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”Om vi ska lyckas föra EU närmare 
medborgarna behövs kunskapen och 

engagemanget på lokal och regional nivå. Det är 
där man bäst känner medborgarnas behov.”  

  
 (Färm & Wallström 2004:125)  

 

 

 

 

”Transnationell demokrati är nödvändigt, 

men är det möjligt?” 
 

(Hettne 1997:110) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 
 

Jag ämnade med denna uppsats studera den politiska kommunikationen mellan de 

styrande beslutsfattarna i Bryssel och de styrda, avgränsade till Sveriges befolkning, med 

utgångspunkt från det låga svenska valdeltagandet i tidigare Europaparlamentsval. Syftet 

var att utifrån det låga svenska valdeltagandet i EP-val undersöka effektiviteten i 

kommunikationen mellan dessa två parter samt utifrån den rådande 

subsidiaritetsprincipen inom EU undersöka om den svenska nationalstatstillhörigheten 

kan ses som en betydande påverkansfaktor. Studien syftade att besvara följande 

frågeställningar: 

– Ligger ett dåligt utnyttjande av EU: s informationskanaler till grund för det låga 

svenska valdeltagandet i EP-val? 

– Beror det låga svenska valdeltagandet i EP-val på en övervägande känsla av nationell 

tillhörighet framför en europeisk tillhörighet  

 

Den teoretiska utgångspunkten i skrivandet var främst Lasswells kommunikationsformel 

där vikten läggs vid effekten av kommuniceringen snarare än vid betydelsen av de 

kommunikativa meddelandena. Ett ökat valdeltagande i EP-val är i detta fall den 

önskvärda effekten för att bekämpa det demokratiska underskottet inom den Europeiska 

unionen. Jag undersökte detta med hjälp av metodtriangulering där den kvantitativa delen 

bestod av en enkätundersökning utdelad i Sundsvall och Uppsala kombinerat med en 

kvalitativ analys av Sveriges fem främsta EU-relaterade informationskanaler.  

Enkätundersökningen visade hur en majoritet av Sveriges befolkning stödjer EU-

medlemskapet samtidigt som en snabbt växande majoritet av befolkningen aktivt 

informerar sig om EU. Resultatet visar också på medias enorma betydelse för EU-

bildningen i Sverige och i slutändan för valdeltagandet i EP-val. Främst informerar sig 

Sveriges befolkning genom tidningen och TV. Radio, Internet och vänner, 

arbetskamrater, bekanta & familj är i sammanhanget också viktiga vägar till information. 

De två sistnämnda vägarna till EU-information står för den största ökningen sedan 

tidigare mätningar.  

Studien av de fem främsta informationskanalerna EU-upplysningen, EU-

parlamentet i Sverige, EU-kommissionen i Sverige, Europa Direkt och KOM-09 visar 

tydligt den anonymitet under vilken dessa arbetar. Allt tyder på att kompetensen är hög 

inom organisationerna men att denna kompetens inte tas till vara av allmänheten då de i 



 

mycket hög utsträckning inte är medvetna om informationskanalernas existens, än mindre 

använder sig av dessa. Det huvudsakliga problemet tycks utifrån resultatet i denna studie 

ligga i den kommunikativa processens näst sista steg, till vem kanalerna vänder sig. I 

praktiken arbetar dessa huvudsakligen för att besvara allmänhetens frågor och driver i 

alltför liten grad på den passiva informationsinhämtningen vilket ligger till grund för det 

låga svenska valdeltagandet i EP-val. 

Utifrån Hettnes teori om regionalism i en postwestfalisk framtid, uppsatsens andra 

teoretiska utgångspunkt, visar resultatet hur en majoritet av Sveriges befolkning i första 

hand värnar om det egna landet och prioriterar en god svensk utveckling framför en god 

utveckling inom EU. I och med det utbredda stödet för ett svenskt medlemskap i EU samt 

svenskarnas synnerligen starka stöd för EU: s institutioner kan denna tendens inte ses 

som en betydande förklaringsfaktor till det låga svenska valdeltagandet i EP-val. 

Mina rekommendationer utifrån studiens resultat är att de befintliga 

informationskanalerna, undantaget KOM-09 som endast tillfälligt bildats med anledning 

av det svenska ordförandeskapet i EU, bör öka marknadsföringen av sin egen verksamhet 

samt satsa mer på den passiva informationsinhämtningen. I och med detta kan 

informationskanalerna nå ut till en större del av Sveriges befolkning och på så vis, ur ett 

svenskt perspektiv, stärka demokratin i Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Valdeltagande – Europaparlamentsval – Sverige – Politisk 

kommunikation – Lasswell – Nationstillhörighet kontra europeisk tillhörighet 
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1 Inledning 

Den sjunde juni detta år (2009) är det åter igen dags för val till EU: s enda direktvalda 

organ – Europaparlamentet. I samband med detta har problemet med ett rekordlågt 

svenskt valdeltagande och avståndet mellan styrande och styrda lyfts fram. Margot 

Wallström, Sveriges representant tillika EU-kommissionär med ansvar för 

kommunikationsfrågor, har de senaste månaderna vid upprepade tillfällen belyst 

problemet i svenska media. Det svenska valdeltagandet i Europaparlamentsvalen (EP-

valen) har sedan inträdet i unionen varit genomgående lågt och nådde vid det senast 

genomförda EP-valet endast upp till 38 %. Långt under hälften av den röstberättigade 

svenska befolkningen har med andra ord givit de svenska EU-representanternas arbete 

legitimitet. I dagsläget är EU: s legitimitet i allra högsta grad ifrågasatt och man talar 

om ett demokratiskt underskott. Paradoxalt nog betraktas den europeiska unionens 

institutioner som legitima trots att de arbetar i stort sett utan insyn, detta på grund utav 

att de skapats av demokratiska stater och därför med automatik betraktas som legitima 

(Hettne 1997:117-118). Svenskarna visar på ett synnerligen starkt stöd för dessa 

institutioner trots att EU-skepticismen generellt är mycket hög i landet och väldigt få 

deltar i valen (Eurobarometer 70). 

