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Abstract 
This essay sets out to compare democratic legitimacy in three federal systems: United States of 

America (USA), European Union (EU) and Germany. The main question of the essay concerns 

the institutional design of the USA, EU and Germany's federal systems and how it is likely to 

affect democratic legitimacy. This main question is divided into four subqueries that lead the 

empirical analysis. These are: 1) What does the federal system's electoral process look like?, 2) 

How many voters do the federal systems have per mandate?, 3) In what ways do laws, rules and 

decisions create restrictions on the democratic process of the different systems?, and 4) Are 

there any changes and trends in development that may lead to weaker / stronger democratic 

legitimacy in the three federal systems? 

The essay is based on the assumption on legitimacy as a political concept and that it 

refers to whether people accept the political system's authority. The method for this essay is a 

comparative study using ‘most similar system design’. The empirical section includes collected 

material related to democratic legitimacy and the democratic process of the three federal 

systems, in relation to Robert Dahl's traditional democratic theory demonstrating five criteria a 

democratic process should achieve.  

It is difficult to measure to what extent the criteria in the traditional democratic theory are 

achieved, thus the empirical outcome is not comprehensive. However, it is possible to discuss the 

outcome and draw conclusions by studying the extent of legitimacy in the systems, in relation to 

each other. The empirical study thus shows that the German democratic process is more likely to 

fulfill a democratic process according to Robert Dahl’s democracy theory than the other two 

systems. USA tend to show more extensive restrictions for fulfilling the requirements of a 

democratic process than the other two systems. EU:s results is similar to USA, but does not have 

the same extensive restrictions. Therefore, Germany demonstrates a higher degree of democratic 

legitimacy than USA and EU do. USA demonstrates a lower degree of democratic legitimacy 

and EU:s democratic legitimacy is similar to USA. Our hypothesis, that the institutional structure 

of the system affects the outcome of democratic legitimacy, is thus confirmed in the study 

results.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Abraham Lincoln sa en gång att demokrati kräver en regering som är konstruerad utifrån folkets 

styre (politiskt deltagande), av folket (medborgarrepresentation) och för folket (styrande 

effektivitet). Denna syn har bidragit till nutidens idé om demokrati (Vivien A. Schmidt 2013, s. 

4). Demokrati handlar i grunden om människors lika värde och möjligheter att delta i politiska 

beslut samt bygger på många aspekter där alla är nödvändiga för att maximera graden av 

demokrati i ett system. Det finns dock märkbara skiftningar där allt fler demokratiska stater 

tenderar att röra sig mot mer auktoritära styren. Många demokratiska stater tycks på senare tid 

blivit kritiskt granskade angående sin demokratiska legitimitet, genom att de påvisat en mindre 

demokratisk sida.  

Vad krävs det då för att medborgare ska uppfatta det demokratiska systemet som 

legitimt? Demokratisk legitimitet kännetecknas som ett politiskt koncept och syftar till huruvida 

människor accepterar auktoriteten av det politiska systemet. I boken ‘Comparative Government 

and Politics: An Introduction’ väljer Rod Hague och Martin Harrop att definiera demokratisk 

legitimitet som följande: “Ett legitimt regeringssystem är baserat på auktoritet: de som omfattas 

av dess regel erkänner sin rätt att fatta beslut.” (Hague & Harrop 2013, s. 13). Demokratisk 

legitimitet är i den statsvetenskapliga världen ofta kopplad till upplevd legitimitet utifrån ett 

medborgarperspektiv. Vi vill med denna studie undersöka den demokratiska legitimiteten i USA, 

EU och Tyskland. Vi grundar studien på antagandet att den demokratiska legitimiteten till viss 

del beror på hur de institutionella systemen är konstruerade. Detta antagande grundar sig i Hague 

och Harrops skildring om legitimitet som politiskt koncept och att den hänvisar till huruvida folk 

accepterar det politiska systemets auktoritet (Hague & Harrop 2013, s.13). 

För att skapa möjlighet att studera förhållandet mellan dessa aspekter kommer vi utgå 

ifrån Robert Dahls demokratimodell som påvisar fem kriterier en demokratisk process bör 

uppnå: (1) effektivt deltagande, (2) röstjämlikhet, (3) upplyst förståelse, (4) kontroll över 

dagordningen samt (5) alla är inkluderade (Dahl 1989, ss. 108–114). Detta i syfte att se i vilken 

utsträckning USA:s, EU:s och Tysklands system uppfyller en demokratisk process. Det är 

relevant då en fullvärdig demokratisk process kan vara en förutsättning i syfte att uppnå 

demokratisk legitimitet för medborgarna. 
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För att kunna undersöka den demokratiska legitimiteten i USA, EU och Tyskland, 

kommer uppsatsen grundas på Most Similar System Design (MSSD). Undersökning utgår från 

tre demokratiskt valda politiska system, varav två är nationalstater och en är en politisk 

sammanslutning av nationalstater. Alla har demokratiska federativa system, vars konstitutionella 

ideal grundar sig i jämlikhet mellan medborgarna. En eventuell ojämlikhet mellan medborgare 

kan skapa negativa konsekvenser för demokratins funktion. Vårt ämnesval handlar om ett 

samhälleligt uppkommet problem från egna observationer om en eventuell sviktande demokrati, 

framförallt i USA och EU. Det finns liknande komparativa studier mellan USA, EU och 

Tyskland. De studierna har dock inte undersökt de tre federativa systemen utifrån demokratisk 

legitimitet i relation till Robert Dahls demokratimodell tidigare. Med beaktande av detta anser vi 

att studien bidrar med ny kunskap inom området. 

De tre systemens institutionella utformning behöver operationaliseras för att göra studien 

genomförbar och behålla en hög relevans. Vi kommer därför att operationalisera Dahls fem 

kriterier i demokratimodellen för att de ska passa in i uppsatsen syfte. Genom en komparativ 

analys kommer vi kunna se om systemen har en eventuellt svagare demokratisk process och om 

detta resultat kan tänkas påverka den demokratiska legitimiteten. Samhällsrelevansen av denna 

studie är hög, då en svag och icke-demokratisk process är negativt för det demokratiska 

systemet. Om demokratins grundprincip, att makten kommer från dess medborgare via allmänna 

och fria val där varje röst väger lika mycket, i praktiken inte åstadkoms så är demokratin i dessa 

system hotade. Tas inte utmaningarna och bristerna på allvar, kan demokratin och dess grundidé 

komma att förfalla. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av Robert Dahls demokratimodell undersöka vilken 

utsträckning USA:s, EU:s och Tysklands federativa system kan tänkas påverka den demokratiska 

legitimiteten. Detta med bakgrund till Hague and Harrops antagande om legitimitet och dess 

koppling till politiska system. Vi grundar syftet med studien i antagandet att en fullvärdig 

demokratisk process är en förutsättning för demokratisk legitimitet. Vår hypotes blir därför att 

systemets institutionella konstruktion påverkar den demokratiska legitimiteten. 
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Vi uppmärksammar även tendenser till förändringar gällande demokratisk legitimitet i 

dessa tre system samt vilka konsekvenser det kan ge. Den övergripande forskningsfrågan för 

föreliggande uppsats är följande: 

  

•   Hur kan den institutionella utformningen av USA:s, EU:s och Tysklands federativa 

system tänkas påverka den demokratiska legitimiteten?  

 

För att kunna genomföra denna studie, delas huvudfrågan in i fyra delfrågor. Delfrågorna är 

utformade för att undersöka den demokratiska processen: 

 

1.   Hur ser de federativa systemens valprocess ut? 

2.   Hur många röstberättigade har de federativa systemen per mandat? 

3.   På vilka sätt skapar lagar, regler och beslut restriktioner i de olika systemens 

demokratiska process?  

4.   Finns det förändringar och tendenser till utveckling som eventuellt kan leda till 

svagare/starkare demokratisk legitimitet i de tre federativa systemen? 

 

1.3 Disposition 

Kapitel 2 redogör för relevant forskning för demokratisk legitimitet, i syfte att skapa en 

forskningsanknytning till studiens syfte. Kapitel 3 presenterar sedan en teoriöversikt över Robert 

Dahls demokratimodell och dess kriterier, samt teoretisk koppling till förhållandet mellan 

legitimitet och politiska system. Kapitel 4 redogör och diskuterar för studiens valda metod och 

tillvägagångssätt. Vidare presenterar kapitel 5 den upplevda demokratiska legitimiteten utifrån 

ett medborgarperspektiv i USA, EU och Tyskland.  

Kapitel 6–9 behandlar delfrågorna som utgör de empiriska utgångspunkterna samt analys 

kopplade till dessa. Kapitel 6 redogör de federativa systemens valprocess, kapitel 7 presenterar 

antal röstberättigade per mandat och kapitel 8 behandlar de lagar, regler och beslut som kan 

skapa restriktioner i de olika systemens demokratiska process. Kapitel 9 redogör för förändringar 

och tendenser till utveckling. Avslutningsvis behandlar kapitel 10 studiens slutsats och 

diskussion. 
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2. Forskningsanknytning 

2.1 Demokratisk legitimitet 

Danilo Di Mauro har i artikeln Economic crisis and electoral participation in European 

Elections beskrivit flertal normer och metoder som har utvecklats i syfte att öka deltagandet i 

politiska val. Flertal metoder har fokus på att övervinna de praktiska problemen relaterade till de 

“begränsningar” kopplade till valdeltagandet. Det kan exempelvis innefatta beslut att samtliga 

val (nationella, regionala och lokala) sker under samma tillfälle, men också under helgdagar. 

Andra systemiska faktorer som kan tänkas påverka valdeltagandet är kopplade till den 

institutionella strukturen det politiska systemet är format efter. Det kan exempelvis vara 

valsystemet (om det är proportionellt eller ej), partisystemet (om det finns två eller flera 

konkurrerande parter) samt den parlamentariska institutionella strukturen (om det finns mer än 

en kammare). Enligt Mauro påverkar de nationella politiska förhållandena hur medborgare deltar 

i valet till Europaparlamentet. EU:s komplicerade institutionella struktur kan även det påverka 

valdeltagandet, då majoriteten av dess medborgare uppfattar organisationen som komplicerad 

och svår att förstå (Di Mauro 2016, ss. 48–49). 

Erik Hans Klijn och Jurian Edelenbos har i ‘The Influence of Democratic Legitimacy on 

Outcomes in Governance Networks’ istället fokuserat på hur demokratisk legitimitet påverkar 

utfallet i ”governance network” (styrningsnätverk) (Klijn & Edelenbos 2012, s. 628). De har 

urskiljt tre modeller av demokratisk legitimitet, vilka är politisk ansvarighet, röstning och 

förutsättning för överläggning. Modellerna baseras på litteratur om representativ demokrati, 

deltagande demokrati och deliberativ demokrati. För att mäta de olika modellerna av 

demokratisk legitimitet har Klijn och Edelenbos utvecklat två aspekter av politisk ansvarighet, 

tre aspekter av röstning samt två aspekter av förutsättning för överläggning. Aspekterna för 

politisk ansvarighet mäter huruvida politiska institutioner är välinformerade om processen samt 

om de politiska institutionerna är aktivt involverade i processen. Aspekterna för röstning är 

istället en indikation på engagemang av och hur tillgängligheten av processen såg ut samt om 

informationen var välorganiserad. Enligt författarna är information en förutsättning för 

deltagande och viktig aspekt för aktörer att veta när och hur man ska delta för att göra sin röst 

hörd. Den tredje aspekten syftar till vilken möjlighet man har till debatt samt kvaliteten på 

argumentationen i processen (Klijn & Edelenbos 2012, ss. 639–640). 
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Genom att författarna valde att operationalisera formerna av demokratisk legitimitet med 

separata delar, kunde de sedan studera relationen mellan utfall och förtroendenivån i nätverket 

(Klijn & Edelenbos 2012, s. 629). Avslutningsvis drog Klijn och Edelenbos (2012, s. 645) 

slutsatserna att politisk ansvarighet inte har någon signifikant påverkan på “governance 

network”, medan röstning och förutsättning för överläggning hade en signifikant påverkan. Detta 

beror troligtvis på att politisk ansvarighet bygger dels på representativ demokrati och dels på den 

övergripande karaktären av “governance network”, vilket skiljer sig från varandra. De andra 

formerna av legitimitet (röstning och förutsättning för överläggning), bidrar till dessa processer 

då de ökar aktörernas engagemang samt ökar utvecklingen av innehåll och lösningar genom att 

underlätta argumentationen. 

Phil Parvin har lagt fram en studie vid namn Democracy Without Participation: A New 

Politics for a Disengaged Era, som syftar till att undersöka effektivt deltagande och dess 

förändringar i framförallt liberala demokratiska stater. Han lyfter tidigare forskning som pekar på 

ett förändringsmönster gällande politisk deltagande under senaste 50 åren. Han menar på att den 

stora majoriteten av demokratisk teori förutsätter att alla medborgare ska ha en möjlighet att 

delta i politiska beslut. Dock visar det empiriska resultaten som presenterats de senaste åren 

annorlunda; en stor del av medborgarna har inte möjlighet att delta politiskt såsom många 

demokratiska teoretiker menar är nödvändigt i en demokrati. Parvin lyfter att medborgare med 

högre inkomst tenderar att delta i större utsträckning än medborgare i de lägre inkomstklasserna 

(Parvin 2018, ss. 31–33). Dessutom finns det en koppling till att ju fattigare andel av samhället 

som befinner sig i en lägre inkomstandel, desto mindre är sannolikheten att denna del kommer att 

delta (Parvin 2018, s. 34). Dessa förändringar har i sin tur givit medborgarna minskat förtroende 

och deltagande, samt att medborgarna blivit allt mer marginaliserade från det demokratiska livet. 

Politiskt deltagande bland medborgare i liberala demokratiska stater blir lägre. Parvin drar även 

slutsatser att medborgarnas deltagande är avgörande i en demokrati då deltagandet fungerar som 

en kontroll över makten som annars skulle styras av privilegierade och elitistiska grupper (Parvin 

2018, ss. 31–33). 

Parvin visar även på att ju mer ekonomiskt och socialt ojämnt samhälle, desto mindre är 

medborgarna politiskt engagerade (Parvin 2018, s. 34). Huvudproblemet i ojämlikt deltagande 

tycks av Parvins argumentation inte ligga i orättvisa grundade i institutionella mekanismer som 

valsystem eller valkretsgränser, utan att medborgare med låg socioekonomisk status inte 
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identifierar sig som medborgare och en del av ett samhälle, och därmed väljer att inte delta 

(Parvin 2018, s. 37). Parvin lyfter vidare problematiken med att medborgare med låg 

medelinkomst tenderar att uteslutas i nutida demokratiska staters demokratiska process. 

Demokratiska stater tillhandahåller inte alltid förmågan att utveckla politisk kunskap till de 

medborgarna tillhörande den lägsta delen av inkomstfördelningen i en stat. Detta kan till 

exempelvis bero på en brist på deltagande i samhällsaktiviteter som spelar central roll i 

kunskapsutvecklingen av detta, såsom traditionella mass-medlemskap och icke-politiska 

föreningar. Dessa typer av deltagande bidrar till att öka den politiska kunskapen och skapar 

möjlighet att delta i diskussioner. Bristen på detta i ojämlika samhällen resulterar i att 

medborgare med lägre inkomst mister kapacitet för effektivt- och informerat politiskt deltagande 

(Parvin 2018, s. 36). 

Vidare har Archon Fung lagt fram en forskningsstudie vid namn Varieties of 

Participation in Complex Governance som syftar till att undersöka tre dimensioner av direkt 

deltagande i komplexa regeringsformer. Den första dimensionen handlar om vilka det är som 

deltar, då beslutsprocesser varierar i avseendet om de är öppna för alla eller endast är formade till 

att bjuda in elitistiska intressenter. Den andra dimensionen beskriver hur medborgare utbyter 

information och fattar beslut. Denna dimension ser till hur medborgarna mottager information 

angående politik från exempelvis offentliga möten. Den tredje beskriver länken mellan 

politik/offentliga åtgärder och diskussioner hos medborgarna (Fung 2006, s. 66). Han drar 

liknande slutsatser som Phil Parvin gör i sin studie Democracy Without Participation: A New 

Politics for a Disengaged Era genom att lyfta orsaken till bristfälligt deltagande i form att 

personer som är rikare och bättre utbildade tenderar att delta mer än de som saknar dessa 

fördelar, liksom de som har speciella intressen eller starkare åsikter (Fung 2006. 67). Legitimitet 

till beslutsfattandet blir ofta mer avlägset ju större luckan växer mellan de kretsar där politiska 

beslutsfattare arbetar från de “vanliga medborgarna”. Fung väljer även att lyfta politisk 

ojämlikhet kopplat till dimensionerna, där vissa grupper inte har möjlighet att påverka agendan 

eller få information som är relevant då de antingen är uteslutna, oorganiserade eller för svaga. 

