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Förord

Årets rapport från sns Demokratiråd behandlar frågan om den po-
litiska maktens natur och fördelning i Europeiska unionen. Vem har 
egentligen makt i dagens eu och varför? Vi uppmärksammar särskilt 
tre kategorier av aktörer i eu: institutionerna, medlemsstaterna och 
lobbyisterna. Vad har Lissabonfördraget inneburit för fördelningen 
av makt mellan eu:s institutioner? Domineras eu:s mellanstatliga or-
gan alltjämt av de stora ländernas regeringar eller har tyngdpunkten 
i det utvidgade Europa skiftat till de små och medelstora ländernas 
fördel? I vilken utsträckning är politiska beslut i eu i själva verket följ-
den av påtryckningar från intressegrupper, och i så fall vilka? 

Årets rapport är den tredje från sns Demokratiråd med fokus på 
Europafrågor. sns vill med denna satsning stimulera till en aktiv och 
välinformerad debatt om politik och demokrati i Europa. Genom 
rapporterna får forskare tillfälle att bidra med begrepp, analyser och 
resultat till det offentliga samtalet om Europa.

Demokratirådet består i år av docent Derek Beach, docent 
 Daniel Naurin och docent Teija Tiilikainen, under ordförandeskap 
av undertecknad, som medverkat både som författare och redak-
tör.  Susanna Lindberg har förtjänstfullt översatt kapitel 2 och 3 till 
svenska. Rapporten är ett lagarbete där rådets samtliga medlemmar 
bidragit till texten och gemensamt ansvarar för slutsatser och förslag. 
Demokratirådet har arbetat under full akademisk frihet, och i likhet 
med vad som gäller för alla sns skrifter svarar författarna ensamma 
för rapportens innehåll. 

Stockholm i februari 2011
jonas ta l l berg
Professor i statsvetenskap
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