De styrande kan med ett annat ord kallas för eliten och åsyftar i denna uppsats 

beslutsfattarna vid EU: s institutioner placerade i Bryssel och Strasbourg. Eliten har 

makten att påverka vilket i sin tur har en effekt på de styrdas liv. EU ses av många som 

ett elitprojekt där vanliga människor har mycket lite att säga till om. Mycket av denna 

maktlöshet bottnar i en okunskap som i sin tur underminerar EU: s makt då ett 

demokratibaserat samarbete som bekant inte kan fungera framgångsrikt utan folkets 

legitimitet. I motsats till detta skriver Göran Färm: ”Faktum är att EU handlar ganska 

lite om internationella frågor. Det mesta har snarare koppling till inrikespolitiken” 

(Färm & Wallström 2004:39) Detta stödjer förtjänsten av en upplyst befolkning, inte 

bara på nationell nivå utan även på EU-nivå, vilket ligger till grund för denna studie 

och dess tänkta forskningsnytta. 

Uppsatsen ämnar studera avståndet mellan den styrande eliten inom EU och de 

styrda, vilket i detta sammanhang åsyftar Sveriges befolkning, utifrån en 

kommunikationsaspekt. På senare år har uppmärksammats hur kommunikationen inom 

EU, både till och från medborgarna, inte fungerar som den ska. Till följd av detta 

upplever stora delar av EU: s medborgare att det finns ett avstånd mellan dem och 
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beslutsfattarna i EU. Genom att studera några av de största kommunikationskanalerna 

vilka styr allmänhetens tillgång till EU-relaterad information kan slutsatser dras 

huruvida dessa fungerar effektivt samt hur väl allmänheten tillgodogör sig dessa 

kanaler. Den önskvärda effekten av en förbättrad kommunikation är givetvis ett ökat 

valdeltagande i EP-val. Undersökningen görs med C-uppsatsen EU-vem bryr sig? som 

utgångspunkt där Dahls teori om den ideala demokratin undersöktes utifrån 

valdeltagandet i nationella val och EP-val i Sverige från 1994 och framåt. Där kunde 

konstateras hur det betydligt lägre svenska valdeltagandet i EP-val inte kan förklaras av 

en lägre grad av demokrati. Resultatet visade hur en ökad grad av demokrati, utifrån 

Dahls fem kriterier för den ideala demokratin1, inte med automatik leder till ett högre 

valdeltagande i EP-val. Frågan är därför vad det är som gör att Sveriges medborgare 

avstår från att avlägga sin röst i EU-politiken. I detta sammanhang kan vi inte exkludera 

globaliseringens effekter i form av en växande regional betydelse där det 

decentraliserade svenska förvaltningssystemet sannolikt också spelar en viktig roll då 

det gäller allmänhetens upplevda nationella tillhörighet kontra en europeisk tillhörighet. 

Trots att Sverige är ett lite land i ett stort europeiskt samarbete utan något globalt 

opinionsledarskap kan en studie av landets kommunikativa effektivitet gentemot 

befolkningen vara av nytta i ett större perspektiv för att bringa klarhet i vad som 

behöver förändras för att öka valdeltagandet i EP-val och samtidigt öka unionens 

legitimitet. 

Ett av Dahls fem kriterier för den ideala demokratin är upplyst förståelse vilket 

tar upp alla medlemmar av demos lika och effektiva möjligheter att skaffa kunskap om 

relevanta alternativ och dess troliga konsekvenser (Dahl 1998: 37-38). Detta är inte en 

mätning av den faktiska kunskapen utan en uppskattning av möjligheterna som 

samhället ger individen att inhämta den nödvändiga kunskapen för respektive val och 

som i sin tur gör valdeltagandet givande. Rätten till information är ett av de 

grundläggande demokratiska värden som vårt samhälle vilar på. Dahl lyfter fram vikten 

av en god kommunikation mellan styrande och styrda fram för att slutligen få folket att 

gå till valurnorna. Denna undersökning utgår från de styrdas perspektiv eftersom den 

                                                 
1 Jämlika val 
  Inklusion av alla vuxna 
  Effektivt deltagande 
  Kontroll över agendan 
  Upplyst förståelse 
En omarbetning av Dahls polyarki bestående av sju kriterier. 
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önskade effekten av den politiska kommunikationen är ett förändrat beteende hos dessa 

genom ett ökat valdeltagande.  

Demokratin i sin renaste form är oförenlig med representation men utesluter 

emellertid inte en uppdelning av funktionerna mellan styrande och styrda. Det 

essentiella är åter igen att de styrda hålls väl informerade, något som idag tycks fungera 

dåligt på EU-nivå i Sverige.  

 

1.1 Syfte & frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utifrån det låga svenska valdeltagandet i EP-val undersöka 

effektiviteten i kommunikationen mellan de styrande beslutsfattarna inom EU och de 

styrda (Sveriges befolkning) samt utifrån den rådande subsidiaritetsprincipen inom EU 

undersöka om den svenska nationalstatstillhörigheten kan ses som en betydande 

påverkansfaktor.  

 

Följande frågeställningar syftar denna avhandling till att besvara: 

– Ligger ett dåligt utnyttjande av EU: s informationskanaler till grund för det låga 

svenska valdeltagandet i EP-val? 

