller 

en nation. Det finns även andra teoretiker som avvisar de kosmopolitiska argumenten, för 

att så länge det finns människor om i världen som saknar grundläggande läs- och 

skrivkunnigheter så kan det inte existera något globalt civilt samhälle, som är en 

förutsättning för den kosmopolitiska modellen. 
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8. SLUTDISKUSSION 

Dagens globalisering har bidragit till att omvandla det politiska samhällets väsen på olika 

sätt. Det främsta argumentet för en kosmopolitisk demokrati är behovet att skapa nya 

politiska institutioner. Kosmopolitismen förutsätter att nationalstatens roll håller på att 

förändras, men kosmopolitismen ska inte ses som en motsats till nationalstaten. 

Kosmopolitiken innebär att den tidigare utgångspunkten för demokrati; nationalstaten, 

måste tänkas om. Den kosmopolitiska modellen uppfyller Dahls fem krav på en 

demokratisk process, dock inte fullständigt. Bristerna är stora med tanke på vilken 

omfattning den har och vilka struktureringar som behövs, inte bara när det gäller 

institutioner, som till exempel EU och FN utan även för medborgarrollen. Vi menar att 

den utgår alltför mycket ifrån att staten är villig att släppa ifrån sig sin suveränitet och för 

att uppnå legitimitet förutsätter modellen bland annat skapandet av regionala parlament, 

samt att medborgaren tar på sig en väldigt aktiv politisk roll, vilket kan uppfattas som att 

medborgaren måste sätta sig in ett politiskt system som skulle bestå av olika nivåer och 

förutsätts samtidigt ha höga kunskaper om det politiska systemet. 

 

En kosmopolitisk demokrati kräver, i enlighet med Kants idéer, en världsfred, och att 

varje land är demokratiskt där en princip om jämlikhet för alla medborgare råder. David 

Held nämner aldrig världsfreden i sin beskrivning av kosmopolitismens förutsättningar. 

Vi menar dock att det är den första förutsättningen för att över huvud taget prata om en 

global kosmopolitisk demokrati. Det är även svårt att tänka sig att en global 

kosmopolitisk demokrati kommer att fungera som en lösning på det ökande avståndet 

mellan makt och medborgare, som vi har idag. Den andra demokratiska omvandlingen 

medförde att demokratiska idéer i större skala tillämpades på nationella stater, 

nationalstaten gjorde politiken storskaligare, vilket är vad kosmopolitiken försöker 

åstadkomma genom att erbjuda möjligheten att utveckla institutioner i en situation där 

man utgår från att nationalstatens makt håller på att urholkas på grund av globaliseringen. 

Kosmopolitiken är då ett alternativ för att kunna lösa internationella problem på ett 

demokratiskt sätt. Vi är dock ändå tveksamma till kosmopolitismen som sådan. Vi tror 

inte att medborgaren kommer att få tillbaks så mycket av sin makt till påverkan genom 

kosmopolitismen, eftersom besluten i allt större utsträckning skulle flyttas utanför 
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nationens gränser. Det är även svårt att tänka sig att en kosmopolitism kommer att uppstå 

i den bemärkelse David Held beskriver den, när EU exempelvis hindras mycket i sin 

utveckling mot en transnationell sammanslutning. Om EU, det enda regionala nuvarande 

exemplet där kosmopolitismen skulle kunna utvecklas drivs genom ett demokratiskt 

underskott där medborgaren har väldigt lite att säga till om är det inget bra tecken för en 

global kosmopolitisk demokrati. Att det civila samhället har fått ett sådant uppvaknande i 

form av civil olydnad behöver inte nödvändigtvis peka mot en utveckling mot 

kosmopolitik, dock pekar den på det avstånd som finns mellan valda representanter och 

folket. Det finns inte heller några nuvarande institutioner som skulle göra det möjligt för 

kosmopolitiken att slå igenom med samma kraft som nationalstaten en gång gjorde, 

exempelvis gemensamt språk som skulle göra det enklare att föra en offentlig debatt, en 

gemensam, eller liknande, kultur som underlättar identifikationen mellan medborgare. 

 

Vi menar att en kosmopolitisk världsordning känns alldeles för stor och ogripbar. Det är 

svårt att tänka sig en fungerande demokrati av den dimensionen, speciellt eftersom det 

handlar om så mycket mer än att, i större utsträckning, överge sin nationella suveränitet. 

Frågor om till exempel välfärd i samtliga delar av det systemet måste tas med i 

beräkningen. Trots att kosmopolitismen ses som en lösning till de demokratiska problem 

som globaliseringen innebär, erbjuder den inte en lösning till alla de problem som 

nationalstaten ställs mot. 

 

Vi är inte emot transnationellt samarbete, tvärtom menar vi att nationalstaten inom vissa 

områden, exempelvis handeln, kan gynnas av det. Samarbete tror vi kan vara lösningen 

på globaliseringsproblematiken. Dock inte i den omfattning kosmopolitismen kräver, vi 

anser inte att nationalstaten som grund för demokratin behöver tänkas om vilket 

kosmopolitismen utgår från. Vi menar att vi kan bevara nationalstaten som grund för vår 

demokrati, inte upphäva dess suveränitet och behålla den gemenskapen den erbjuder, 

utan öka det internationella samarbetet i de frågor som kan tänkas vara 

gränsöverskridande och påverka individen, exempelvis miljöfrågor och handel. Ett 

regionalt samarbete som EU har inom specifika områden kan vara lösningen på 

globaliseringsproblemet, vi behöver inte ett samarbete inom samtliga områden, 
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exempelvis penningpolitik som är väldigt aktuell inom EU för närvarande. Samarbete 

inom de områden som känns aktuella för nationalstatens medborgare kan då prioriteras. 

Vi anser även att kosmopolitismen befinner sig i början av sin utveckling och har därför 

långt kvar innan teorin kan omvandlas till praktik i den bemärkelse som Held målar upp. 
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