Det kan även finnas ojämnheter gällande val-dynamiken såsom privata resurser som spelar 

avgörande roll i kampanjer, speciella relationer mellan kandidater och intressegrupper eller 

rasistisk och könsmässig utestängning (Fung 2006, s. 70). I studiens resultat och slutsats betonas 

att brister och misslyckanden i legitimitet, rättvisa och effektivitet i representativa institutioner 
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kan hanteras och återskapas med politisk kunskap, jämlikhet mellan medborgarna och formande 

av auktoriteter (Fung 2006, s. 74). 

Vidare undersöker Hanspeter Kriesi i ‘Democratic legitimacy: Is there a legitimacy crisis 

in contemporary politics?’ demokratisk legitimitet utifrån tre teman: dess begreppsmässighet, 

dess utveckling över tid samt dess drivande krafter. Huvudfrågan för denna undersökning är om 

det finns en legitimitetskris i dagens politik (Kriesi 2013, s. 612). Kriesi har valt att främst kolla 

på etablerade demokratier då det är av större intresse för frågeställningen. Vad författaren har 

kommit underfund med är att både procedurell och policyprestanda påverkar demokratisk 

legitimitet. Där procedurell prestanda beror på både “input”- och “output”-sidan, där “output”-

sidan är viktigare än “input” överlag för demokratisk legitimitet. Man behöver inte oroa sig över 

demokratisk legitimitet så länge det finns frekventa växlingar i regeringen och så länge politiken 

inte är för polariserad (Kriesi 2013, s. 631). Baserat på undersökningen som Kriesi har gjort, kan 

man tydligt se att institutionernas effekt på demokratisk legitimitet samverkar med partiandan, 

utformning av partisystem och med partiernas strategier. Vidare skriver han att erfarenheten hos 

både icke-demokratiska och demokratiska institutioner verkar innebära långvariga konsekvenser 

för demokratisk legitimitet. Demokratisk tillväxt bidrar på lång sikt till att forma en demokratisk 

kultur samtidigt som icke-demokratin bidrar till att utgöra gränser för konsolidering av en sådan 

kultur, vilket även skiljer sig mycket från den icke-demokratiska regimens nedläggning (Kriesi 

2013, s. 632). 

 

2.2 Sammanfattning av forskningsfältet 

Vi har inte för avsikt att vara heltäckande för forskningsfältet, utan har som avsikt att presentera 

forskning med relevant koppling till demokratisk legitimitet. Forskningen kring demokratisk 

legitimitet är bred och omfattande, där olika definitioner och aspekter av demokratisk legitimitet 

avgör vilket resultat forskningen bidrar med. Den återkommande definitionen av demokratisk 

legitimitet utgår ifrån ett medborgarperspektiv, det vill säga hur medborgarna upplever 

legitimiteten. Exempelvis hur de kan påverka politiska beslut, delta i demokratiska processer och 

inkluderas i demos. Vi fann omfattande forskningsanknytning om demokratisk legitimitet i både 

USA och EU, medan Tyskland inte uppvisar en lika omfattande forskningsanknytning. Med 

utgångspunkt i denna forskningsanknytning, avser vi att bidra till ytterligare kunskap om den 

demokratiska legitimiteten och hur den kan tänkas påverka de federativa systemen. Genom 
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denna studie vill vi undersöka hur själva institutionella utformningen i de tre federativa systemen 

påverkar den demokratiska legitimiteten. 
 

3. Teoriöversikt 

3.1 Robert Dahls demokratimodell 

‘Demos’ betyder folket och ‘demokrati’ betyder att makten utgår från folket. För att 

medborgarna ska kunna styra, måste det finnas en process som medborgarna ska kunna använda 

sig av för att underlätta själva styrningen (Robert Dahl 1989, s. 106). Dahl har tagit fram fem 

kriterier för en demokratisk process. Kriterierna i processen är enligt Dahl ett ideal och de 

demokratier som bemöter dem perfekt, kan ses som en perfekt demokrati med en perfekt 

regering. Eftersom kriterierna är av idealisk standard, är det svårt att helt uppnå alla dessa 

kriterier. Därmed finns det inga demokratier som idag har en perfekt demokratisk process och 

regering. Utan dessa kriterier är användbara för att uppskatta verkliga möjligheter i världen (Dahl 

1989, ss. 108–109). Kriterierna i en demokratisk process är följande: 

  

Effektivt deltagande (första kriteriet): Alla medborgarna (demos) ska ha lika och fullvärdiga 

möjligheter att uttrycka sina preferenser. Medborgarna måste ha lika och fullvärdiga möjligheter 

till att ta upp frågor på dagordningen samt uttrycka sina skäl till varför de godkänner ett resultat 

och inte ett annat (Dahl 1989, s. 109). Det vill säga, alla ska ha möjlighet att kandidera till 

politiska val, då det ger möjlighet att påverka den politiska agendan och därmed uttrycka sina 

preferenser och ta upp frågor på dagordningen.  

  

Röstjämlikhet i ett avgörande skede (andra kriteriet): I ett avgörande skede ska var och en i 

befolkningen ha lika inflytande. Det är invånarnas ställningstagande vid detta tillfälle som tas 

med i beräkningen (Dahl 1989, s. 109). Det vill säga, alla medborgare ska ha lika möjligheter att 

delta i demokratiska val där varje röst ska väga lika mycket.  

 

Upplyst förståelse (tredje kriteriet): Var och en ska ha lika och fullvärdiga möjligheter att 

upptäcka och validera beslutet, så att det tar hänsyn till invånarnas intresse (Dahl 1989, s. 112). 

Det betyder att alla medborgare ska ha lika möjligheter att kunna ta del av information om 

valprocessen samt de politiska valmöjligheterna de står inför.  
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Kontroll över dagordning (fjärde kriteriet): Folket (demos) måste ha exklusiv möjlighet i att 

besluta hur ärenden ska placeras i dagordningen, som i sin tur ska beslutas med hjälp av en 

demokratisk process (Dahl 1989, s. 113). Det vill säga, medborgarnas möjlighet till att 

kontrollera politiken, styr dagordningen genom en demokratisk process.  

 

Alla är inkluderade (femte kriteriet): I förhållande till de fyra övriga kriterierna är det slutliga 

kriteriet att alla medborgare (demos) ska vara inkluderade. Ingen får uteslutas (Dahl 1989, s. 

114). Det betyder att alla medborgare ska vara inkluderade i demos och i den demokratiska 

processen. 

 

3.2 Förhållandet mellan legitimitet och politiska system 

Legitimitet kommer från latinska “legitimare”, vilket betyder laglighet. Legitimitet i kontext till 

statsvetenskaplig kontext refererar dock till ett mer politiskt koncept, som hänvisar till huruvida 

medborgare accepterar det politiska systemets auktoritet. Denna studie utgår ifrån Hague & 

Harrops definition av demokratisk legitimitet, vilken är följande: “Ett legitimt regeringssystem är 

baserat på auktoritet: de som omfattas av dess regel erkänner sin rätt att fatta beslut.” (Hague & 

Harrop 2013, s. 13). Legitimitet är dock bredare än endast auktoritet. När auktoriteter innehar en 

särskild roll (såsom lagstiftningsbefogenheter), blir legitimitet till ett attribut för det politiska 

systemet som helhet. Hague and Harrop lyfter även Webers argument att det politiska systemets 

legitimitet vilar på karismatiska ledare, tradition, ekonomisk tillväxt samt internationell 

framgång (Hague & Harrop 2013, s. 13). 

 

4. Metod 

4.1 Metodisk genre och design 

Denna uppsats är en komparativ studie som söker att undersöka om och hur USA:s, EU:s och 

Tysklands federativa system kan tänkas påverka den demokratiska legitimiteten. Uppsatsen är en 

komparativ studie (‘small-n comparsion’), som jämför två eller flera fall. ´Small-n comparsion’ 

baseras på ett strategiskt urval som lämpar sig bäst för att tillämpa en teori. Det kommer vi att 

göra genom att undersöka hur Robert Dahls fem kriterier för en demokratisk process lämpar sig 
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på de tre federativa systemens utformning och hur det kan tänkas påverka den demokratiska 

legitimiteten för samtliga system (Sandra Halperin & Oliver Heath 2017, ss. 217–218). 

Det finns två infallsvinklar som man kan välja mellan när man ska göra en ‘small-n 

comparison’: Most similar system design (MSSD) eller most different system design (MDSD). 

Den föreliggande uppsatsen kommer baseras på den första, most similar system design. MSSD 

går ut på att välja länder som delar viktiga karaktärsdrag samtidigt som de skiljer sig i en viktig 

aspekt, medan MDSD syftar till att välja länder som är olika i de flesta aspekter men som liknar 

varandra i en annan. MSSD används ofta på länder inom en specifik region som liknar varandra i 

bland annat social struktur och ekonomisk utveckling. USA, EU och Tyskland är alla tre 

uppbyggda i form av representativa och demokratiska system med inslag av federalism, där USA 

och Tyskland är uppdelade i delstater medan EU är en organisation som är uppbyggd på 28 

nationalstater (Halperin & Heath 2017, ss. 218–221). 

För att förtydliga uppsatsens struktur, har vi valt att illustrera vårt urval genom att placera 

dem i en tabell som bygger på en kategorisering av Halperin och Heath (2017, s. 219). De tre 

första kolumnerna visar på vilka likheter som finns mellan USA, EU och Tyskland. De likheter 

som USA, EU och Tyskland delar kommer sedan att fungera som en kontroll för att avgöra 

skillnaden mellan systemen med variationen i den beroende och oberoende variabeln, vilket i 

denna uppsats är demokratisk legitimitet och systemets institutionella utformning. Vi grundar 

valet av design på antagandet att den demokratiska legitimiteten ser olika ut beroende på vilket 

system det handlar om, därmed blir det vår beroende variabel (Halperin & Heath 2017, s. 219). 

 
Tabell 1. Likheter och skillnader som finns mellan USA, EU och Tyskland utifrån modellen ‘Most Similar System Design’ 

 USA EU Tyskland Jämförelse 
Inslag av federalism A A A Likhet 
Representativt system B B B Likhet 
Demokratiskt System C C C Likhet 
Systemets institutionella utformning 
(Oberoende variabel) 

X Inte X Inte X Skillnad 

Demokratisk legitimitet (Beroende 
variabel) 

Y Inte Y Inte Y Skillnad 

   

4.2 Avgränsningar och material 

Demokratisk legitimitet är ett brett begrepp som kräver avgränsning för att besvara vår 

forskningsfråga. Vi har för avsikt att undersöka förhållandet mellan systemens institutionella 

utformning och demokratisk legitimitet, genom att undersöka den demokratiska processen. Vi 
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kommer att mäta systemets institutionella utformning utifrån Robert Dahls demokratimodell. 

Detta är ett medvetet val i syfte att höja validiteten i uppsatsens resultat och skapa en mätbar 

studie med ett relevant resultat. Vidare har vi valt att avgränsa studien till endast tre federativa 

system: USA, EU och Tyskland. Detta val baseras på ett fåtal utvalda fall genom att presentera 

en tydlig och avgränsad studie. Det blev inte aktuellt att inkludera flera federativa system och 

utveckla studien till en statistisk analys samt att undersöka andra val än de nationella, avseende 

den tid och omfattning som studien har till förfogande. Ytterligare avgränsar vi oss till att 

undersöka de institutioner som representerar folket. Därmed väljer vi att ta med presidenten i 

USA då han eller hon är folkvald men endast förhålla oss till Europaparlamentet i EU och 

Bundestag i Tyskland.  

Då studien till stor mån baseras på fakta och information om de tre federativa systemen, 

är omfånget av källmaterial stort. Vi har därmed noggrant och källkritiskt valt ut pålitliga och 

relevanta källor från statliga offentliga hemsidor kopplade till de tre fall som studeras samt 

forskningsartiklar och böcker med relevant teorikoppling. I några avsnitt har vi valt att ta data 

och information från Pew Research Center, vilken är en oberoende informativ plattform som 

bedriver opinionsundersökningar, demografisk forskning och empirisk samhällsvetenskaplig 

forskning (Pew Research Center u.å.). Vi är medvetna om att plattformen innehåller diskussion 

och analyser av den framställda statistiken, men då vi endast använt oss av statistiken är källan 

tillförlitlig.  

 

4.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

För att mäta validiteten i denna studie bör man se till överensstämmelsen mellan teoretisk 

definition och operationell indikator. I denna studie är teoretiska definitionens utgångspunkt 

”demokratisk legitimitet”. För att mäta det använder vi Robert Dahls demokratimodell som vår 

operationella indikator. Genom att koncentrera studien till demokratimodellen och definiera dess 

kriterier, ökar begreppsvaliditeten (Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena 

Wängnerud 2012, s. 58). Kriterierna i Dahls modell blir det analysverktyg studien baseras på för 

att kunna mäta i vilken grad USA:s, EU:s och Tysklands system uppfyller dem. Den interna 

validiteten är därmed hög, då vi mäter demokratisk legitimitet med utgångspunkt från fem 

kriterier som beskriver en idealisk demokratisk process. Vi mäter med andra ord det som är 

relevant i förhållande till sammanhanget. 
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Delfrågorna som studien grundar på, är en bekräftelse att vi mäter det vi utger oss för att 

mäta. Vi har en hypotes om att när den demokratiska processen är stark, ökar den demokratiska 

legitimiteten. En demokratisk process är en förutsättning för demokratisk legitimitet. Om den 

demokratiska legitimiteten brister, brister även den demokratiska processen. Vi argumenterar 

även för att det tillvägagångssätt vi valt i denna studie ökar studiens validitet då 

operationaliseringen har en vetenskaplig grund och koppling (Esaiasson et al. 2012, s. 63). Vi är 

medvetna om det faktum att Dahls demokratimodell inte omfattar alla de kausala mekanismer 

som kan tänkas påverka en demokratisk legitimitet såsom korruption, polarisering, ekonomisk 

tillväxt samt karismatiska politiska ledare (Hague & Harrop 2013, s. 13). Dock är vår ambition 

att undersöka demokratisk legitimitet utifrån Dahls fem kriterier i demokratimodellen. Därmed 

bedömer vi eventuella validitets- och reliabilitetsproblem som marginella. 

För att skapa en hög generaliserbarhet har vi valt att utgå från Most Similar System 

Design för att göra det möjligt för oss att dra slutsatser från de federativa systemen vi har valt att 

jämföra, till liknande federativa system (Esaiasson et al. 2012, s. 58). Varför valet av metod 

gällande urval föll på MSSD, grundar sig i att denna metod ger en relativ hög validitet i resultatet 

eftersom det är liknande federativa system som ska studeras. Därmed försvinner andra aspekter 

som kan tänkas påverka resultatet, exempelvis olika styrelseskick, storlek (antal medborgare) 

och politiska system. 

Uppsatsen utgår från tre redan existerande demokratiska system där vi antar att det är 

valsystemen som påverkar den demokratiska legitimiteten och inte tvärtom. Om avsikten hade 

varit att undersöka federativa system applicerade på en ”ny” demokrati, skulle orsakssambandet 

kunna tänkas vara omvänt. Det vill säga, den demokratiska legitimiteten påverkar valsystemen 

eftersom valsystemen är relativt formbara i ett tidigare skede då det finns möjlighet till 

anpassning. 

Varför vi valde att använda oss av Dahls demokratimodell är för det första att Robert 

Dahls forskning har spelat en viktig roll för utvecklingen av begreppet demokrati (David R. 