– Beror det låga svenska valdeltagandet i EP-val på en övervägande känsla av 

nationell tillhörighet framför en europeisk tillhörighet 

 

1.2 Avgränsning 

De styrda inom EU, vilket innefattar medborgarna i samtliga av EU: s 27 

medlemsländer, avgränsar jag i denna studie till Sveriges medborgare. Trots att 

problemet med ett lågt valdeltagande i EP-val på intet sätt är specifikt endast för 

Sverige grundar sig denna avgränsning främst på det faktum att valdeltagandet skiljer 

sig kraftigt åt mellan EP-val och riksdagsval (RD-val) där inget annat medlemsland i 

EU visar på lika stor procentuell skillnad i valdeltagande mellan dessa val (http 1 & 2). 

Svenskarnas visar alltså ingen generell ovilja att delta i demokratiskt anordnade val 

utan uteblir i betydligt högre utsträckning i just EP-val. Kommunikationen mellan de 

styrande i EU och den styrda svenska befolkningen tycks med andra ord fungera dåligt 

vilket ligger till grund för denna studie. 

Tidsavgränsningen i denna studie sträcker sig från Sveriges inträde i unionen 

1994 fram till nästkommande EP-val i juni detta år då effekten av kommunikationen 

mellan styrande och styrda förhoppningsvis blir ett ökat valdeltagande. Tyngdpunkten 
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kommer av naturliga skäl ligga på nutid då det centrala i undersökningen är att klargöra 

hur kommunikationen fungerar idag. 

 

1. 3 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats består av sammanlagt fem kapitel där läsaren inledningsvis ges en 

beskrivning av forskningsområdet och de grundläggande förutsättningarna för 

uppsatsens fortsatta uppbyggnad. I det andra kapitlet presenterar jag tidigare forskning i 

ämnet samt det teoretiska ramverket vilka jag avser att utgå ifrån i min studie. 

Uppsatsens tredje kapitel består av en metodologisk genomgång av hur jag avser att gå 

tillväga för att uppfylla uppsatsens syfte och besvara de båda frågeställningarna. Det 

fjärde kapitlet redovisar det empiriska material som jag samlat in med hjälp av såväl 

kvantitativa som kvalitativa metoder. De EU-relaterade informationskanalerna 

presenteras samt resultatet från genomförd enkätundersökning. Resultatet analyseras 

sedan i uppsatsens femte och sista kapitel. Där presenteras också de slutsatser som kan 

dras utifrån studien samt idéer för hur man skulle kunna gå vidare i eventuell framtida 

forskning. 
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2 Teoretiskt ramverk 

Lasswells klassiska kommunikationsteori är den teori som kommer närmast kärnfrågan 

i denna studie, nämligen EU-medborgarnas okunskap som grund för det låga 

valdeltagandet. Hettnes teori om regionalismen i dagens postwestfaliska samhälle tar 

upp en komplicerande faktor, nämligen det nationalistiska inflytandet som försvårar för 

medborgarna i Sverige att relatera till något så stort som EU. Motarbetar denna fokus 

på det nationella planet EU-samarbetet i sin helhet? Nedan följer en grundligare 

beskrivning av respektive teori som tillsammans skapar det huvudsakliga teoretiska 

ramverket för denna studie. 

 

2.1 Lasswells kommunikationsformel 

Harold Lasswell publicerade 1958 boken Politics: Who gets what, when, how där han 

presenterar en verbal och processbaserad kommunikationsteori med fokus på 

fenomenet masskommunikation. Grunden till modellen är en förståelse av 

masskommunikationens processer där Lasswell betonar nödvändigheten av att studera 

följande steg i den kommunikativa processen: 

Vem 
Säger vad 
Genom vilken kanal 
Till vem 
Med vilken effekt?  (Fiske 2000:48) 
 

Kommunikation ses i denna teori som en överföring av meddelanden där vikten läggs 

vid effekten av kommuniceringen snarare än betydelsen av de kommunikativa 

meddelandena. Effekten är en mätbar och observerbar förändring på mottagarens sida 

framkallade av identifierbara faktorer i processen. Alla påverkansfaktorer är 

föränderliga, såväl avsändaren som meddelandet som kanalen. Utöver vikten av att 

noga studera ovan nämnda steg i processen uppger Lasswell fem viktiga frågor för 

varje politisk situation: 

1. What goal values are to be sought? 

2. What are the trends in the realization of values? 

3. What factors condition trends? 

4. What projections characterize the probable course of future developments? 

5. What policy alternatives will bring the greatest net realization of values?  

        (Lasswell 1958:187) 
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Teorin utgår ifrån den styrande eliten vilket sätts i förhållande till främst färdigheter, 

klass, personlighet och attityd. En politikers främsta uppgift är enligt Lasswell att räkna 

ut tänkbara förändringar i inflytande och de inflytande (Lasswell 1958:7). För att uppnå 

detta krävs en djup kunskap om alla inblandade. Eliten kan inte framgångsrikt styra ett 

land eller en sammanslutning utan en god koppling till de styrda delvis genom att på ett 

framgångsrikt sätt manipulera sin omgivning med hjälp av symboler, våld, varor och 

praktisk utövning (Lasswell 1958:168). Just symboler av olika slag och i olika former 

lyfts fram som oerhört viktiga i kommunikationsprocessen. Viktiga symboliska 

färdigheter är enligt teorin handel, befrämjande (särskilt i form av propaganda), analys 

av medmänskliga förhållanden samt andra analytiska färdigheter. Skiftet mellan olika 

tidsepoker har visat på en utveckling i symbolernas betydelse. Den analytiska 

färdigheten var tidigare nära knutet till prästerliga färdigheter, den utbredda 

sekulariseringen i Europa samt stora delar av övriga världen har dock gjort att dessa 

minskat i betydelse (Lasswell 1958:104-106). Färdigheter inom våldsutövande var 

nyckeln till framgång i det feodala Europa medan organiserande färdigheter lade 

grunden för de nationella monarkierna. I och med den industriella expansionen ökade 

vikten av handelsfärdigheter vilket på senare tid fått stå åt sidan för färdigheter i 

propagandaspridning (Lasswell 1958:171). Med hänsyn till att Lasswell publicerade sin 

kommunikationsteori redan under sent femtiotal behöver ”på senare tid” inte 

nödvändigtvis åsyfta dagens samhälle. Trots detta visar Lasswell på en viktig 

beskrivning av den utveckling som skett och där propagandaföring än idag är en viktig 

del.  

I sin teori gör Lasswell en åtskillnad mellan systematiker och impressionister i 

den intellektuella världen. Beroende på vilken intellektuell bas individen vilar på 

påverkas dennes syn på samhället där systematikern, precis som namnet antyder, 

konstant eftersträvar en omsorgsfullt utarbetad och logiskt sammanhängande struktur 

av tillvaron medan impressionisten eftersträvar mindre stelhet. Lasswell gör även en 

åtskillnad mellan förklarande och beskrivande färdigheter där ”exposition tends toward 

the abstract och depiction moves toward the concrete” (Lasswell 1958:109-111). Enligt 

Lasswell själv så främjar den akademiska världen systematiker.  

Ytterligare en faktor i denna kommunikationsformel är begränsningar genom 

geografiska avgränsningar på lokal, kommunal och provinsiell nivå. Lasswell menar att 

vid uppkomsten av en revolutionerande elit sprids en oro bland övriga styrande eliter på 
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respektive nivå och med andra geografiska förutsättningar. ”They seek to obtain the 

cooperation of their own masses against the external threat by stigmatizing it as foreign 

and alien, and by emphasizing their own identification with the locality (Lasswell 

1958:120). Det uppkommer med andra ord en känsla av ”vi” och ”dom”. Denna analys 

har sitt ursprung i revolutioner som den franska och den ryska men utesluter inte vissa 

kopplingar till EU-samarbetets utveckling.  

Då man talar om en elit spelar klass av naturliga skäl en viktig roll. Lasswell 

hävdar att politiska händelser kan ses som övergången från en klassammansättnings 

dominans till en annan (Lasswell 1958:130). Han betonar också vikten av att 

konstanthålla klassammansättningen under den period man studerar. Nya referensramar 

förändrar alla inblandades preferenser, styrande som styrdas, och påverkar på så vis 

resultatet. Vidare i sammanhanget säger Lasswells kommunikationsteori att:  

”Those accustomed to think in terms of community attitudes (like nationality, 

nationalism) have obtained new insights by the use of class analysis, and often 

modified their practical preferences. Sometimes they have turned from patriotism to 

proletarianism...In communities which share Western European civilization the few, 

called here the elite, are more influencial than the many, the mass” 

 (Lasswell 1958:168). 

Lasswell menar att Europas medelklass, präglad av individualism, genom historien 

motarbetat varandra snarare än arbetat för varande i brist på självförtroende vilket 

resulterat i att motsättingarna snarare ökat än minskat med tiden. Fackligt anslutna 

arbetare menar han står ut som en egen del av medelklassen. Trots detta ser Lasswell det 

som mycket troligt att medelklassen på sikt närmar sig den ultimata segern (Lasswell 

1958:125-130). 

I flera av Lasswells böcker lyfts språkets betydelse fram för en framgångsrik 

kommunikation vilket i sin tur är en nödvändighet för att lyckas med politiken. Detta är 

ett ofrånkomligt problem inom det europeiska samarbetet där det i dagsläget heller inte 

finns någon realistisk lösning då ett gemensamt språk ter sig tämligen otänkbart.  

Lasswell tar vid upprepade tillfällen upp Västeuropa som exempel och 

utvidgningen av denna som han sedan allt som oftast jämför med sitt eget hemland 

USA. Lasswell menar att befolkningens attityd till det egna hemlandet påverkas av det 

aktuella politiska läget: ”As crisis grows, the ”nation” is constantly kept at the focus of 

attention… All eyes focus upon the fate of the national ”we” symbol in relation to the 

surrounding ”they” symbol…” (Lasswell 1958:38-39). Den Västeuropeiska 

civilisationen framhåller han som trångsynt och präglad av nationalism där skilda 
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kulturer ständigt möts (Lasswell 1958:177). I och med dagens framskridna 

globalisering sker dessa kulturella möten i betydligt högre grad världen över än vad 

som var fallet då Lasswell publicerade Politics: Who gets what, when, how. Denna 

tydliga åtskillnad mellan Öst- och Västeuropa är något föråldrad då öst och väst i 

betydligt högre grad integrerats med varandra genom exempelvis EU-samarbetet och 

kan i sammanhanget möjligen ses som en svaghet i användandet av denna teori. Hans 

böcker behandlar främst den amerikanska scenen som på många sätt speglar andra 

förutsättningar än vad som är fallet för EU. Trots detta är EU och USA på många 

punkter de närmast jämförbara fallen vi ser i världen idag.  

 

2.2 Regionalism i en postwestfalisk framtid 

Björn Hettne beskriver i Den europeiska paradoxen den nya nationalism som sprider 

sig genom Europa där regionalisering och globalisering kan ses som två parallella 

processer vilka påverkar såväl som motarbetar varandra. Som en följd av denna nya 

nationalism ser vi hur regionalismen breder ut sig där förloraren är nationalstaten 

främst genom att huvudstadens funktioner reduceras genom internationalisering, 

avreglering och överförande av vissa beslutsprocesser till övernationella beslutsorgan 

ofta geografiskt avlägsna från nationalstaten själv (Hettne 1997:128). 