Mayhew, s. 177). För det andra är han metodologisk i det arbete han gör om demokratiska 

processer genom att beskriva varje steg i sina arbeten. För det tredje är han kritisk till det arbete 

han gör, i synnerhet till den demokratiska processens fem kriterier. Han är medveten om att 

ingen kan uppnå idealet om en perfekt demokrati (Dahl 1989, ss. 106–109). 
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Det finns dock problem som Dahl belyser i samband med demokratimodellen. Ett första 

problem är det femte och sista kriteriet som syftar till att alla ska vara inkluderade, som även är 

ett starkt argument utifrån principen om jämlikhet. Problemet utgår ifrån att alla inte är 

inkuderade i och med att omyndiga medborgare inte är inräknade i demos (Dahl 1989, s. 115). 

Ett ytterligare problem med demokratimodellen är att kriterierna måste omarbetas för att passa in 

i redan existerande processer, institutioner och stater. I västvärlden har demokratiska idéer bildat 

två typer av politiska system, “the city-state” och “the nation-state”. I och med att dessa två är 

olika utvecklade politiska institutioner som skiljer sig i skala, är då frågan om det är möjligt att 

ange en unik uppsättning institutioner som är nödvändiga för den demokratiska processen eller 

om institutionella krav varierar på exempelvis samhällets storlek (Dahl 1989, s. 117). 

Ett tredje problem kan vara att den faktiska demokratin i olika utsträckning avviker från 

idealen. Alla fem kriterier från Dahls demokratimodell har tidigare aldrig uppfyllts fullt ut. När 

kan man då kalla ett system för en fullständig demokrati? Den demokratiska tröskeln påvisar 

problematik då det är mer än en fråga om terminologi. Om ett land anser att de är skyldiga att 

upprätthålla en demokratisk regering och inte en auktoritär, blir den demokratiska tröskeln 

avgörande för vad som ses som en skyldighet (Dahl 1989, s. 117). 

 

4.4 Forskningsteknik 

De empiriska kapitlen i uppsatsen kommer bygga på en kvalitativ textanalys och syftar till att 

noggrant läsa och ta fram det väsentliga ur textens delar, helhet och kontext (Esaiasson et al. 

2012, s. 210). Vi kommer utgå från den första huvudtypen av textanalytiska frågeställningar. 

Den syftar till att systematisera innehållet i de aktuella texterna. Vi kommer att använda oss av 

en gren inom systematisk kvalitativ textanalys: klargöra tankestrukturen. Det betyder att vi 

kommer lyfta fram och begripliggöra det väsentliga som står i de aktuella texterna. För att 

förtydliga innebär texterna i vår uppsats samtliga texter som vi kommer använda oss av i 

forskningsanknytningen och empirin (Esaiasson et al. 2012, s. 211). 

Forskningsanknytningen och teoriavsnittet är grundade i syfte att skapa ett underlag för 

att klargöra för kommande empiri, där källkritiskt granskade texter analyseras för att sedan 

kunna dra slutsatser kopplade till frågeställningen. Föreliggande undersökning utger sig för att 

undersöka hur USA:s, EU:s och Tysklands valprocess ser ut, hur många röstberättigade systemen 

har per mandat, på vilket sätt lagar, regler och beslut skapar restriktioner i de olika systemens 
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demokratiska process samt om det finns förändringar och tendenser till utveckling i de federativa 

systemen.  

 

4.5 Redogörelse för delfrågor 

4.5.1 Hur ser de federativa systemens valprocess ut? 

I denna delfråga undersöker vi hur de federativa systemens valprocess är utformade. Att studera 

valprocessen är relevant då det ligger till grund för medborgarnas möjlighet till deltagande och 

inklusion i den demokratiska processen. Därmed kan denna delfråga även analyseras utifrån 

kriterierna i Dahls demokratimodell. 

 

4.5.2 Hur många röstberättigade har de federativa systemen per mandat? 

I denna delfråga undersöker vi hur många medborgare som är röstberättigade i respektive 

federativa system, för att därefter dela antalet röstberättigade på antal mandat som representerar 

folket. Denna delfråga syftar till att operationalisera röstjämlikhet i Dahls demokratimodell, för 

att studera om medborgarna har lika inflytande i ett avgörande skede.  

 

4.5.3 På vilka sätt skapar lagar, regler och beslut restriktioner i de olika systemens 

demokratiska process?  

I denna delfråga undersöker vi, utifrån de federativa systemen, att presentera lagar, regler och 

beslut som är relevanta till vår operationalisering av Dahls fem kriterier. Det empiriska resultatet 

till denna fråga kan sedan sättas i kontext till tidigare forskning för att sedan diskutera på vilka 

sätt dessa lagar, regler och beslut skapar restriktioner för den demokratiska legitimiteten. 

 

4.5.4 Finns det förändringar och tendenser till utveckling som eventuellt kan leda till 

svagare/starkare demokratisk legitimitet i de tre federativa systemen? 

I denna delfråga är vår ambition att undersöka eventuella tendenser till förändringar gällande 

demokratisk legitimitet inom de tre federativa system. 
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4.6 Svagheter i det empiriska materialet 

Vi är medvetna om att den empiri som grundar analysen har vissa begränsningar. De första syftar 

till att de lagar, regler och beslut kan visa på olika restriktioner som kan tänkas påverka den 

demokratiska processen. De tre federativa systemen har olika rättssystem och lagstiftning och 

kan därför uppvisa skillnader i resultatet. Det kan innebära att vissa kriterier presenterar ett 

relativt tunt material (det vill säga få lagar) vilket är något vi förhåller oss till och drar slutsatser 

om i resultatet. Då lagstiftningen skiljer sig mellan systemen, väljer vi att presentera en lag även 

om den skulle fattas i ett av systemen. Anledningen till det är att frånvaron av lag visar på att det 

inte finns restriktioner angående detta. De tre bilagorna för delfråga 3 utgår ifrån den fakta som 

funnits tillgängligt för oss. Därmed är vi medvetna om att det finns flera aspekter som inte 

inkluderats, i brist på tillgänglighet av information och tid. Vi har dock valt att ta upp samma 

aspekter från de tre systemen till största möjliga mån och därmed kan vi göra en komparativ 

analys av tabellens resultat.  

Det främsta metodiska hindret är att mäta i vilken grad de tre systemen uppfyller de fem 

presenterade kriterierna i Dahls demokratimodell. Det blir då en bedömningsfråga som vi som 

författare får avgöra, genom att diskutera och motivera till vilken grad systemen tycks uppfylla 

kriterierna eller vilka faktorer som gör att de inte fullt uppnår dessa kriterier. För att stärka 

analysens resultat, förankrar vi oss i tidigare forskning och dess slutsatser. Vår strävan är att 

analysens olika steg ska redovisas så tydligt som möjligt för att säkra transparens.  

 

5. Den upplevda demokratin i USA, EU och Tyskland 

För att kunna redogöra i resultatet hur den demokratiska processen förhåller sig till den 

demokratiska legitimiteten, presenteras här den upplevda demokratiska legitimiteten i de tre 

federativa systemen.  

 

5.1 USA 

Amerikanska medborgares förtroende för den amerikanska regeringen är näst intill historiskt 

låga, där endast 18 procent av amerikanerna säger att de litar på regeringen. Det är endast 3 

procent som påstår att regeringen “nästan alltid” gör vad som är rätt, medan 15 procent av 

medborgarna tror att regeringen “oftast” gör vad som är rätt. Republikaner tenderar för tillfället 



  16 
 

(2017) att lita mer på regeringen (22 procent) än demokrater (15 procent) (Pew Research Center 

2017a). Gällande om medborgarna är nöjda med hur demokratin fungerar i deras land så är 46 

procent av befolkningen nöjda, och 51 procent missnöjda (Pew Research Center 2017a). 

 

5.2 EU 

I EU har förtroendet sjunkit från 57 procent år 2007, till 31 procent i september 2014. Nämnvärt 

är dock att medborgarnas tillit ökat efter det senaste valet och låg 2015 i september på cirka 40 

procent (European Commission 2015, s. 6). Liksom USA skiljer sig förtroendet för EU mellan 

olika medlemsländer. 15 medlemsländer har befolkningen en mestadels positiv bild av EU (54 

procent), exempelvis Rumänien, Irland, Litauen och Luxemburg. 10 medlemsländer har en 

övervägande neutral bild (varken positiv eller negativ). De resterande medlemsländer har en 

övervägande negativ bild av EU. I fem medlemsländer har andelen medborgare med positiv bild 

minskat i EU, där det mest slående exemplet är Polen med -8 procent (European Commission 

2015, s. 8). Beträffande medborgarna som anser att deras röst räknas i EU, ligger Sverige högst 

(69 procent) och Cypern lägst (19 procent) (European Commission 2015, s. 11). 

 

5.3 Tyskland 

Tyskland ligger ovanför det globala snittet angående hur tillfredsställda medborgare är med 

demokratin i sitt land. Det globala snittet säger att 46 procent är nöjda och 52 procent är 

missnöjda, medan det i Tyskland är mer än sju av tio som är nöjda (73procent). En stor majoritet 

av Tysklands medborgare håller även med om att det politiska systemet fungerar bra. Gällande 

om tyska medborgare anser att deras regering agerar i riktning till vad som är rätt för landet, så 

svarar 26 procent av medborgarna med “mycket”, och 43 procent svarar “något” (Pew Research 

Center 2017a). 

 

6. De tre federativa systemens valprocess 

6.1 USA 

USA:s valsystem bygger på ett ”first-past-the-post”-system. Systemet har en maktfördelning 

mellan den verkställande, lagstiftande och dömande makten. Presidenten styr i största mån 

landet. Det lagstiftande organet är framför allt kongressen som består av två kamrar: senaten och 
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representanthuset, och rättsväsendet styrs av Högsta domstolen (Landguiden 2017a). USA:s 

president väljs var fjärde år den första tisdagen efter den första måndagen i november (USA.gov 

2018c). Han eller hon kan väljas högst två efterföljande mandatperioder (USA.gov 2018a). 

 Presidenten är både regeringschef och statshuvud och har därmed omfattande 

maktbefogenheter. Presidentens administration består av många organ, såsom departement, ett 

rådgivande kabinett och verkställande organ. USA är inte en parlamentarisk demokrati då den 

inte är beroende av kongressens stöd i många avseenden. Därmed har presidenten stor makt att 

genomföra beslut utan kongressens godkännande, och har dessutom rätt att lägga in veto mot 

kongressens beslut (Landguiden 2017a). 

USA:s politiska system är format som ett tvåpartisystem, mellan demokrater och 

republikaner. USA:s nationella val sker indirekt då medborgarna röstar på elektorer som i sin tur 

utser presidenten. Varje delstat utgör en valkrets, där vinnaren av denna valkrets tar samtliga 

elektorsröster. I senaten sitter två representanter per delstat i mandatperioder på sex år. 

Representanthuset å andra sidan består av 435 ledamöter vars mandatperiod består av två år. 

Fördelningen av mandat är proportionellt i relation till delstaternas befolkningsmängd 

(Landguiden 2017a).  Representanthuset är USA:s representativa organ och besitter en viss 

exekutiv makt i form av att initiera prövningsförfaranden och skattebeslut (United States House 

of Representatives u.å.). Trots att antalet röstberättigade har ökat med åtta miljoner de två 

senaste presidentvalen så har valdeltagandet minskat från cirka 62 procent till 57 procent (Di 

Mauro 2016, s. 55).  

 

6.2 EU 

EU består av flertal institutioner, som inkluderar bland annat ett lagstiftande och verkställande 

organ, ett oberoende domstolsväsende samt en centralbank (European Union u.å.). Då studien 

kommer att undersöka demokratiprocessen kommer vi endast undersöka det organ som 

medborgarna har möjlighet att forma genom representativ röstning. Inom EU:s system blir det då 

valet till Europaparlamentet som anses vara den främsta företrädaren för EU:s medborgare och 

det svagaste av tre organ i EU:s lagstiftningstriangel (Jonas Tallberg 2016, s. 91; Tallberg 2016, 

s. 179). Europaparlamentet väljs fram i allmänna direkta val av medlemsländerna. Valet till 

Europaparlamentet har så kallade ”gemensamma principer” som ska gälla för alla 

medlemsländer, bland annat proportionella val. Dessutom är uppdraget som ledamot av 
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Europaparlamentet inte förenligt med uppdraget som ledamot av ett nationellt parlament, eller 

någon av de institutioner/organ som innehar fördragen att förvalta EU:s medel, utföra 

förvaltningsuppgifter åt EU eller liknande. I syfte att det ska bli en demokratisk och jämlik 

process i alla medlemsländer, formade Lissabonfördraget grundläggande rättigheter som 

inkluderade rösträtt och valbarhet. De ledamöter som sitter i Europaparlamentet väljs genom 

valsedlar eller ett förfarande med enkel överförbar röst (Europaparlamentet 2018; Tallberg 2016, 

s. 21). 

De förfaranden och gemensamma bestämmelser regleras i sin tur av nationella 

bestämmelser angående valsystemet, vilka tenderar att avvika relativt mycket från varandra. Det 

finns dock några regler som inte nationella bestämmelser kan påverka: det faktum att valen är 

baserat på proportionell representation, att medlemsländerna får framställa röstspärr på högst fem 

procent gällande fördelning av platserna (Europaparlamentet 2018). De flesta medlemsländerna 

verkar som en enda valkrets gällande valet till europaparlamentet. Det är endast fem 

medlemsländer (Italien, Belgien, Irland, Frankrike och Storbritannien) som har valt att dela upp 

sitt nationella territorium i flera regionala valkretsar. Europaparlamentets ledamöter sitter i en 

period av fem år (Europaparlamentet 2018). Presidenten i Europaparlamentet (talmannen) sitter 

på en period av två och ett halvt år, med andra ord en halv valperiod (European Parliament u.å.). 

Medlemsländerna i EU kan själva bestämma vilken exakt valdag medborgarna ska rösta på inom 

ett fyra-dagars spann (torsdag-söndag). Det grundar sig i att medlemsländerna har olika 

rösttraditioner. Storbritannien och Nederländerna brukar exempelvis rösta på torsdagar medan de 

flesta av de andra länderna håller sitt val på söndagen (European Parliamentary Research Service 

2014, s. 2). Valdeltagandet till Europaparlamentet har ständigt minskat från 1979 (62 procent) till 

2014 (42,5 procent) (Di Mauro 2016, s. 55). 

 

6.3 Tyskland 

Valet till Tysklands parlament sker var fjärde år och består av två kamrar: förbundsdagen (även 

kallad Bundestag) och förbundsrådet (Bundesrat). Den direkt folkvalda parlamentariska 

församlingen (Bundestag) kan betraktas som Tysklands svar på EU:s Europaparlament samt 

USA:s representanthus. Ledamöterna som sitter i Bundestag blir valda i direkta val genom en 

kombination av proportionella val mellan partierna samt majoritetsval av individuella kandidater. 

För att få platser i Bundestag måste partiet överstiga en fem-procentig gräns eller vinna minst tre 
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direktmandat i majoritetsvalet (Landguiden 2017b). Tysklands medborgare har två röster att 

nyttja i valet till Bundestag. Hälften av de ledamöter som sitter i Bundestag blir valda genom 

Tysklands 299 valkretsar och andra hälften väljs via partilistor i Tysklands sexton delstater. Den 

förstnämnda halvan inkluderar lokala representanter som skickas till parlamentet via valkretsarna 

och den andra rösten bestämmer den relativa makten hos de partier som är representerade i 

Bundestag. Totalt består Bundestag av cirka 598 medlemmar men storleken på parlamentet kan 

variera beroende på vad som kallas ”överhängningplatser” (Deuscher Bundestag 2013). 

Förbundspresidenten, som väljs var femte år av förbundsförsamlingen, kan sitta i högst 

två mandatperioder. Han eller hon har främst en representativ funktion, men deltar ibland 

politiskt genom att godkänna federala lagar, undertecknat internationella överenskommelser och 

föreslår val av förbundskansler (Regeringskansliet 2017, s.4). Det finns ingen lag som beslutar 

om hur länge förbundskanslern får sitta på sin post (The Federal Government u.å.) Tyskland 

består av en kombination av ”first-past-the-post” system (gällande valet av valkretsarnas 

kandidater, den första rösten) och proportionella representationssystem (gällande valet av röster 

för partiernas ”land lists”, den andra rösten. Tysklands valsystem använder sig även av “balance 

seats” gällande säten i parlamentet, då man ökar storleken i vissa fall för att försäkra att varje 

invalt parti är garanterat ett visst antal säten (Landguiden 2017). Valdagen till parlamentet måste 

enligt Tysklands vallag ta plats på en söndag. Som regel bör förbundsdagsval inte genomföras 

under högtidshelger (The Federal Returning Office u.å.a). Valdeltagandet till förbundsdagsvalet 

låg år 2017 på 76,2 procent (Landguiden 2018). 