Makroregionalismen kan betraktas som tendensen mot en regionalisering av 

världsordningen. En respons på teorin kring makroregionalism är mikroregionalism 

vilka Hettne särskiljer enligt följande: 

”Man kan skilja mellan supranationella regioner, det vill säga regioner som består av 

ett antal angränsande länder, och subnationella regioner inom ett land […] 

Makroregionen är alltså en framväxande samhällsnivå mellan nationen och den 

internationella (eller globala) nivån. Med mikroregion avses en eller flera angränsande 

(ibland transnationella) subnationella regioner. Dessa är uttryck för en nyfunnen 

intressegemenskap i det politiska landskap som tar form som en konsekvens av den 

globala regionaliseringen.” (Hettne 2003:136) 

Hettne klargör här på vilka samhällsnivåer makroregionalism och mikroregionalism 

återfinns (supranationella- respektive subnationella regioner). I och med att man i 

Maastrichtfördraget slår fast principen om subsidiaritet, även kallad närhetsprincipen, 

innebärande att inga beslut skall fattas på en mer central nivå än nödvändigt (Hettne 

1997:119),  parallellt med att nationsgränserna suddas ut allt mer till fördel för 

regionala samarbeten genom en utökad och förenklad handel mellan EU: s 

medlemsländer har regionalismen ökat i betydelse.  
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På samma sätt som Maastrichtfördraget 1992 slog fast subsidiaritetsprincipen 

bidrog, enligt Hettne, Romfördraget 1957 till startskottet av en ny era bortom 

nationalstaten vilket han kallar den postwestfaliska eran (Hettne 1997:28). Kort kan 

man säga att övergången från en westfalisk till en postwestfalisk världsordning består i 

att nationalstatens inflytande och betydelse frångås för en utökad regionalism. Makro- 

och mikroregionalismen är en postwestfalisk lösning i en tid då globaliseringen lett till 

en form av ”avnationalisering”, en process där nationalstaterna förlorat sin 

genomslagskraft och därmed assimilerats i det globala världssamhället. Den westfaliska 

tiden beskriver Hettne som nationalstaternas tid då den westfaliska freden satte punkt 

för det trettioåriga kriget och utmynnade i ett system av oavhängiga, suveräna stater 

(Hettne 1997:25). Hettne beskriver den nordiska internationalismen som ett uttryck för 

en utbredd postwestfalisk rationalitet och han framhåller hur de nordiska länderna – 

Sverige, Danmark, Norge, Island och Finland – tillhör de etniskt mest homogena 

länderna i världen och är också stabila demokratier (1997:93-94).  

Frågan är om Sverige, en av de äldre statsbildningarna med ett starkt 

decentraliserat förvaltningssystem och en majoritet av befolkningen som motsätter sig 

en ökad överstatlighet (personlig kommunikation, Marie-Louise von Bergmann 

Winberg, 3/6-09), har smittats av regionalism precis som senare statsbildningar som 

exempelvis Tyskland och Italien. ”Ju tidigare statsbildningar, desto större var 

statsmaktens nationsskapande roll, ju senare statsbildningar desto mer betydde 

framväxande nationalistiska föreställningar om nödvändigheten av en ”egen” stat. 

Tyskland och Italien var pionjärer för den senare modellen, men särskilt i det senare 

fallet var nationalistledarna väl medvetna om att när man skapat Italien gällde det att 

”skapa Italienare”” (Hettne 1997:89) 

Hettne hävdar att EU vilar på en postwestfalisk grund och kallar därmed Bryssel 

för ”det postwestfaliska Europas huvudstad” (1997:129). ”Det internationella systemet 

ändrar karaktär från westfaliskt till postwestfaliskt. Detta innebär att även 

konfliktlösningen blir mer överstatlig än mellanstatlig” (Hettne 1997:156). Den 

westfaliska rationaliteten kräver en militär kapacitet för att kunna garantera 

medborgarnas fysiska säkerhet, det vill säga frihet från risken att utsättas för våld. På 

denna punkt råder stor osäkerhet inom EU då man ännu inte beslutat på vilken av 

institutionerna en framtida all-europeisk säkerhetsstruktur skall vila (Hettne 1997:111). 

Han ser också på det europeiska samarbetet som ett sätt för de relativt små staterna i 
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EU att: ”…stärka kontrollen över ett ekonomiskt system som sedan länge vuxit ur 

nationalstatens politiska form (Hettne 1997:124). 

Vårt sätt att uppleva samhällsförändringarna som sker idag bestäms enligt 

Hettne om vi är ”westfaler” eller ”postwestfaler” och för att konkretisera detta 

ytterligare delar han in individer enligt de kategorier som denna fyrfältstabell visar: 

 

Figur 2:1 Hettnes fyrfältstabell över westfaler och postwestfaler 

Westfalisk   Postwestfalisk 

Källa: Hettne 1997:177  

Nationalister och internationalister är individer med en negativ inställning till EU 

medan hegemonister och nyregionalister är uttalat positiva till EU. Kategorierna 

beskrivs i korthet enligt följande: 

Nationalisterna sätter i alla lägen de nationella/svenska intressena först. 

Internationalister uppdelas i två grupper där: 

– solidariska globalister kämpar för global rättvisa och solidaritet med världens 

förtryckta och fattiga. 

– nyliberala frihandelsvänner ser EU som ett hinder för den fulländade 

ekonomiska friheten.  

Hegemonister särskiljs bland försvarare av de europeiska värdena och försvarare av det 

europeiska kapitalet. 

Nyregionalister delas även dem upp i två grupper: 

– nykeynisianer representerar vänsterfalangen av dessa postwestfaliska EU-

förespråkare och föreslår en expansionspolitik baserad på så kallad massiv 

resursöverföring till den fattiga ”underkonsumerande” världen. 

– nymerkantilisterna har en mer inåtvänd attityd och vill primärt balansera 

europeisk konsumtion mot europeisk produktion. 