 

6.4 Jämförande analys: de tre federativa systemens valprocess 

Detta avsnitt har för avsikt att jämföra och analysera USA:s, EU:s och Tysklands valprocesser 

utifrån det presenterade empiriska materialet. Till att börja med har samtliga system olika typer 

av valsystem där USA har ett “first-past-the-post”-system, EU har ett proportionellt valsystem 

som gäller för alla medlemsländer (“gemensamma principer”) medan Tyskland har en blandning 

av ett proportionellt valsystem och ett majoritetsval av individer. I och med detta väljer även 

systemen att fördela makten på olika sätt. I USA är det presidenten som styr landet i största mån, 

dock tillsammans med kongressen som är den lagstiftande församlingen samt högsta domstolen 

som styr rättsväsendet. 
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EU däremot, består av ett flertal institutioner som inkluderar bland annat lagstiftande och 

verkställande organ, ett oberoende domstolsväsende samt en centralbank. Europaparlamentet 

anses vara den främsta företrädaren för EU:s medborgare, men är dock det svagaste organet i 

lagstiftningstriangeln. Tysklands parlament, i likhet med USA:s kongress, består av två stycken 

kammare: förbundsdagen (Bundestag) och förbundsrådet (Bundesrat). Bundestag är den direkt 

folkvalda parlamentariska församlingen och kan betraktas som Tysklands svar på EU:s 

Europaparlament och USA:s kongress, och är dessutom det främsta organet i lagstiftningen. 

Dock är USA inte en parlamentarisk demokrati och är därför inte beroende av 

kongressens stöd i många avseenden. Det betyder att presidenten, som både är regeringschef och 

statshuvud, kan genomföra beslut utan kongressens godkännande. Dessutom har presidenten rätt 

att lägga in veto mot kongressens beslut. Med detta har kongressen inte lika stort inflytande 

såsom Bundestag har, och kan eventuellt vara en betydande faktor för det låga förtroendet som 

de amerikanska medborgarna har för den amerikanska regeringen (18 procent) vilket påvisas i 

kapitel 5. I likhet med kongressen, har även Europaparlamentet begränsat inflytande över 

lagstiftningsprocessen. Dessa likheter kan sättas i relation till fjärde kriteriet, kontroll över 

dagordningen, då valprocessen till USA och EU i viss mån skapar begränsade 

beslutsbefogenheter för medborgarna och dess representanter. 

Ser man till Europaparlamentet väljs det fram i allmänna direkta val av medlemsländerna. 

En eventuell begränsning för en ledamot i Europaparlamentet är att dess roll inte förenligt med 

uppdraget som en ledamot innehar i ett nationellt parlament, eller i någon av de 

institutioner/organ som innehar fördragen att förvalta EU:s medel eller utföra 

förvaltningsuppgifter åt EU eller liknande. I likhet med EU blir ledamöterna i Tyskland valda i 

direkta val, dock genom en kombination av proportionella val mellan partierna samt 

majoritetsval av individuella kandidater. Till skillnad från EU och Tyskland är det politiska 

systemet i USA format som ett tvåpartisystem där medborgarna röstar på elektorer som i sin tur 

utser presidenten. I USA utgör varje delstat en valkrets och vinnaren i varje valkrets tar samtliga 

elektorsröster, i likhet med EU där de flesta medlemsländerna verkar som en enda valkrets 

gällande valet till Europaparlamentet (dock genom proportionell representation). Endast fem 

länder har valt att dela upp sitt nationella territorium i flera regionala valkretsar. Tyskland har 

däremot valt att dela in sina 16 delstater i 299 valkretsar. I Tyskland har varje medborgare två 

röster att nyttja i valet till Bundestag. Den första rösten syftar till att rösta fram lokala 
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representanter som skickas till parlamentet via valkretsarna och den andra rösten bestämmer den 

relativa makten hos de partier som är representerade i Bundestag. 

I EU kan förfaranden och gemensamma bestämmelser avvika bland medlemsländerna, då 

de själva kan reglera dem utifrån deras egna nationella bestämmelser angående valsystemet. 

Tröskelvärdet (5 procent) är detsamma i Tyskland och EU. Dessa två system har även en 

liknande valperiod, där man i EU har valår var femte år medan Tyskland har valår var fjärde år. 

USA å andra sidan har val till representanthuset vart annat år, senatsvalet var sjätte år och 

presidentvalet var fjärde år. Även vilken veckodag valdagen inträffar skiljer sig mellan de olika 

systemen. Dessa skiljaktigheter går att sätta i förhållande till Mauros forskning angående 

begränsningar kopplade till röstdeltagandet såsom planering av val under helgdagar samt att ha 

samtliga val under samma tillfälle. Då vi tidigare sett att det politiska deltagandet i USA (57 

procent) och EU (42,5 procent) är lågt i förhållande till Tyskland (76,2 procent), kan det därav 

vara en tänkbar relation med att ha valdagen på en vardag (tisdag samt torsdag-söndag). 

Tyskland å andra sidan, där valdagen alltid är på en söndag, har det högsta valdeltagandet av 

dessa tre federativa system. Denna analys bekräftar Mauros forskning om att om dessa aspekter 

inte uppfylls, påverkas valdeltagandet negativt. Dessa skiljaktigheter gällande valdagar kan även 

sättas i relation till det andra kriteriet, röstjämlikhet, då det skapar olika möjligheter för 

medborgarna att delta i nationella val. Mauros teori om att det politiska deltagandet bland 

medborgare i liberala demokratiska stater blir allt lägre blir även den bekräftad, då dessa tre 

federativa systems valdeltagande under lång tid har minskat. 

 

7. Antal röstberättigade per mandat  

I detta kapitel kommer antal röstberättigade per mandat räknas ut för varje federativt system, 

genom att dela antal röstberättigade per antal mandat. Siffran för antal mandat är hur många som 

sitter i USA:s, EU:s och Tysklands direktvalda representativa institutioner. I USA sitter det 

435 mandat i representanthuset, i EU:s Europaparlament sitter 751 mandat och i Tyskland sitter 

709 mandat i Bundestag. Nedan i tabell 2, 3 och 4 presenteras hur många invånare systemen har 

totalt, hur många av invånarna som är röstberättigade, hur många mandat som sitter i de 

direktvalda representativa institutionerna samt antal röstberättigade per mandat hos samtliga 

system.  
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Tabell 2. Antal röstberättigade per mandat i USA. 
USA Antal invånare 

totalt 
Antal 
röstberättigade 

Antal mandat Antal röstberättigade per 
mandat 

 322 179 605 (2016) 
(Worldometers 
2017a) 

250 293 421 
(International IDEA 
2018b) 

435 stycken 
(Landguiden 
2017a) 

~ 575 387 

 
Tabell 3. Antal röstberättigade per mandat i EU. 

EU Antal invånare 
totalt 

Antal 
röstberättigade 

Antal mandat Antal röstberättigade per 
mandat 

 506 857 500 
(Eurostat Press 
Office 2015) 

410 488 942 
(International IDEA 
2018c) 

751 stycken 
(Europeiska 
Unionen 2018) 

~ 546 590 

 
Tabell 4. Antal röstberättigade per mandat i Tyskland. 

Tyskland Antal invånare 
totalt 

Antal 
röstberättigade 

Antal mandat Antal röstberättigade per 
mandat 

 82 114 224 
(Worldometers 
2017b) 

67 975 700 
(International IDEA 
2018a) 

709 stycken 
(Deutscher 
Bundestag u.å.b) 

~ 95 875 

 

7.1 Jämförande analys: antal röstberättigade per mandat 

Det syns tydligt en skillnad mellan Tyskland och de två övriga systemen. Ser man till antal 

röstberättigade per mandat, har Tyskland 95 875 röstberättigade per ett mandat. USA och EU å 

andra sidan har 575 387 röstberättigade respektive 546 590 röstberättigade per ett mandat. 

Resultatet kan främst bero på att antal invånare i systemen skiljer sig åt betydligt. Tyskland har 

82 114 224 invånare medan USA och EU har 322 179 605 respektive 506 857 500 invånare. 

Därmed finns det betydligt fler röstberättigade i USA och EU än vad det finns i Tyskland. 

Antalet mandat som representerar medborgarna i respektive system skiljer sig något mellan 

samtliga system, där USA har 435 mandat, Tyskland har 709 mandat och EU har 751 mandat. 

Det går inte att säga något om att USA, EU eller Tyskland representerar medborgarna mer eller 

mindre. Men utifrån tabell 5, kan USA:s och EU:s medborgare tänkas bli representerade i en 

lägre grad än vad Tysklands medborgare blir. De röstberättigade medborgarna i USA, EU och 

Tyskland blir därmed representerade i olika utsträckning i förhållande till varandra. I relation till 

kriterium nummer två (röstjämlikhet), skapar detta mindre representation och därmed ojämlika 

förutsättningar för medborgarna i USA och EU än för medborgarna i Tyskland. 

Färre antal röstberättigade per mandat kan visa på ett eventuellt samband med hur 

medborgarna upplever demokratin, då svag representation ger medborgarna mindre inflytande. 

Tyskland som har minst antal röstberättigade per mandat i förhållande till övriga system, är en 
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högre andel representerade medborgare nöjda med demokratin (73 procent) samt anser att 

regeringen agerar “rätt” (26 procent). USA å andra sidan, som har högst antal röstberättigade per 

mandat, visar på lägre nöjdhet med demokratin (46 procent) och även på lägst förtroende om de 

anser att regeringen “nästan alltid” agerar “rätt” (3 procent). EU, som i likhet med USA också 

har ett högt antal röstberättigade per mandat, visar även på ett lågt förtroende för demokratin (31 

procent), där 54 procent har en övervägande positiv bild av EU. Av detta kan man se att det låga 

förtroendet för demokratin eventuellt kan bero på antal röstberättigade per mandat, då ett högt 

antal röstberättigade per mandat kan bidra till svårigheter att få medborgaren att känna sig 

representerade.  

 
Tabell 5. Sammanställning av antal röstberättigade per mandat i USA, EU och Tyskland. 

 Antal invånare 
totalt 

Antal 
röstberättigade 

Antal mandat Antal röstberättigade per 
mandat 

USA 322 179 605 
(2016) 

250 293 421 435 stycken ~ 575 387 

EU 506 857 500 
(2014) 

410 488 949 751 stycken ~ 546 590 

Tyskland 82 114 224 (2017) 67 975 700 709 stycken ~ 95 875 

 

8. Lagar, regler och statliga beslut som skapar restriktioner i de olika 

systemens demokratiska process 

Nedan presenterar vi en kortfattad redogörelse för de lagar, regler och beslut som relaterar sig till 

de fem kriterierna ur Dahls demokratimodell. Det mer utförliga underlaget återfinns i bilagor.  

 

8.1 Effektivt deltagande 

USA kräver att politiska kandidater ska vara amerikanska medborgare. Dock finns det ingen lag i 

USA:s konstitution om att kandidater till statliga val ska vara födda i USA. För att kandidera till 

president i USA krävs det ett medborgarskap sedan födseln, att man har varit bosatt i USA i 14 

år samt inneha en minimiålder på 35 år. För att kandidera till senaten krävs nio års 

medborgarskap samt en minimiålder på 30 år. Slutligen, för att kandidera till representanthuset i 

USA krävs det ett sju års medborgarskap samt en minimiålder på 25 år (se bilaga 1).   

I EU kan man kandidera med dubbelt medborgarskap, vilket betyder att kandidater i ett 

land kan vara medborgare i ett annat land för att kandidera till Europaparlamentet. Dock gäller 

villkoren för att kandidera i val under samma förutsättningar som gäller för landet som EU-
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medborgaren bosätter sig i. Därmed kan det skilja hur lång period man ska ha varit bosatt i ett 

land för att få kandidera till Europaparlamentet. Minimiåldern för att få kandidera i valet till 

Europaparlamentet skiljer sig beroende på medlemsland. I femton länder är minimiåldern 18 år, i 

tio länder är minimiålder 21 år, i ett land är minimiåldern 23 år och i två länder är minimiåldern 

25 år (se bilaga 2). För att få kandidera till Bundestag i Tyskland, krävs det att man är en 

fullvärdig medborgare samt att man är myndig (det vill säga 18 år). För att kandidera till 

presidentämbetet krävs det att man är tysk röstberättigad medborgare med en minimiålder på 40 

år. Dock finns det ingen lag som säger att man kan kandidera med dubbelt medborgarskap (se 

bilaga 3). 

 

8.2 Röstjämlikhet 

I USA kräver alla delstater förutom North Dakota röstregistrering. Delstaterna har olika 

deadlines för när sista dagen för registrering inträffar. Även hemlösa kan registrera sig för att 

rösta inom alla delstater. Då rekommenderas det att de hemlösa listar sig på en adress. Om detta 

inte är möjligt, kan hemlösa registrera sig på offentligt ägd adress registrera. Väljarnas rösträtt är 

begränsade till de distrikt väljarna är bosatta i. Minst 24 stater har ett lagstadgat krav angående 

att röstberättigade måste avse att fortsätta bo i delstaten för att kvalificera sig som bosatt och få 

rösta i den delstaten (se bilaga 1).  

I EU har man som EU-medborgare rätt att delta i valet till Europaparlamentet om man 

bor i ett annat europeiskt land. Som EU-medborgare röstar man under samma villkor som 

medborgarna i landet man är bosatt i. I fyra EU-länder (Belgien, Cypern, Grekland och 

Luxemburg) har man dessutom något som kallas för obligatorisk röstning som innebär att väljare 

är skyldiga att delta i valet till Europaparlamentet. Om man är bosatt i ett annat EU-land än sitt 

hemland, krävs det registrering för att få rösta om EU-medborgare (se bilaga 2). För att få rösta i 

nationella val i Tyskland behöver man vara skriven i ett väljarregister. Som tysk medborgare 

bosatt utanför landet hamnar man inte automatiskt i väljarregistret, då krävs det att medborgare 

inför varje val lämnar in en formell ansökan om att delta i valet och väljarregistret. De tyska 

medborgarna som är införda i väljarregistret kan rösta i sin frånvaro. Väljarnas röstsedel kan 

dessutom användas för att rösta i ett valfritt distrikt, dock inom medborgarnas valkrets (se bilaga 

3).  
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8.3 Upplyst förståelse 

USA har ytterst få lagar, regler och beslut som berör upplyst förståelse. Röstningsåtgärder såsom 

medborgarinitiativ och folkomröstning är åtgärder som gett negativa konsekvenser för politisk 

kunskap. Dessa åtgärder har skapat institutionella hinder genom ett alltför komplicerat val-

scenario (se bilaga 1). EU har inga lagar, regler och beslut som berör upplyst förståelse. 

Europaparlamentet har dock presenterat åtgärder i form av broschyrer och material för 

medborgare i syfte att öka kunskapen om EU:s institutioner och politik (se bilaga 2). Tyskland 

har få lagar, regler och beslut som berör upplyst förståelse. Bundestag har lagt fram åtgärder i 

form av politisk information genom parlamentets hemsida samt en federal myndighet skapad i 

syfte att öka den politiska kunskapen hos medborgarna (se bilaga 3). 

 

8.4 Kontroll över dagordning 

I USA är representanthuset den främsta direktvalda representativa institution i parlamentet. 

Kongressen (senaten och representanthuset) har betydande maktbefogenheter. Det finns lagar 

som hindrar fem geografiska områden (the District of Columbia, the Virgin Islands, Guam, 

American Samoa och the Commonwealth of the Northern Mariana Islands) från att rösta i 

kammaren. Medborgarinitiativ är endast tillåtet i 24 stater. Federationen är byggd på ett ”first-

past-the-post”-system vilket innebär att det inte finns ett “lägsta tröskelvärde” utan kandidater i 

valkretsar vinner all representation genom flest röster (se bilaga 1). I EU är Europaparlamentet 

den främsta direktvalda representativa institutionen, som har i syfte att kontrollera verkställande 

makten, besluta om gemensamma budgeten samt medverka i lagstiftningsärenden. Denna 

institution är dock den svagaste av tre institutioner i lagstiftningsprocessen. EU tillåter 

medborgarinitiativ, dock med restriktioner om krav på antal underskrifter och på dess 

initiativtagare. Valet till Europaparlamentet får inte överstiga 5 procent i tröskelvärde (se bilaga 

2). I Tyskland är Bundestag den främsta direktvalda representativa institutionen, vars uppgift är 

lagstiftningsprocessen och granskning av regeringens arbete. Bundestag är det viktigaste organet 

i lagstiftningen. Medborgarinitiativ (både individuellt och gemensamt) är tillåtna i Tyskland. 

Valet till Bundestag har ett tröskelvärde på fem procent (bilaga 3). 
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8.5 Alla är inkluderade 

USA har tre grundprinciper för att vara röstberättigad: amerikansk medborgare, att medborgaren 

uppfyller sina tillståndskrav på boende samt 18 år. I vissa stater kan man förlora rösträtten som 

förbrytare, där restriktionerna skiljer sig mellan staterna. Vissa stater fråntar även rösträtten för 

medborgare med psykisk funktionsnedsättning (se bilaga 1). EU:s medlemsländers krav på 

röstberättigade har en minimiålder på 18 år (undantag Schweiz som har 16 år). Medlemsländerna 

har olika restriktioner för röstberättigade såsom psykisk funktionsnedsättning och kriminella 

aktioner. Vissa medlemsländer har även restriktioner om medborgaren är bosatt i ett land utanför 

EU. Två medlemsländer fråntar medborgaren rösträtten om de bor i ett annat medlemsland (se 

bilaga 2). Tyskland har tre grundprinciper för att vara röstberättigad: 18 år, bosatt minst tre 

månader i Tyskland samt inte berövats sin rösträtt genom domares beslut. Det finns lagar som 

ger förutsättningar för medborgare med psykiska funktionshinder att rösta. De lagar som angår 

röstberättigade har dock restriktioner såsom krav på hemvist tre månader inom landet som måste 

vara de 25 senaste åren. Man kan dock, under vissa omständigheter, bli berövad sin rösträtt på 

grund av funktionsnedsättning eller inläggning på psykiatriskt sjukhus (se bilaga 3). 

 

8.6 Jämförande analys: lagar, regler och beslut som skapar restriktioner i de olika 

systemens demokratiska process 

8.6.1 Effektivt deltagande 

Enligt Robert Dahl ska alla medborgare i en demokratisk process ha lika och fullvärdiga 

möjligheter att uttrycka sina preferenser och ta upp frågor på dagordningen. För att ha förmåga 

att analysera detta kriterium i de tre federativa systemen, operationaliseras effektivt deltagande 

som möjlighet att kandidera till politiska val, då det ger möjlighet att påverka den politiska 

agendan och därmed uttrycka sina preferenser och ta upp frågor på dagordningen. USA, EU och 

Tyskland kräver medborgarskap för att kandidera till nationella val, dock skiljer sig 

minimiåldern. I USA finns en relativt hög minimiålder som skiljer sig beroende på vilket post 

man kandiderar till. Kandidat till presidentposten har 35 år som minimiålder, kandidat till 

senaten har 30 år och representanthuset har 25 år. I EU beslutar medlemsländerna utifrån 

nationella lagar om minimiålder, men det ligger mellan 18–25 år där den stora majoriteten har 18 

år. Tyskland är det enda av dessa tre system som låter alla myndiga medborgare (18 år) att 
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kandidera till nationella val. Värt att nämna är att presidentposten i Tyskland har en minimiålder 

på 40 år, men har dock näst intill inget politiskt inflytande.  

 Kravet på medborgarskap gällande kandidater skiljer sig mellan systemen. Att kandidera 

till presidentposten i USA kräver även att man varit medborgare sedan födseln, senaten kräver 9 

års medborgarskap och representanthuset kräver 7 år. Tyskland å andra sidan kräver endast 

medborgarskap då personen kandiderar till parlamentet. EU:s krav på medborgarskap skiljer sig 

en aning, då medlemsländerna själva beslutar om detta. Man kan dock ha dubbelt medborgarskap 

för att kandidera till Europaparlamentet. Denna analys kan sättas i förhållande till Fungs 

forskning om deltagande i komplexa regeringsformer där en aspekt berör vilka det är som deltar, 

det vill säga ifall beslutsprocessen är öppna för alla. En begränsning för att ha möjlighet att 

kandidera är den satta minimiåldern, där USA visar på den högsta minimiålder då kongressen 

kräver 25 samt 30 år vilket utesluter alla myndiga medborgare mellan 18–25. EU visar på en 

varierande minimiålder, dock där majoriteten har 18 år och den högsta är 25 (endast i två 

medlemsländer). Tysklands resultat ger, i förhållande till EU och USA, minst begränsning för 

myndiga medborgare att kandidera då de ger möjlighet för myndiga medborgare över 18 år att 

kandidera till parlamentet.  

 

8.6.2 Röstjämlikhet 

Enligt Dahls andra kriterium ska var och en av befolkningen ha lika mycket inflytande i ett 

avgörande skede, där det är invånarnas ställningstagande som tas med i beräkningen. Det tolkas i 

denna uppsats som att alla fullvärdiga, myndiga medborgare ska ha lika möjligheter att delta i 

demokratiska val där varje röst ska väga lika mycket. I detta avseende har USA underlättat för 

medborgare som tjänstgör inom militären eller bosatta utanför landet som kan rösta via FPCA 

(Federal Post Card Application) genom post. Vissa stater tillåter även förtidsröstning via post 

eller personligen via röstlokalen samt att medborgare kan rösta i sin frånvaro. Dock kräver vissa 

stater giltig anledning till denna frånvaro. Tyskland har liknande förutsättningar, där man kan 

rösta i sin frånvaro vid utlandsvistelse. I EU finns ingen bestämmelse om förtids- eller 

frånvaroröstning.  

Det krävs att man som tysk medborgare ska vara inskriven i ett väljarregister för att få 

rösta. Tyska medborgare bosatta utomlands behöver dock skicka in en formell ansökan för att 

hamna i väljarregistret, då det inte sker automatiskt. Även USA:s samtliga stater utom North 
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Dakota kräver röstregistrering. I EU krävs ingen registrering för att få rösta i sitt hemland. Dock 

krävs registrering för att få rösta som EU-medborgare bosatt i ett annat EU-land än sitt hemland.  

Tyska medborgare tillåts att rösta med sin röstsedel inom valfritt distrikt inom sin 

valkrets. USA har liknande begränsningar då väljarnas rösträtt är begränsade till de distrikt 

väljarna är bosatta i. 24 stater har krav att röstberättigade har som avsikt att fortsätta vara bosatt i 

staten för att få delta i valen. EU tillåter å andra sidan att man har rätt att delta om man bor i 

annat EU-land (med undantag för två stycken). I EU har man även något som kallas för 

obligatorisk röstning (endast i fyra medlemsländer) som innebär att medborgarna är skyldiga att 

delta i valet till Europaparlamentet, något som varken finns i USA eller i Tyskland.  

 

8.6.3 Upplyst förståelse 

Enligt Dahl ska var och en ha lika och fullvärdiga möjligheter att upptäcka och validera beslutet, 

så att det tar hänsyn till invånarnas intresse. Det tolkas i den här uppsatsen som att medborgarna 

ska ha lika möjligheter att kunna ta del av information om valprocessen samt det politiska 

valmöjligheterna de står inför. Trots att alla medborgare ska ha lika möjligheter att få ta del av 

information, finns det få lagar, regler och beslut som ska underlätta för medborgare att ta del av 

information USA, EU eller i Tyskland. Till att börja med är information en förutsättning för 

deltagande och en viktig aspekt för aktörer att veta när och hur man ska delta för att göra sin röst 

hörd. Om varken USA, EU, eller Tyskland väljer att engagera och informera medborgarna mer, 

kan det komma att ge förödande konsekvenser för demokratin som helhet. I USA har man tagit 

initiativ till röstningsåtgärder i form av medborgarinitiativ (namninsamling) och folkomröstning 

som ett förslag till att öka den politiska kunskapen bland medborgarna. Det tenderar dock att 

påverka de amerikanska väljarnas förmåga negativt i samband när de ska översätta sina 

preferenser till politiska beslut. Det empiriska resultatet visar även på att initiativen inte ger en 

ökad politisk kunskap hos medborgarna. Fung argumenterar för att det skapas en politisk 

ojämlikhet om vissa inte får tar del av information. USA:s initiativ till att förse medborgarna med 

information har inte lyckats, vilket kan bidra till att de är uteslutna från det politiska samhället.  

 I EU har man tagit fram åtgärder i form av informativa broschyrer och informativa 

plattformar på internet i syfte att öka den politiska kunskapen hos dess medborgare. Båda 

punkterna är åtgärder som EU använder sig av för att öka kunskapen hos medborgarna om EU, 

men med två helt olika mål. Den första syftar till att medborgarna på ett snabbt sätt ska kunna ta 
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del av information om EU, det vill säga det är en kortsiktig lösning. Den andra syftar till att 

utbilda unga människor om EU, det vill säga det är en långsiktig lösning för att stärka den 

politiska kunskapen hos medborgare i framtiden. I förhållande till Dahls kriterium om upplyst 

förståelse, arbetar EU med att alla medborgare ska ha lika möjligheter att kunna ta del av 

information vilket tyder på att de värnar om både unga som gamla. Dessa åtgärder är inte 

framtagna i USA eller Tyskland, utan parlamenten väljer att hänvisa till deras hemsidor för 

vidare information kring valen. Tyskland har dock skapat åtgärder för att öka politisk kunskap i 

form av en myndighet vid namn “The Federal Agency for Civic Education”, som ska förse tyska 

medborgare med utbildning och information angående politiska problem i landet.   

 

8.6.4 Kontroll över dagordning 

Enligt Dahl måste folket ha en exklusiv möjlighet i att besluta hur ärenden ska placeras i 

dagordningen, som i sin tur ska beslutas med hjälp av en demokratisk process. Det tolkas i den 

här uppsatsen som att medborgarnas möjlighet till att kontrollera politiken styr dagordningen 

genom en demokratisk process. De tre federativa systemen har representativa organ i 

parlamenten, dock med olika beslutsbefogenheter. USA:s medborgare representeras i kongressen 

genom senaten och representanthuset, EU:s medborgare representeras i Europaparlamentet och 

Tysklands representativa organ är främst Bundestag. Enligt Parvin är valdeltagandet avgörande i 

en demokrati då deltagandet fungerar som en kontroll över makten som annars skulle styras av 

privilegierade och elitistiska grupper. Genom att skapa en bredare möjlighet för medborgarna att 

bli representerade, till exempel genom ett lågt tröskelvärde, kan systemen underlätta för 

medborgarna att kontrollera makten och dagordningen. Då USA:s valsystem formas av first-past-

the-post har de inget tröskelvärde utan mandaten är endast valda av den vinnande majoriteten. 

Valet till Europaparlamentet har beslutat ett högsta tröskelvärde på fem procent, vilket i 

förhållande till USA:s system, kan bidra till möjligheten att fler medborgare representeras i 

parlamentet. Valet till Bundestag har ett tröskelvärde på fem procent, liknande EU. Enligt Fungs 

analys angående politisk ojämlikhet har vissa grupper inte möjlighet till att påverka den politiska 

agendan på grund av att de är uteslutna. Detta kan tänkas kopplas till USA:s uteslutande 

tröskelvärde. Om två kandidater får 49 procent respektive 51 procent så blir näst intill 

majoriteten av en valkrets inte representerade i sina åsikter. 
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De federativa systemens representativa organ skiljer sig även åt till vilken utsträckning 

dess lagstiftande befogenhet tar form. USA:s kongress har enligt konstitutionen betydande 

befogenheter. Kongressen har en avgörande lagstiftande makt och kan utöva denna genom att 

skapa nya lagar och ändra befintliga. Europaparlamentet har, till skillnad från USA:s kongress, 

begränsade lagstiftande befogenheter. Europaparlamentet är det svagaste av de tre organen i 

EU:s lagstiftande triangel. Det skulle kunna förklara det låga förtroendet som EU-medborgarna 

har för EU (31 procent), då de representativa ledamöternas maktbefogenheter är svaga. 

Bundestag har, liksom kongressen, den största lagstiftande makten. De tre federativa systemen 

har olika förhållningssätt till medborgarinitiativ, det vill säga att medborgarna exempelvis genom 

namninsamling kräver politiska åtgärder såsom lagstiftning och folkomröstning. I USA är det 

endast 24 stater som tillåter medborgarinitiativ, medan i Tyskland och EU kan samtliga 

medborgare skapa ett. I EU krävs dock att initiativet kommer från sju medborgare från minst sju 

olika medlemsländer, samt 1 miljon underskrifter till förslaget för att EU-kommissionen ska 

pröva detta.  

 

8.6.5 Alla är inkluderade 

Enligt Dahls sista och femte kriterium ska alla medborgare inkluderas. I denna uppsats tolkas det 

som att alla fullvärdiga, myndiga medborgare ska vara inkluderade i demos och den 

demokratiska processen. USA, EU och Tyskland har alla tre en minimiålder på 18 år för att delta 

i valen, förutom Schweiz i EU som har en minimiålder på 16 år. USA utgår från tre 

grundprinciper för att en medborgare ska vara röstberättigad. Utöver att man ska vara 18 år, ska 

man vara amerikansk medborgare och medborgaren ska uppfylla tillståndskrav på sitt boende i 

landet. Vissa delstater i USA tillåter även att man som 17-åring kan registrera sig för att rösta - 

om man är 18 år på valdagen. I EU tilldelas samtliga invånare i medlemsländerna en generell 

rösträtt, dock är kraven på rösträtt inom EU oftast kopplat till medlemsländernas nationella regler 

angående röstning. I likhet med USA, utgår även Tyskland från tre grundprinciper för att man 

ska vara röstberättigad i landet. Utöver att man ska vara 18 år, ska man ha bott minst tre månader 

i Tyskland och man ska inte ha berövats sin rösträtt genom en domares beslut. Kriteriet tolkas 

som att alla fullvärdiga, myndiga medborgare ska inkluderas i demos vilket gör att 

åldersgränserna som USA, EU och Tyskland har inte innebär en begränsning för demokratin. I 
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ett annat perspektiv kan det innebära att man begränsar en stor del av befolkningen från att rösta, 

då även barn borde inkluderas i demos.  

Trots att USA har gått igenom många konstitutionella ändringar och federala lagar för att 

säkerställa rösträtten hos medborgarna, ser det inte ut så i verkligheten då icke-amerikanska 

medborgare, personer som är fällda för brott och personer som är psykiskt funktionsnedsatta inte 

får rösta. De två sistnämnda kan variera beroende på vilken delstat man bor i. EU har 

restriktioner liknande USA, där medborgare med psykisk funktionsnedsättning och som är fällda 

för kriminella aktioner inte får delta i val. Även ålder är en restriktion inom medlemsländerna i 

EU. Liknande avser Tyskland då medborgare kan bli berövad sin rösträtt genom ett rättsligt 

beslut eller om man är inlagd på ett psykiatriskt sjukhus i enlighet med strafflagen §63 i 

kombination med strafflagen §20. I Tyskland kan även medborgare med fysisk och psykisk 

funktionsnedsättning bli berövad sin rösträtt. Med enbart psykiskt funktionshinder, kan 

medborgare erhålla en person som hjälper till vid val. Det går helt emot de argument som Parvin 

väljer att lyfta, då han menar på att den stora majoriteten av demokratisk teori förutsätter att alla 

medborgare ska ha möjlighet till att delta i val. En stor del av medborgarna har inte möjligheten 

att delta politiskt, vilket syns både i USA, EU och Tyskland. Det kan i sin tur bidra till det låga 

förtroendet hos medborgarna samt att de blir allt mer marginaliserade från det demokratiska livet 

(framför allt i USA och EU).  