(Hettne 1997:177-179) 

 
      Nationalister 

- folkhemsnostalgiker  
- neofascister 

  

 
            Internationalister 

- solidariska globalister  
- nyliberala frihandelsvänner 

  
 
     Hegemonister 

- försvarare av europeiska värden  
- försvarare av europeiskt kapital 

 

 
             Nyregionalister 

- nykeynesianer 
- nymerkantilister 
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2.3 Operationalisering av teorier 

Eftersom problemet med ett lågt svenskt valdeltagande i EP-val till stor del tycks 

handla om brister i kommunikationen som i sin tur leder till kunskapsbrister, har jag 

valt att främst använda mig av Lasswells kommunikationsformel. Att teorin fokuserar 

på masskommunikation gör kopplingen stark till EU: s situation. Genom att undersöka 

vilka kanaler de styrande i EU använder sig av i kommunikationen med de svenska 

medborgarna och hur dessa sedan mottar informationen hoppas jag kunna urskilja en 

förklaring till det tydliga avstånd som idag finns mellan styrande och styrda inom EU 

och som i sin tur underminerar unionens demokratiska värde. Jag kommer även att utgå 

ifrån Björn Hettnes syn på det europeiska samarbetet och teorin kring regionalism i en 

postwestfalisk tid då den nationalistiska tillhörigheten i Sveriges fall tycks vara en 

viktig försvårande faktor som ytterligare utökar avståndet mellan EU: s beslutsfattare 

och den svenska befolkningen. Det låga svenska valdeltagandet i EP-val, i förhållande 

till ett internationellt sett högt valdeltagande i nationella val, kan mycket väl bero på det 

djupt rotade nationalstatstänkandet som varje svensk medborgare levt med sedan 

barnsben. Av denna anledning anser jag, i likhet med Alexander George och Timothy 

McKeown (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2007:175), att man inte helt 

kan utelämna denna faktor från en undersökning som denna.  

Såväl Lasswells som Hettnes teori skrevs för relativt många år sedan, långt 

innan den europeiska unionen växt fram till dagens proportioner. Trots detta känns 

valet av teoretisk grund befogad då båda haft en stor inverkan på den internationella 

politiken. Lasswells kommunikationsteori räknas till en klassiker inom ämnet och har 

legat till grund för mycket efterföljande kommunikationsforskning. En ofrånkomlig 

svaghet med valet av denna teori i EU-sammanhang är det faktum att Lasswell bygger 

sitt resonemang på den amerikanska samhällsuppbyggnaden och amerikansk politik 

vilket kompenseras av Hettnes resonemang som till fullo bygger på situationen och 

utvecklingen i Europa. 

Björn Hettne skriver inledningsvis i sin bok Den europeiska paradoxen 

(1997:23) hur nutidens konstruerande av en europeisk identitet uppenbarligen är ett 

elitprojekt styrt från Bryssel och att man i denna konstruktion inspirerats av 

nationsbyggnadsprocessen i Europa och andra ställen världen över. Det europeiska 

samarbetet, från början som kol- och stålunionen som i sin tur blev EG innan begreppet 

EU myntades, var i grunden politiskt och säkerhetspolitiskt betingat men tog 

ekonomiska former genom frihandel och öppna gränser (Hettne 1997:32). Hettne menar 
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även att europeisk integration och nationell upplösning går hand i hand (1997:130). 

Staffan Kumlin skriver i EuropaOpinionen hur forskning visar att folkomröstningarna 

för EU-medlemskap i de nordiska länderna dominerades av nationella hänsyn och 

intressen snarare än av argument som hade att göra med den Europeiska integrationens 

värdemässiga fundament (Holmberg, Hedberg, Oscarsson, Bennulf, Kumlin, 

Oskarsson, Lindahl & Brothén 2001:81). Höstens Eurobarometer visar på hur den 

ekonomiska aspekten har fortsatt högsta prioritet inom det europeiska samarbetet, inte 

minst under pågående finanskris. Björn Hettne uttrycker tanken och teorin bakom 

bildandet av en europeisk union som utpräglat funktionalistisk och sett som en 

ekonomisk snarare än en socio-kulturell process. ” Man räknade med att opinionsstödet 

för Europas integration skulle komma som en konsekvens av att dess materiella 

fördelar blev uppenbara för de berörda befolkningarna (Hettne 1997:29). Riktigt så blev 

det aldrig vilket dagens demokratiska underskott i form av ett genomgående lågt 

valdeltagande i EP-val är ett tydligt tecken på, med undantag för de länder som 

tillämpar röstplikt. 
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3 Metod 

3.1 Tidigare forskning 

Det finns ett i det närmaste oändligt utbud av forskning kring EU och det låga 

valdeltagande som Sverige såväl som andra medlemsländer uppvisat. Ofta lyfts 

befolkningens okunskap om EU fram som den mest betydande orsaken till detta vilket 

framkallar en känsla av att problemet skulle vara av kvantitativ karaktär, att Sveriges 

befolkning vet för lite om EU och därför borde bemötas med mer information. Denna 

studie utgår i stället ifrån betydelsen av en kvalitativ förbättring av kommunikationen 

och informationsspridandet för att på så vis närma sig befolkningen och öka 

valdeltagandet.  

 Två av Sveriges främsta valforskare, Mikael Gilljam & Sören Holmberg, visade 

i sina studier av Sveriges första EP-val hur medborgarnas inställning till EU var en 

viktig delförklaring till vissa svenska väljares val att inte rösta. Sverige skilde sig på 

denna punkt från övriga medlemsländer: ”Det blev inte enbart ett andra rangens 

slentrianval med traditionella inrikesfrågor i centrum som i så många andra EU-länder” 

(Gilljam & Holmberg 1998:45). Detta tyder på svårigheter att få EU-kritiska väljare i 

Sverige att delta i EP-valen. I inledningen av denna uppsats konstaterades hur Ja-sidan 

vid folkomröstningen om ett eventuellt svenskt medlemskap i unionen vann med en 

mycket knapp marginal, närmare bestämt med 52 % mot Nej-sidans 47 % (http 3). 