 Dessutom kan man i USA förlora rösträtten på obestämd tid om man sitter i fängelse, 

beroende på vilken stat man bor i. Det stärker Parvins teori om att allt fler människor blir 

marginaliserade från det demokratiska livet och som även kan kopplas till Fungs teori om att 

legitimiteten blir mer avlägset desto större gapet blir mellan politiska beslutsfattare och “vanliga 

medborgare”. Har man varken möjligheten att påverka agendan eller få relevant information för 

att man är utesluten uppstår det en politisk ojämlikhet bland medborgare och politiska 

beslutsfattare. Förbrytare som förlorat rösträtten blir därmed uteslutna från att påverka politiskt. 

Även EU:s system begränsar medborgarnas rösträtt, såsom restriktioner angående att behålla 

rösträtten utanför EU samt i ett annat medlemsland. Medborgare blir då, i enlighet med Fungs 

teori, uteslutna då detta skapar begränsningar för EU-medborgare att påverka agendan. 
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9. Förändringar och tendenser till utveckling 

9.1 USA 

I boken How Democracies Die ställer sig Steven Levitsky och Daniel Ziblatt frågan om den 

amerikanska demokratin är i fara. De senaste två åren har politiker i USA agerat på ett sätt som 

de tidigare inte gjort. Motståndare inom den amerikanska politiken behandlar varandra idag som 

rivaler samt hotar att ifrågasätta valresultatet. Delstaterna är i fara då makten väljer att skriva om 

valregler, dra tillbaka valkretsar samt upphäva rösträtt för att säkerställa att de inte förlorar. 

Dessutom, i valet 2016, valdes Donald Trump till president som inte innehar någon erfarenhet av 

offentliga ämbeten, som har ett litet engagemang för konstitutioner samt innehar tydliga 

auktoritära tendenser (Levitsky & Ziblatt 2018, ss. 1–2).  

 Enligt Levitsky och Ziblatt (2018, s. 2) tycks USA:s roll som demokratisk förespråkare 

överges med Donald Trump i ledning. Landet styrs av en president som väljer att attackera och 

ifrågasätta media, som behandlar motståndarna som rivaler och som inte kan acceptera 

valresultatet om det går emot honom. Vilka alla är indikatorer för ett auktoritärt beteende enligt 

ett test i How Democracies Die. Levitsky och Ziblatt har kommit fram till tre tänkbara scenarier 

för ett “post-Trump” USA. Det första scenariot är av optimistisk syn och syftar till att 

demokratin återhämtar sig. Det grundar sig i att Donald Trump ur ett politiskt perspektiv 

misslyckas genom att han antingen förlorar det politiska stödet och därmed inte blir omvald i 

nästa valperiod eller att bli tvingad att avgå (Levitsky & Ziblatt 2018, ss. 23–24; Levitsky & 

Ziblatt 2018, ss. 205–206).  

Det andra scenariot syftar till att Donald Trump vinner även nästa valperiod och fortsätter 

vara president i USA. Under detta scenario skulle Trump bibehålla presidentskapet, båda husen i 

kongressen och majoriteten av staterna. I scenariot skulle Trump och hans stab vinna en säker 

majoritet i högsta domstolen och det skulle antagligen använda konstitutionella verktyg för att 

tillverka en varaktig vit majoritet. En kombination av storskalig deportation, restriktioner för 

invandrare och strikta lagar beträffande ID-kort skulle även kunna leda till våldsamma konflikter 

mellan exempelvis progressiva minoritetsgrupper (Levitsky & Ziblatt 2018, ss. 207–208). 

 Det tredje scenariot syftar till att framtiden efter Trump är markerad av en polarisering, 

det vill säga ett tvådelat samhälle. Det betyder att det kan komma att skapas en demokrati utifrån 

avvikelser från oskrivna politiska konventioner och en ökande institutionell krigföring. Levitsky 

och Ziblatt menar på att det är det mest sannolika som kan komma att inträffa. Donald Trump 
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kan misslyckas i scenariot genom att inte bli omvald i nästa val, men det skulle varken påverka 

klyftan som redan finns mellan partierna eller nedgången i den amerikanska politiken (Levitsky 

& Ziblatt 2018, s. 208).  

En ytterligare tendens som man kan se i USA och som även kan stärkas med Levitsky 

och Ziblatts teori om nedgången i den amerikanska politiken, är att trots att antalet 

röstberättigade har ökat med åtta miljoner de två senaste presidentvalen, så har valdeltagandet 

minskat från 62 procent till 57 procent (Di Mauro 2016, s. 55). Det amerikanska valet inträffar 

den första tisdagen efter den första måndagen i november (USA.gov u.å.e). Detta visar sig vara 

en anledning till lågt valdeltagande, då många amerikaner menar att de är “för upptagna” 

eftersom de oftast inte har råd att missa en arbetsdag för att kunna rösta (Guillermo de Veyga 

2016, s. 15). 

 

9.2 EU 

Det finns ett samband mellan självupplevd kunskapsnivå och attityder gentemot EU. Har 

medborgarna större kunskap kring EU, ökar även deras stöd för det aktuella landets EU-

medlemskap. Detta skapar en positiv bild av EU som i sin tur bidrar till medborgarna skulle 

uttrycka besvikelse om EU avskaffades. Det skapar en större tilltro till institutionerna i EU och 

till Europaparlamentet, som ökar sannolikheten att medborgarna väljer att delta i valen till denna 

församling. Det har dock inte sett ut så här de senaste två decennierna, då information de fått via 

media, har minskat. Ytterligare något som påverkar den demokratiska legitimiteten inom EU är 

att Europaparlamentet inte drivs genom en europeisk debatt om Europas gemensamma 

angelägenheter. Istället handlar det såväl om inrikespolitiska ställningstaganden som 

partisympatier. Detta beror främst på att man röstar på de nationella partierna och vad de väljer 

att föra för politik, därmed blir deras politik inte relevant i förhållande till Europas framtid 

(Tallberg 2016, s. 184). 

Bristen på legitimitet i EU:s politiska system har länge varit en drivkraft för EU:s 

reformarbete. Opinionsundersökningar, valdeltagande och folkomröstningar visar på skepsis 

inför en fördjupad integration mellan medborgare. Européer upplever sig fångade i en 

integrationsprocess som de varken har någon förståelse eller kontroll över. Även om 

Europaparlamentet under de tre senaste decennierna har fått en större maktbefogenhet, deltar 

medborgarna mindre i demokratiska processer. Orsaken till det kan bland annat vara att 
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kunskapsnivån kring EU:s politik är svag. Men det kan även handla om att medborgarna förstår 

parlamentets begränsningar, i och med att Europaparlamentet är den enda direktvalda EU-

institutionen och som även är den svagaste organet av tre i EU:s lagstiftningstriangel (Tallberg 

2016, ss. 179–183). 

 Det tycks finnas ett samband mellan valdeltagandet på nationell nivå och valdeltagandet i 

Europa. Forskning visar på att medborgarna i allt högre utsträckning ifrågasätter de politiska 

systemen på nationell nivå. Det låga valdeltagandet i Europaparlamentet återspeglar en generell 

nedgång i valdeltagandet i Europa, även om det i större utsträckning är högre valdeltagande i 

nationella val. Detta tyder på att även nationella politiska partier står in för oviss framtid där de 

håller på att tappa sin folkliga förankring (Tallberg 2016, s. 184). 

 

9.3 Tyskland 

Vilka utmaningar står Tysklands demokratiska legitimitet inför? Det finns många aspekter som 

påverkar hur en stat utvecklar sina reformer utifrån sin befolkning. Exempelvis spelar 

demografisk utveckling roll, exempelvis till vilken utsträckning andel invandrare tar del av 

befolkningen. Även om de rättsliga kriterierna som definierar medlemskap är stabila så kan 

storlek och sammansättning i demos förändras under demografiska trender i Tyskland (Nora E. 

Sánchez Gassen 2015, s. 3) Det har funnits en politisk diskussion i Tyskland om utländska 

medborgare som efter många års uppehållstillstånd inte haft rätt att rösta, vilket gör att de inte 

kan skydda sina intressen och påverka det politiska utfallet. Detta kan därför utesluta utländska 

invånare från den politiska arenan och kan på lång sikt skapa en förlust av det demokratiska 

systemets legitimitet och representativitet (Sánchez Gassen 2015, s. 8). Detta problem har 

eskalerat under senaste åren då det har sökt sig många personer på flykt till Tyskland. År 2015 

var det 362 153 personer som sökte uppehållstillstånd, 745 545 personer år 2016 och 222 683 

personer år 2017 (Asylum Information Data Base 2018). 

Den juridiska definitionen om vem som har rösträtt har ständigt förändrats under de 

senaste 60 åren i Tyskland, där ålder och medborgarskap idag är de två kriterierna där största 

delen personer är berövade sin rösträtt (Sánchez Gassen 2015, s. 326). Det tycks vara, genom 

demografiska prognoser, väljarnas storlek och åldersstruktur som kommer skapa stora 

förändringar i framtiden. Väljarnas medianålder kommer att öka med cirka 8 år fram till 2030, på 

grund av olika faktorer såsom fertilitets-, dödlighets- och migrationsantaganden. Dessa 
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eventuella förändringar betraktas som fortsatta trender snarare än ett radikalt nytt fenomen, då 

definitionen av “demos” och “det tyska folket” är och har ständigt varit under förändring 

(Sánchez Gassen 2015, s. 340). 

Det sker även förändringar i det tyska parlamentet som kan bidra till polarisering och 

klyftor vilket i sin tur kan skapa sviktande demokratisk legitimitet. I det senaste valet vann det 

högerpopulistiska partiet Alternative for Germany (AfD) 12,6 procent av rösterna, vilket gjorde 

att de ersatte socialdemokraterna som det näst starkaste partiet i många delar av landet. De 

populistiska partierna AfD och Die Linke (vänsterparti) utgör idag en fjärdedel av Bundestag 

(The Tony Blair Institute for Global Change 2017). Även om AfD är nya i Bundestag, finns det 

en omfattande litteratur om determinanterna bakom högerpopulistiska partiers framgång. 

Forskare är även ense om ett uppfattat etniskt hot är den viktigaste attitydprediktorn för 

framgången (Carl C. Berning 2017, s.19).  

 

9.4 Jämförande analys: förändringar och tendenser till utveckling 

Förändringar och tendenser till utveckling ter sig annorlunda beroende på vilket federativt 

system som undersöks. Vilket bidrar med svårigheter att sätta systemen i förhållande till 

varandra. Viktigt att förtydliga är att samtliga systemens förändringar och tendenser till 

utveckling undersöks ur ett legitimitetsperspektiv, det vill säga om systemens legitimitet hotas 

och i sådana fall på vilket sätt de hotas. Gemensamt för de problem som dessa system står inför 

är dock tendenser att på olika sätt utesluta medborgarna från den demokratiska processen, och 

därmed skapa bristande demokratisk legitimitet.  

 USA:s förändringar och tendenser till utveckling präglas av tiden efter valet 2016 då 

Donald Trump valdes till president. Trump innehar inte någon erfarenhet av offentliga ämbeten, 

som kritiseras för att har ett litet engagemang för konstitutioner och som enligt aktuell forskning 

innehar tydliga auktoritära tendenser. I EU handlar det om Europaparlamentets roll i EU och 

vilken makt institutionen besitter samt vilken attityd EU-medborgarna har för EU. I Tyskland 

handlar det främst om demografisk utveckling och till vilken utsträckning invandrare tar del av 

befolkningen. Trots att rättsliga kriterier som definierar ett medlemskap är oförändrat, kan 

storlek och sammansättning i demos förändras under demografiska trender i Tyskland.  

 Som nämnts kan olika förändringar skapa olika konsekvenser för den demokratiska 

legitimiteten. Det finns liknande tendenser i systemen som kan skapa en politisk polarisering, 



  36 
 

vilket enligt Kriese kan skada den demokratiska legitimiteten. I Tyskland har högerpopulistiska 

partier fått ett ökat förtroende i parlamentet, vilket skapar en högre polarisering mellan partier 

och medborgare. I USA finns liknande tendenser, då den en klyfta som finns mellan 

Demokraterna och Republikanerna skapar en polarisering både mellan partier och medborgare. 

Det finns en diskussion om hur framtiden mest sannolikt ser ut, med en ökad institutionell 

krigföring. EU formas istället av problem i form av en polarisering mellan EU:s institutioner och 

medborgarna. EU:s medborgare har en svag delaktighet i den demokratiska processen, och 

upplever sig distanserade från den politiska makten. Då Europaparlamentet dessutom är det 

svagaste organet i beslutsfattandet, styrker det medborgarnas upplevda demokratiska 

distansering.  

 EU och Tysklands system präglas även av bristande deltagande i den demokratiska 

processen. Då Tysklands samhälle påverkas av demografisk utveckling, bildas grupper som 

utesluts i valdeltagandet, exempelvis personer med uppehållstillstånd som är bosatta i Tyskland, 

som enligt Fung skapar en politisk ojämlikhet i och med att medborgare blir uteslutna i 

samhället. Dessa grupper har därför inte möjlighet att påverka det politiska utfallet, trots att de 

lever i Tyskland och påverkas av de politiska besluten. Ju större denna grupp blir, desto större 

blir den grupp som utesluts från den demokratiska processen. EU:s bristande deltagande, å andra 

sidan, baseras på två förklaringar: att medborgarna förstår Europaparlamentet bristande 

maktbefogenheter, eller att medborgarna avstår från att delta på grund av bristande förståelse om 

EU:s komplicerade institutionella struktur. I USA har valdeltagandet sjunkit de senaste två 

decennierna, vilket bland annat kan bero på planering av valdag (tisdag) så många medborgare 

påstås vara “för upptagna” på grund av arbete för att gå och rösta. Detta kan även tänkas kräva 

att man behöver tillstånd av arbetsgivaren för att gå ifrån jobbet och rösta. Som Parvin lyfter 

fram, förutsätter demokratisk teori att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i politiska 

beslut. Idag har alla medborgare i demokratiska stater inte möjlighet att delta politiskt, vilket 

även återspeglar bristen på deltagande i både USA, EU och Tyskland. 
 

10. Slutsatser 

10.1 Sammanfattningar och svar på delfrågorna 

Kapitel 6 fokuserade på de federativa systemens valprocess. Resultatet visar på skillnader 

baserat på utformningen av valsystemen. USA:s “first-past-the-post”-system tenderar att ge ett 
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mer negativt resultat gällande representativitet bland medborgarna än de övriga systemen. 

Tyskland och EU har båda ett proportionellt valsystem, men Tysklands system formas av en 

blandning av ett proportionellt valsystem och ett majoritetsval av individer. I EU får 

medlemsländerna inte överstiga en fem-procentig tröskelspärr, vilket även är gränsen i Tyskland. 

Det visar på att medborgarna i Tyskland och EU blir representerade i större utsträckning än 

USA, då amerikanska medborgare endast representeras genom “den vinnande kandidaten” i sin 

valkrets. Valdagen infaller på en vardag i USA, på vardag samt på helgdag i medlemsländerna i 

EU och på en högtidsfri söndag i Tyskland. Vilken veckodag valdagen infaller kan skapa 

skillnader i vilken mån medborgarna har möjlighet att delta, vilket även visas i resultatet för 

valdeltagandet i samtliga system då Tyskland har ett betydligt högre valdeltagande än EU och 

USA. Det skiljer sig därmed i vilken utsträckning systemens valprocess skapar förutsättningar 

för medborgarnas delaktighet samt hur de upprätthåller en demokratisk process.  

USA påvisar flest hinder för medborgarna att delta och bli representerade, då deras 

främsta direktvalda representativa institution (representanthuset) inte innehar stora 

maktbefogenheter. EU påvisar även demokratiska hinder då den enda direktvalda representativa 

institutioner, Europaparlamentet, har begränsade maktbefogenheter. Detta på grund av att andra 

icke-representativa institutioner innefattar större beslutsbefogenheter i många avseenden. 

Tysklands direktvalda representativa institution innehar stora maktbefogenheter där medborgarna 

har högre representation i beslutsfattandet och visar därmed en högre grad av demokratisk 

legitimitet än USA och EU. USA visar på en lägre grad av demokratisk legitimitet, där framför 

allt USA:s valsystem tycks skapa stora hinder för medborgarnas valdeltagande och 

representation. EU påvisar hinder för medborgarnas representation i beslutsfattandet genom 

svaga beslutsbefogenheter för Europaparlamentet. Dock har EU, till skillnad från USA, ett 

tröskelvärde på fem procent vilket skapar möjligheter för fler medborgare med varierande 

partitillhörigheter att representeras från samma valkrets. 

  

Kapitel 7 hade för avsikt att undersöka hur många röstberättigade de federativa systemen har per 

mandat. Resultatet visar återigen till USA:s nackdel, genom en betydligt högre andel 

röstberättigade per mandat än EU och Tyskland. USA påvisar en mindre representation i 

parlamentet för de amerikanska medborgarna än de två andra systemen, med 575 387 

röstberättigade per mandat. EU har ett liknande resultat där 546 590 röstberättigade representeras 
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per mandat, dock med en högre andel mandat. Det kan bidra till att avståndet mellan väljare och 

valda blir större i jämförelse med Tyskland, som har 95 875 röstberättigade per mandat. Det 

finns även ett tydligt samband mellan antal röstberättigade per antal mandat och medborgarnas 

upplevda nöjdhet till demokratin. Tyskland som har minst antal röstberättigade per mandat, är 

även det system där mer än sju av tio (73 procent) medborgare är nöjda med hur demokratin ser 

ut i landet. I USA, som har flest antal röstberättigade per mandat, är 46 procent av den 

amerikanska befolkningen nöjda med hur demokratin fungerar inom systemet. I EU har 54 

procent av medlemsländerna en positiv bild av EU, vilket inte kan återspegla förtroendet som 

medborgarna har för EU (31 procent). Vi kan trots det dra slutsatsen att det finns ett samband 

mellan högre medborgarrepresentation och nöjdhet med demokratin i det politiska systemet. 

Tyskland visar därmed på en högre grad av demokratisk legitimitet och USA på en lägre grad av 

demokratisk legitimitet. EU hamnar återigen mellan Tyskland och USA ifråga om grad av 

demokratisk legitimitet.   

 

Kapitel 8 fokuserade på vilket sätt lagar, regler och beslut skapar restriktioner i USA, EU och 

Tyskland utifrån Dahls demokratimodell. Angående effektivt deltagande kräver samtliga 

system medborgarskap för att kandidera till nationella val. Minimiålder skiljer sig dock åt, där 

USA:s resultat ger högst minimiålder (25, 30 och 35 år), EU har minimiålder mellan 18–25 

(beroende på medlemsland) och Tyskland har 18 år. Kraven på medborgarskap visar sig skapa 

flest restriktioner i USA, där presidentposten kräver medborgarskap sen födseln och kongressen 

har 9 år respektive 7 år. EU:s krav skiljer sig mellan medlemsländerna. Tyskland har endast krav 

på medborgarskap vid tillfället då personen kandiderar. Därmed uppfyller Tyskland detta 

kriterium högst i förhållande till USA och EU som innehar flertal restriktioner i medborgarnas 

möjlighet att kandidera till nationella val.  

Beträffande röstjämlikhet kräver USA förregistrering inför val, i Tyskland sker detta 

automatiskt om man inte är bosatt i ett annat land och detsamma gäller i EU. Det finns även olika 

restriktioner gällande förtidsröstning samt att rösta i sin frånvaro, där USA och Tyskland har 

flest lagar som skapar förutsättningar för detta kriterium i förhållande till EU. Rörelsefrihet 

gällande röstning innehåller restriktioner i samtliga system, där både Tyskland och USA 

begränsar medborgarnas möjlighet att rösta utanför sin valkrets. 26 av 28 medlemsländer i EU 

tillåter dock medborgarna att delta om de bor i annat medlemsland vilket skapar högre 
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röstjämlikhet. Samtliga system har restriktioner gällande röstjämlikhet, och uppfyller därmed 

inte detta kriterium till fullo.  

Angående upplyst förståelse finns det i samtliga federativa system få restriktioner och 

möjligheter för medborgarna att ges politisk information. Det finns inga lagar eller regler som 

syftar till upplyst förståelse, utan endast svaga åtgärder i form av broschyrer och 

informationssidor på parlamentens hemsidor. Tyskland är det enda system som tagit fram en 

faktisk åtgärd i form av en federal myndighet vid namn The Federal Agency for Civic Education, 

som har syfte att öka politisk kunskap bland medborgarna. Frågan återstår huruvida systemens 

försök till att förse medborgarna med kunskap om valprocesser samt de politiska valmöjligheter 

de står inför, faktiskt räcker. Tysklands åtgärder för ökad politisk kunskap kan tänkas återspegla 

det höga valdeltagandet (76 procent) samt medborgarnas nöjdhet med demokratin (73 procent). 

USA och EU:s åtgärder att belysa medborgarna med kunskap tycks inte få samma utslag, då 

deras valdeltagande i de senaste valen låg på 57 procent respektive 42,5 procent samtidigt som 

46 procent respektive 54 procent är nöjda med demokratin. 

Beträffande kontroll över dagordningen har de tre systemens främsta direktvalda 

representativa institutioner varierande beslutsbefogenheter vilket påverkar i vilken utsträckning 

detta kriterium uppfylls. I USA har kongressen (senaten och representanthuset) avgörande 

lagstiftande makt, vilket är detsamma för Tysklands Bundestag. Europaparlamentet i EU har 

dock begränsade lagstiftande befogenheter och anses vara svagaste organet i denna process. 

Gällande vilka möjligheter medborgarnas representanter har att påverka dagordningen, är EU 

därmed svagast. EU har dock, i likhet med Tyskland, ett högsta tröskelvärde på fem procent till 

parlamentet vilket skapar möjlighet för fler medborgare med olika partitillhörigheter att bli 

representerade från samma valkrets. I detta avseende visar USA på flest restriktioner, då 

kandidater utses från den vinnande majoriteten och får all representation från sin valkrets. 

Därmed visar resultatet på att Tysklands medborgare har störst kontroll över dagordningen, 

medan EU och USA visar på olika restriktioner som begränsar medborgarnas inflytande. 

Angående alla är inkluderade har samtliga system en minimiålder på 18 år (med 

undantag för ett medlemsland i EU), samt liknande lagar gällande medborgarskap för 

röstberättigade. Därmed har samtliga system inga omfattande restriktioner gällande 

grundprinciperna för att definieras som röstberättigad. Dock finns flertal restriktioner som fråntar 

medborgarna rätten från att rösta i USA, såsom psykisk funktionsnedsättning och kriminella 
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aktioner. EU har liknande restriktioner gällande detta. Tyskland har endast liknande restriktioner 

gällande fysisk och psykisk funktionsnedsättning under vissa omständigheter, men har dock inga 

restriktioner angående kriminella aktioner. Lagar, regler och beslut gällande medborgarnas 

inklusion i demos är även här till nackdel för USA, då detta system innehar flertal hårda 

restriktioner där medborgare kan fråntas rösträtten helt i vissa stater. Även vissa medlemsländer i 

EU uppvisar hårda restriktioner. Tysklands visar ännu en gång på starkast resultat, dock med 

lagar som inskränker rättigheten att rösta i några aspekter.   

 

I kapitel 9 behandlade vi förändringar och tendenser till utveckling i de federativa systemen. 

Beroende på vilket problem systemen står inför, bidrar det till att framtiden för dessa ter sig 

olika. Något som präglar samtliga system är en politisk polarisering där USA står inför en 

framtid med Donald Trump som president. Det finns en polarisering mellan Demokraterna och 

Republikanerna, vilket skapar en klyfta mellan partierna och medborgarna. I likhet med USA, 

finns en växande polarisering i Tyskland när högerpopulistiska partier får ökat förtroende i 

parlamentet. I EU däremot ter sig polariseringen annorlunda då den främst syftar till att 

medborgarna upplever sig allt mer distanserade från den politiska makten. Tyskland och EU 

präglas även av ett bristande deltagande i demokratiska processen. I Tyskland kan de främst bero 

på en demografisk utveckling där medborgare med uppehållstillstånd utesluts i valet till 

Bundestag. I EU baseras bristerna istället på två anledningar, där den ena syftar till att 

medborgarna förstår Europaparlamentets bristande maktbefogenheter och den andra syftar till 

medborgarnas bristande förståelse för EU:s struktur. I USA har valdeltagandet sjunkit de två 

senaste decennierna och kan tänkas kopplas till hur valprocessen är utformat i form av när 

valdagen infaller samt att valet till de olika institutionerna infaller olika år.  

 I och med att de federativa systemen både blir allt mer politiskt polariserad och att bristen 

på deltagande påverkar hur de är som federativa system, kan vi dra slutsatsen att framtiden för 

USA, EU och Tyskland ser oviss ut. I denna delfråga kan man inte dra en fullständig slutsats 

som innefattar att ett system påvisar en högre eller lägre demokratisk legitimitet. Vi kan istället 

dra en slutsats om att alla system står inför problem som de behöver ta sig an. Sedan, i efterhand, 

kan vi dra en slutsats om i vilken utsträckning problemen kan ge konsekvenser för den 

demokratiska legitimiteten eller ej.  
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10.2 Slutsats 

Syftet med denna uppsats har varit att besvara huvudfrågan “Hur kan den institutionella 

utformningen av USA:s, EU:s och Tysklands federativa system tänkas påverka den demokratiska 

legitimiteten?” Med stöd i tabell 1 kan vi först dra den allmänna slutsatsen att vår hypotes om att 

systemens institutionella konstruktion påverkar den demokratiska legitimitetens utfall förefaller 

rimlig. Trots liknande federalistiska, representativa och demokratiska inslag har vi funnit att 

systemens institutionella utformning skiljer sig mellan systemen. Skillnaderna har visat på olika 

utfall i förhållande till de olika kriterierna i Dahls demokratimodell, dock har resultatet visat sig 

vara relativt tydligt och konsekvent. I jämförelse med USA och EU, drar vi slutsatsen att 

Tysklands konstitutionella utformning ger anledning att förvänta sig en högre grad av 

demokratisk legitimitet. I jämförelse med EU och Tyskland, riskerar det amerikanska systemets 

utformning att påverka den demokratiska legitimiteten negativt i flera aspekter.   

Tyskland tycks vara det system med minst omfattande restriktioner som kan tänkas 

påverka den demokratiska legitimiteten negativt. Systemet uppfyller många av de krav som 

tidigare forskning visar på är nödvändiga för hög demokratisk legitimitet vad avser utformandet 

av valprocessen. Tyskland visar även starkast resultat angående röstberättigade per mandat. Det 

finns få restriktioner för medborgarna angående effektivt deltagande, röstjämlikhet, kontroll över 

dagordningen samt inkludering av medborgare. Resultaten visar på ett eventuellt samband med 

den upplevda demokratin då Tyskland är, i förhållande till USA och EU, det system där 

medborgarna är mest nöjda med hur demokratin fungerar i deras land. USA:s medborgare å 

andra sidan, är i förhållande till EU och Tyskland, minst nöjda med hur demokratin fungerar i 

deras land. Även detta resultat visar på ett samband med de restriktioner som finns i den 

demokratiska processen. 

Robert Dahl menar på att det inte går att uppfylla samtliga krav och därmed uppnå en 

fullständig demokratisk process. Denna studie understryker detta argument, genom att påvisa hur 

USA, EU och Tysklands system formas av restriktioner som begränsar medborgaren i olika 

avseenden i den demokratiska processen. Resultatet blir istället en diskussion i vilken 

utsträckning systemen tycks uppnå de kriterier som krävs för att uppnå en fullständig 

demokratisk process. Det leder till att framtiden för dessa tre federativa system är oviss. Det 

tycks finnas flertal rimliga utfall beroende på hur systemen väljer att ta sig an de problem som 

utmanar den demokratiska legitimiteten. Genom att undersöka systemen genom Robert Dahls 
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kriterier kan vi dra slutsatsen om att de tre systemen har restriktioner som skapar hinder för att 

uppnå en fullständig demokratisk process. Dock skiljer sig systemen i avseendet till vilken 

utsträckning dessa restriktioner påverkar demokratins legitimitet och inkludering av 

medborgarna. 

De valda systemen representerar tre av världens största demokratiska federationer och en 

eventuell ojämlikhet och svag demokratisk legitimitet innebär betydande konsekvenser för 

demokratins funktion inom dessa system. Om demokratins grundprincip, att makten kommer 

från dess medborgare via allmänna och fria val där varje röst väger lika mycket, i praktiken inte 

åstadkoms så är demokratin i demokratiska system hotade. 

 

10.3 Avslutande diskussion 

Vi förväntade oss med denna studie att se tydligt resultat, för att kunna dra slutsatser om i vilken 

grad USA, EU och Tyskland uppfyller kriterierna i Dahls demokratimodell. Studiens utfall visar 

istället att det inte är ett självklart svar. Detta eftersom det är svårt att mäta legitimitet, då andra 

aspekter kan spela in i medborgarnas uppfattning av det demokratiska systemet. De tre systemen 

har olika utformningar och ger därför olika utfall och konsekvenser för den demokratiska 

legitimiteten. Vi kunde genom resultatet dock dra slutsatsen att Tysklands konstitutionella 

system tycks kunna leda till en högre legitimitet utifrån Dahls kriterier än de övriga systemen.  

 En viktig diskussion att föra vidare är den eventuellt bristande demokratiska processen, i 

form av den institutionella utformningen genom ett ”first-past-the-post”-system i USA. Detta i 

aspekten av att det två gånger under de senaste 18 åren inträffat att den vinnande 

presidentkandidaten förlorat “the popular vote”, det vill säga medborgarnas röst. Den nuvarande 

presidenten, Donald Trump fick 2,9 miljoner färre röster än sin konkurrerande kandidat Hillary 

Clinton, men vann de avgörande elektorrösterna. År 2000 vann även George W. Bush trots att 

den konkurrerande kandidaten Al Gore vann cirka 537 000 mer “popular votes” (Pew Research 

Center 2016). Detta kan diskuteras vara en problematik för demokratin, framför allt i förhållande 

till röstjämlikhet, då vissa röster väger tyngre än andras och därmed kan majoriteten av 

medborgarnas röster fortfarande förlora all politisk representativitet.  

 En slutlig aspekt värd att nämna för vidare forskning är att det finns begränsningar för 

medborgarna att delta i den demokratiska processen i samtliga tre system. Alla tre har genom 

studiens gång visat på tendenser på låg politisk kunskap, avtagande valdeltagande och andra 
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hinder som kan tänkas skapa en bristande demokrati. Det hade varit av intresse att vidare 

undersöka vad dessa avvikelser och begränsningar kan bero på, genom att undersöka vilka 

grupper av medborgare som tenderar att uteslutas från den demokratiska processen. Då resultatet 

visat på att det finns variationer i den demokratiska legitimiteten ur olika aspekter, finns ett stort 

behov att studera de hinder innan grundidén om demokrati går förlorad. 
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Bilagor 
Bilaga 1. 

USA Lagar, regler och statliga bestämmelser 
1. Effektivt 
deltagande 

- Alla stater kräver att politiska kandidater ska vara amerikanska medborgare. Det 
finns dock ingen lag i USA:s konstitutionen som har krav på att kandidater till statliga 
val ska vara födda i USA (United States Senate u.å.b). 
- Kongressen (representanthuset och senaten) har inga lagar angående dubbelt 
medborgarskap (United States Senate u.å.a) 
- För att kandidera som president krävs medborgarskap sen födsel, varit bosatt i USA i 
14 år samt ha minimiålder på 35 år (USA.gov 2018c). 
- För att kandidera till senaten krävs 9 års medborgarskap samt en minimiålder på 30 
år (USA.gov 2018b). 
- För att kandidera till representanthuset krävs 7 års medborgarskap samt en 
minimiålder på 25 år (USA.gov 2018b).  

2. Röstjämlikhet - Människor som tjänstgör inom militären eller är bosatta utanför landet kan använda 
sig av Federal Post Card Application (FPCA) för ansökan av registrering och i sin 
frånvaro vid röstning (U.S. Election Assistance Commision u.å., s. 2).  
- De väljare som inte kan rösta under valdagen kan rösta i sin frånvaro (U.S. Election 
Assistance Commision u.å., s. 3).  
- Man kan i vissa stater även rösta i förtid genom att skicka in sin röst via post eller 
personligen lämna in rösten till den lokala vallokalen (U.S. Election Assistance 
Commision u.å., s. 5). 
- Hemlösa kan registrera sig för att rösta inom alla delstater. Det rekommenderas att 
de listar sig på en adress. Är detta inte möjligt, kan hemlösa registrera ett gathörn eller 
en park som deras bostad (Nonprofit VOTE 2018) 
- Alla delstater förutom North Dakota kräver röstregistrering (USA.gov 2018d). 
- Delstaterna har olika deadlines för när sista dagen för registrering inträffar (U.S. 
Election Assistance Commision u.å., s. 3). 
- Varje delstat har olika riktlinjer. Det gör att de som röstar i sin frånvaro kan behöva 
ge en anledning till varför (U.S. Election Assistance Commision u.å., ss. 3–4). 
- Väljarnas rösträtt är begränsade till de distrikt väljarna är bosatt. Minst 24 stater har 
ett lagstadgat krav angående att röstberättigade måste avse att fortsätta bo i staten för 
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att kvalificera sig som bosatt och få rösta i den staten (National Conference of State 
Legislatures 2016).  