Opinionen har sannolikt förändrats sedan folkomröstningen. Problemet som Gilljam 

och Holmberg lyfter fram med en fortsatt EU-kritisk hållning i Sverige kvarstår dock 

vilket försvårar ett högt valdeltagande i EP-val.  

Med koppling till denna uppsats andra frågeställning presenterar Bengt 

Jacobsson en studie av det paradoxala samspelet mellan dagens internationalisering och 

europeisering som samtidigt skapar och stärker nationella aktörer är. De svenska 

intressen som ska tillvaratas i det europeiska samarbetet skapas också i detta samarbete 

eftersom Europa inte bara är en arena där det är en fråga om att staters intressen spelas 

ut mot varandra - det är på samma gång en arena där dessa intressen formas. ”De 

europeiska arenorna blir därigenom både ställen där det nationella spelas ut och skapas” 

(Goldman, Hallenberg, Jacobsson, Mörth & Robertson 1999:120) Att man därför ser 

till det egna landets intressen behöver enligt detta resonemang inte stå i 

motsatsförhållande till ett stöd för EU-samarbetet. 
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Den svenska neutraliteten samt en utbredd politisk diskurs som gör gällande att 

den svenska välfärds- och demokratimodellen är unik och så mycket bättre än de andra 

medlemsländernas ligger enligt en av kapitelförfattarna i boken Nationalism and 

European Integration (2007:88) bakom svårigheterna Sverige haft att fullt ut integreras 

med övriga Europa.  

 

3.2 Metodval 

Detta är ett exempel på en begränsat deduktiv, till viss del förklarande och 

teorikonsumerande fallstudie (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2007:42-

43) där Sverige som enskilt fall står i centrum och det låga valdeltagandet studeras 

utifrån tidigare nämnda teorier. Med hjälp av metodtriangulering syftar undersökningen 

till att ge en tydligare bild av hur den politiska kommunikationen mellan EU och 

Sveriges befolkning ser ut och hur denna fungerar idag. För att komma så nära 

problemet som möjligt är ambitionen att så långt det är möjligt bygga uppsatsen på 

förstahandskällor. Detta uppnås genom en kvantitativ innehållsanalys i form av en 

enkätundersökning riktad till ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen som i 

sin tur får fungera som en miniatyrkopia av den större populationen (Esaiasson et al 

2007:191). Med denna undersökningsmetod löper vi en oundviklig överhängande risk 

för att just det slumpmässigt utvalda urvalet visar på en snedfördelad verklighet. Som 

komplement till detta kvantitativa inslag används kvalitativ textanalys av tidigare 

bidrag i ämnet som exempelvis SOU-undersökningar, vetenskapligt trovärdiga studier 

av svenska befolkningens attityd med en bredare och djupare räckvidd. 

 Den beroende variabeln, vilket denna undersökning har som uppgift att förklara, 

är valdeltagandet. De oberoende variablerna är dels, utifrån Lasswells 

kommunikationsteori, de kommunikationskanaler som används mellan Bryssel och 

Sverige men också något förenklat utifrån Hettnes teori om regionalism i en 

postwestfalisk framtid individers känsla av tillhörighet till EU kontra Sverige. Valet att 

endast studera Sverige baseras på det faktum att landet uppvisar ett av de lägsta 

valdeltaganden bland EU: s 27 medlemsländer såväl som den största procentuella 

skillnaden mellan EP-val och RD-val (http 1 & http 2). Trots att reliabiliteten i denna 

undersökning är god kan resultatet inte tolkas som en generell avspegling av EU: s 

samtliga medlemsländer, dels p.g.a. undersökningens begränsade omfattning men också 

förutsatt de skilda verkligheter och kulturer som råder i de olika medlemsländerna.  
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Valet att huvudsakligen utgå ifrån Lasswells klassiska kommunikationsteori 

skriven långt innan EU tagit dagens proportioner och utan direkta paralleller till 

unionssamarbetet kan enligt författarna till Metodpraktikan ses som en metodologisk 

styrka då: ”teorier alltid bör prövas på ett annat empiriskt material än det som använts 

för att utveckla teorin” (Esaiasson et al 2007:148). 

 

3.3 EU: s kommunikationskanaler till Sveriges befolkning 

Vilket tidigare påpekats är informationsutbudet med anknytning till EU enormt. Efter 

samråd med EU-upplysningen (6/3 -09) och i enlighet med den hänvisning som ges på 

Regeringskansliets hemsida (http 4) kommer därför fokus i denna uppsats att ligga på 

följande kommunikationskanaler: 

� EU-upplysningen 

� Europaparlamentet i Sverige 

� Europeiska kommissionen i Sverige 

� Europa direkt 

� KOM -09   

Detta representerar medvetna val bland ett stort antal analysenheter utifrån de mest 

betydelsefulla kanalerna med störst genomslagskraft. Dessa kanaler är som tidigare 

nämndes undersökningens huvudsakliga oberoende variabler. EU-upplysningen kan ses 

som en trovärdig källa då de arbetar som en aktör utan egenintresse med uppdrag från 

riksdagen att ge Sveriges befolkning opartisk och allsidig information om EU, det 

svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen (http 5).  

 

3.4 Operationalisering av metod 

För att ta reda på hur ovan nämnda kommunikationskanaler tas emot av Sveriges 

befolkning ämnar jag att personligen, under en dag, dela ut en enkätundersökning till 

förbipasserande i den lokala matvarubutiken. Enkäten i sig består av elva 

standardiserade frågor med tydliga svarsalternativ. Jag har medvetet undvikit öppna 

frågor vilka skulle medföra ett ökat tolkningsutrymme och en minskad 

reproducerbarhet. Frågorna är heller inte tidsbundna utan kan, så länge Sverige är med i 

EU-samarbetet, återupprepas vid ett senare tillfälle. Syftet med enkäten är att på ett 

effektivt sätt komma så nära verkligheten som möjligt och är indelad i fyra delar enligt 

följande: 
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Fråga 1-3 mäter basfakta om respondenten  

Fråga 4-6 mäter respondentens kunskap om EU i allmänhet 

Fråga 7-10 mäter respondentens kunskap och användande av EU: s  

      Kommunikationsverktyg i Sverige 

Fråga 11 i kombination med fråga 3 placerar slutligen respondenten i 

     Hettnes fyrfältstabell  

Denna indelning syftar till att strukturera upp svaren och förenkla analysen av dessa. 