3. Upplyst 
förståelse 

- Den amerikanska statens initiativ till röstningsåtgärder såsom medborgarinitiativ 
(namninsamling) och folkomröstning har enligt empiriska resultat inte visat på ökat 
politisk kunskap hos medborgarna (Nicholas R. Seabrook, Joshua J. Dyck, Edward L. 
Lascher Jr. 2015, s. 279).  
- Den amerikanska statens initiativ att lägga till fler åtgärder vid röstning påverkar de 
amerikanska väljarnas förmåga negativt att översätta sina preferenser till politiska 
beslut. Dessa institutionella hinder som kan tänkas försvåra förvärvet av politisk 
kunskap genom att skapa ett alltför komplicerat val-scenario (Seabrook et al. 2015, s. 
299). 
- På USA.gov har medborgare möjlighet att hitta information angående röstning, 
under fliken “Voting and Elections” (USA.gov u.å.). 

4. Kontroll över 
dagordning 

- Representanthuset är USA:s representativa institution och besitter en viss exekutiv 
makt i form av att initiera prövningsförfaranden och skattebeslut (United States House 
of Representatives u.å.). 
- Representanthuset representerar medborgarna i USA:s 50 delstater utifrån en 
proportionell fördelning av befolkningen (United States House of Representatives 
u.å.). 
- Kongressen (senaten och representanthuset) som är USA:s representativa organ har 
enligt konstitutionen betydande befogenheter, där den lagstiftande makten är stor. 
Kongressen är den del av parlamentet som har makt att skapa nya lagar och ändra 
befintliga lagar (The White House u.å.) 
- Fem geografiska områden som tillhör USA (the District of Columbia, the Virgin 
Islands, Guam, American Samoa och the Commonwealth of the Northern Mariana 
Islands) har särskilda bestämmelser, med en delegerad representant per område som 
sitter i representanthuset. De har samma befogenheter som de andra representanterna, 
men får inte rösta när kammaren träffas (United States House of Representatives u.å.). 
- Det finns även en bosatt kommissionär som representerar Puerto Rico i 
representanthuset. Kommissionären har samma befogenheter men får inte rösta när 
kammaren träffas (United States House of Representatives u.å.). 
- “Medborgarinitiativ”, det vill säga att samla in ett föreskrivet antal giltiga signaturer 
från röstberättigade för att kunna ta upp frågorna på dagordningen är endast tillåtet i 
24 stater (Donna Kesselman 2012, s. 2). 
- USA baserat på ett ”first-past-the-post”-system, vilket betyder att kandidater inte 
behöver passera ett lägsta tröskelvärde eller vinna “absolut majoritet”. Politiska 
kandidater behöver endast en röst mer än sina konkurrenter för att vinna hela 
valkretsen och därmed all representation (Pippa Norris 1997, s. 3). 

5. Alla är 
inkluderade 

- Tre grundprinciper man utgår ifrån för att man ska vara röstberättigad: man ska vara 
amerikanska medborgare, medborgaren ska uppfylla sina tillståndskrav på sitt boende 
i landet och att man ska vara 18 år (USA.gov 2018d). 
- I Maine och Vermont förlorar förbrytare inte rättigheten att rösta, även om de 
fängslade (National Conference of State Legislatures 2017). 
- Många konstitutionella ändringar och federala lagar har stiftats genom åren för att 
säkerställa att alla amerikaner har rätt att rösta och möjlighet att utöva denna rätt 
(USA.gov 2018e). 
- Vissa delstater tillåter att man som 17-årig medborgare kan registrera sig för att rösta 
om man är 18 år på valdagen (USA.gov 2018d). 
- Icke-amerikanska medborgare, personer som är fällda för brott och psykisk 
funktionsnedsättning (de två sistnämnda varierar beroende på vilken delstat man bor i) 
får inte rösta (USA.gov 2018d). 
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- I 14 delstater samt “the District of Columbia”, förlorar förbrytare rättigheten att rösta 
under fängelsetiden. De återfår rösträtten när det blir frisläppta (National Conference 
of State Legislatures 2017). 
- I 21 delstater förlorar förbrytare rösträtten under fängelsetiden samt under en tid 
efteråt när de är frisläppta (men under bevakning/skyddstillsyn) (National Conference 
of State Legislatures 2017). 
- I 13 delstater förlorare förbrytare rösträtten på obestämd tid efter vissa brott. Då kan 
det krävas en guvernörs benådning för att rösträtten ska återställas, eller att förbrytare 
kan stå inför ytterligare väntetid efter avslutad sittning (inklusive 
bevakning/skyddstillsyn) (National Conference of State Legislatures 2017). 

 
Bilaga 2. 

Tyskland Lagar, regler och statliga bestämmelser 
1. Effektivt 
deltagande 

- Minimiåldern för att få kandidera i valet till Europaparlamentet fastställs genom 
lagar och regler på nationell nivå. I femton länder är minimiåldern 18 år, i tio länder är 
minimiåldern 21 år, i ett land är minimiåldern 23 år och i två länder är minimiåldern 
25 år (European Parliamentary Research Service 2014, ss. 1–2) 
 - Man kan kandidera med dubbelt medborgarskap, det vill säga kandidater i ett land 
kan även vara medborgare i ett annat EU-land för att kandidera till Europaparlamentet 
(The Electoral Knowledge network u.å.). 
- Det finns inget krav om man får eller inte får vara religiös när man kandiderar till 
Europaparlamentet (EUR-lex 2008). 
- Det finns särskilda regler i de länder inom EU där icke-medborgare utgör mer än 
20% av de totala väljarna, exempelvis Luxemburg. Värdlandet kan då kräva 
ytterligare ett uppehållstillstånd innan icke-medborgaren får kandidera i valet (Your 
Europe 2017). 
- Villkoren för att kandidera i val gäller under samma förutsättningar som gäller för 
landet som EU-medborgare bosätter sig i. Därmed kan det skilja hur lång period man 
ska ha varit bosatt i ett land för att kandidera till Europaparlamentet (Your Europe 
2017).  

2. Röstjämlikhet  - Som EU-medborgare har man rätt att delta i valet till Europaparlamentet om man 
bor i ett annat europeiskt land (Your Europe 2017). 
- Som EU-medborgare röstar man under samma villkor som medborgarna i landet 
man är bosatt i (Your Europe 2017). 
- I EU-länderna Belgien, Cypern, Grekland och Luxemburg gäller obligatorisk 
röstning. Det innebär att man som medborgare är skyldig att delta i valet till 
Europaparlamentet (Your Europe 2017). 
- Det krävs registrering för att få rösta om EU-medborgare bosatt i ett annat EU-land 
än ens hemland (Your Europe 2017). 
- Det kan krävas ytterligare ett uppehållstillstånd för att delta i valet till 
Europaparlamentet, då det finns regler inom vissa EU-länder där icke-medborgarna 
utgör 20% av de totala väljarna. Idag gäller det enbart Luxemburg (Your Europe 
2018). 
- Det finns inget som antyder att man kan rösta i sin frånvaro/förtidsrösta till 
Europaparlamentet (European Parliament 2018).  

3. Upplyst 
förståelse 

- Europaparlamentet har tagit fram en broschyr som beskriver en invånares röst i EU. 
Den tar bland annat upp de viktigaste resultaten som EU har uppnått, vilka 
institutioner som finns i EU och vilken makt/roll Europaparlamentet besitter 
(European Parliament 2016).  
- Under Europeiska Unionens internationella sida har de tagit fram ‘Teacher’s Corner’ 
som innehåller material om EU för alla åldrar. Det är främst riktat mot lärare och dess 
elever (Europa Teacher’s Corner 2018). 
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4. Kontroll över 
dagordning 

- Europaparlamentet, som är den institutionen där medborgarna blir representerade, 
har som huvudsakliga funktion att kontrollera den verkställande makten, att besluta 
om den gemensamma budgeten samt att medverka i lagstiftningsärenden (Tallberg 
2016, ss. 99–100). 
- EU har ett medborgarinitiativ, vilket är ett verktyg som tillåter medborgare att 
föreslå lagförändringar där EU-kommissionen har befogenhet att föreslå lagstiftning 
(exempelvis jordbruk, miljö och handel). Det krävs sju myndiga medborgare från 
minst sju olika medlemsländer som skapar gruppen och initiativet kräver minst en 
miljon underskrifter för att kommissionen ska ta ställning till förslaget 
(Europaparlamentet u.å.). 
- Medlemsländerna får fastställa ett lägsta tröskelvärde gällande valet till 
Europaparlamentet själva, men den får dock inte överstiga 5% (European 
Parliamentary Research Service 2014, s. 2).  
- Europaparlamentet är det enda direktvalda institutionen inom EU som även är den 
svagaste av tre organ i EU:s lagstiftningstriangel (Tallberg 2016, s. 179) 
- Då de övernationella dragen i EU har blivit med framträdande, har medborgarnas 
möjligheter att utkräva ansvar att nationella regeringar försvagats. Det beror på att 
EU:s övernationella institutioner erhåller egen beslutskompetens på vissa områden 
(Tallberg 2016, s. 181). 

5. Alla är 
inkluderade 

- Minimiåldern för att vara röstberättigad i valet till Europaparlamentet fastställs 
genom lagar och regler på nationell nivå. I alla medlemsländer förutom Schweiz är 
minimiåldern för att rösta 18 år. I Schweiz är minimiåldern 16 år (European 
Parliamentary Research Service 2014, s. 2) 
- Inom EU tilldelas samtliga myndiga medborgare i medlemsstaterna en generell 
rösträtt (Eva-Maria Poptcheva 2015, s. 3). 
- Det finns, trots generell rösträtt, restriktioner inom medlemsländerna såsom ålder, 
psykisk funktionsnedsättning och kriminella aktioner (Poptcheva 2015, s. 3). 
- I sex stycken medlemsstater (Irland, Danmark, Cypern, Malta, Tyskland och 
Storbritannien) förlorar medborgarna rösträtten om de bor i ett tredje land (ett land 
utanför EU). I Danmark och Tyskland ser dock restriktionerna annorlunda ut. I 
Danmark förlorar medborgare ej rösträtten om man bor i ett tredje land om man ämnar 
återvända inom två år. I Tyskland förlorar man inte rösträtten i ett tredje land om man 
har varit permanent bosatt i landet efter man har fyllt 14 år, för en oavbruten period på 
tre månader under de senaste 25 åren. Eller om man är bekant med den tyska politiska 
situationen och påverkas av den (Poptcheva 2015, ss. 12–13). 
- I valet till Europaparlamentet fråntar Irland och Storbritannien rösträtten om man är 
bosatt i en annan EU-medlemsstat (Poptcheva 2015, ss. 12–13). 

 
Bilaga 3. 

Tyskland Lagar, regler och statliga bestämmelser 
1. Effektivt 
deltagande 

 - För att få kandidera till Bundestag krävs det att man är fullvärdig medborgare samt 
att man är myndig, det vill säga 18 år (Regeringskansliet 2017, s. 3). 
- För att få kandidera till presidentämbetet krävs att man är tysk röstberättigad 
medborgare med en minimiålder på 40 år (Rutger Lindahl 2009, s. 202). 
- Presidenten är inte folkvald och har normalt inte politiskt inflytande av betydelse 
men han eller hon kan dock ha direkt politisk betydelse genom att lägga fram förslag 
när majoritetsläger är oklart (Lindahl 2009, s. 202). 
- Det finns ingen lag som beslutar om hur länge förbundskanslern får sitta på sin post 
(The Federal Government u.å.). 
- Det finns ingen lag om att man kan kandidera med ett dubbelt medborgarskap (The 
Federal Government u.å.). 
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2. Röstjämlikhet  - Tyska röstberättigad medborgare som är införda i väljarregistret kan välja att rösta 
via post. Man kan även rösta i sin frånvaro om man tillfälligt är utomlands under 
valtillfället (The Federal Returning Officer u.å.d).  
- Brevrösten kan antingen lämnas in i förtid personligen eller postas i förtid The 
Federal Returning Officer u.å.d).  
- För att få rösta i nationella val behöver man vara skriven i ett väljarregister. Som 
tysk medborgare bosatt utanför landet hamnar man inte automatiskt i väljarregistret. 
Inför varje val måste man då lämna in en formell ansökan om att få vara skriven i 
väljarregistret (The Federal Returning Officer u.å.b). 
-Väljarnas röstsedel kan användas för att rösta i ett valfritt distrikt, dock inom 
medborgarnas valkrets (The Federal Returning Officer u.å.c).  

3. Upplyst 
förståelse 

- Tyskland har tagit fram ”The Federal Agency for Civic Education” som syftar till att 
förse alla medborgarna med utbildning och information angående politiska problem i 
landet (Bundeszentrale für politische Bildung 2018). 
- På sidan ’The Federal Returning Officer’ har de en flik som heter ’Bundestag 
Election’. Under fliken har de tyska medborgarna möjligheten till att hitta information 
om valet och vad som krävs av en tysk medborgare för att få delta i valet (The Federal 
Returning Officer u.å.c). 

4. Kontroll över 
dagordning 

- Tyska Bundestag är den institution där medborgarna indirekt blir representerade och 
är ett forum där politiker diskuterar politiska frågor som landet ska driva (Deutscher 
Bundestag u.å.a). 
- Den viktigaste uppgiften som parlamentet (Bundestag och Bundesrat) innehar är 
lagstiftningsprocessen och granskningen av regeringen och dess arbete (Deutscher 
Bundestag u.å.a). 
- Bundestag är det viktigaste organet i lagstiftningen (Deutscher Bundestag u.å.a).  
- Bundesrat, det organ som tillåter representanter från delstaterna att delta i 
lagstiftning och administration, är också inblandad i lagstiftningsprocessen. Under 
Tysklands federativa system, innehar delstaterna en stor del av statens befogenheter 
(Deutscher Bundestag u.å.a).  
- Enligt artikel 17 i Basic Law ska varje person ha rätt, individuellt eller gemensamt, 
till att skicka skriftliga förfrågningar eller klagomål till behöriga myndigheter och till 
lagstiftaren (The Federal Government u.å.a). 
- Valet till Bundestag har ett tröskelvärde på antingen fem procent av rösterna eller 
vunnit minst tre valkretsplatser (Deutscher Bundestag 2013). 

5. Alla är 
inkluderade 

- Tre grundprinciper man utgår ifrån för att vara röstberättigad i Tyskland: personen 
ska vara myndig (över 18 år), ha bott minst tre månader i Tyskland samt inte ha 
berövats sin rösträtt genom en domares beslut (Luicy Pedrosa 2013, s. 2). 
- Medborgare med psykiska funktionshinder har rätt att rösta och kan biträdas av en 
person som blivit utsedd att hjälpa till av en domare (Pedrosa 2013, s. 2). 
- För att vara berättigad att delta politiskt genom röstning krävs att man (efter 14 år 
fyllda) haft hemvist eller varit bosatt i minst tre månader inom landet. Denna vistelse i 
Tyskland får inte ha ägt rum för längre än 25 år sedan (Poptcheva 2015, s. 5). 
- Man kan som funktionshindrad medborgare bli berövad sin rösträtt endast om 
domstol kräver att en annan person har befogenhet över medborgarens samtliga 
angelägenheter (det vill säga fysiskt och psykiskt) (Pedrosa 2013, ss. 2–3). 
- Man är diskvalificerad från att rösta om han eller hon är inlagd på ett psykiatriskt 
sjukhus i enlighet med strafflagen §63 i kombination med strafflagen §20 (German 
Law Archive 2013). 

 
 