Alla delar behövs för en övergripande bild av situationen. Fråga 7 och 10 återfinns i 

något omarbetad form i SOU 2002:96 (sid. 134 & 137) och syftar till att belysa 

eventuella förändringar över tid på dessa punkter. Den tredje delen är i denna 

undersökning av allra största vikt då dessa frågor mäter allmänhetens kännedom och 

utnyttjande av landets, i dagsläget, främsta kommunikationskanaler för information 

med EU-anknytning. 

Att bemöta respondenterna personligen i en matvarubutik bygger på ett 

resonemang kring hur detta är en miljö baserad på varken klass, kön, etnicitet eller 

någon annan social exkluderingsfaktor. Det är också en miljö utan någon som helst 

koppling till EU dit kritiker såväl som anhängare söker sig. Målet för denna 

undersökning är kort och gott att nå ut till den så kallade ”medelsvensson”. Att använda 

sig exempelvis av intervjuer skulle ge en djupare inblick i varför och vid vilka tillfällen 

respondenten i fråga använder sig av nämnda kommunikationskanaler alternativt inte 

använder sig av dessa. Syftet med undersökningen är dock inte att besvara varför utan i 

vilken utsträckning kanalerna används effektivt eller inte. Ett större urval är därför att 

föredra. 

För att uppnå ett så brett urval som möjligt samt för att ytterligare förbättra 

möjligheten att kunna dra generaliserande slutsatser utifrån enkätundersökningens 

uppmätta resultat delas denna ut i två skilda städer - Sundsvall och Uppsala. De 

motsvarar två medelstora svenska städer med vitt skilda geografiska placeringar med 

Sundsvall som en del av norrland medan Uppsala ligger beläget i de mer centrala 

delarna av Sverige, mycket nära huvudstaden Stockholm. Kommunfullmäktige i de 

bägge kommunerna domineras också av olika politiska partier. Socialdemokraterna har 

sedan lång tid tillbaka ett starkt fäste i Sundsvall medan Moderaterna i dagsläget har ett 

knappt övertag i Uppsala kommunfullmäktige (http 6 & 7). Valdeltagandet i tidigare 

EP-val skiljer sig något åt mellan de båda städerna vilket kan ha flera förklaringar. En 
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förklaring kan vara den högre utbildningsgraden i Uppsala med sitt starka akademiska 

fäste vilket jag i mitt arbete haft med i beräkningarna.  

Att använda sig av en enkätundersökning är en i huvudsak kvantitativ metod. I 

detta fall är ambitionen inte enbart att visa på statistiska kopplingar utan även att i hög 

grad ur en kvalitativ synvinkel belysa kommunikationens följder och eventuella brister 

mellan de styrande beslutsfattarna i EU och de styrda svenska EU-medborgarna. 

Utifrån detta är ambitionen att kunna ge förslag på eventuella förändringar med högre 

valdeltagande och en ökad legitimitet för EU som effekt. Målet med 

enkätundersökningen är att under den relativt korta tid som finns tillhanda nå en sådan 

stor bredd och ett sådant stort urval som möjligt för att uppnå en god generaliserbarhet. 

Till skillnad från det medvetna urvalet i samband med kommunikationskanalerna 

representeras enkätundersökningen av ett slumpmässigt urval. 

Då problemet och den önskade effekten i denna studie rör valdeltagandet i EP-

val vilket i sin tur bygger på individers benägenhet att delta i dessa bör utgångspunkten 

vara dessa medborgare i syfte att stärka undersökningens validitet. Ett större urval, det 

vill säga en mer omfattande enkätundersökning, skulle sannolikt ge denna 

undersökning en större extern validitet (Esaiasson et al 2007:64) då möjligheterna att 

utläsa generaliserande resultat därmed skulle öka. I kombination med analyser av mer 

omfattande undersökningar (SOU eller motsvarande) kan trots allt en god extern 

validitet uppnås. Genom att formulera så direkta frågor som möjligt, utan utrymme för 

spekulationer och analyser av vad respondenten menar med sitt svar, avser jag att öka 

den interna såväl som den externa validiteten (Esaiasson et al 2007:61-69). Mycket 

tyder på att ”medelsvensson” är mycket dåligt insatt i EU-frågor vilket ökar risken för 

att individer blir avskräckta från att besvara enkäten. I syfte att motverka en låg 

svarsfrekvens använder jag mig genomgående av ett enkelt och lättförståeligt språk i 

utformandet av enkäten för att minimera bortfallet. Dessutom avser jag att tydligt 

klargöra för respondenterna att det inte är fråga om ett kunskapstest med rätta och 

felaktiga svar utan att alla svar är mycket angelägna.  

En postenkät skulle sannolikt leda till ett stort bortfall med hänsyn till det svala 

intresset för EU som finns hos många medborgare. Jag bedömer därför en personlig 

utdelning och ifyllande på plats som klokast. Den personliga kontakten med 

respondenterna står på många sätt i ett motsatsförhållande till hur EU-samarbetet 

uppfattas av den svenska befolkningen och kan förhoppningsvis motverka den skepsis 

som finns hos många. Direkta observationer rörande eventuell tvekan mot EU kan 
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möjligen tillföra ytterligare en dimension i resultatanalysen. Den stora nackdelen med 

enkätundersökningen är dess ytlighet medan fördelarna är en bred och omfattande bild 

då fler respondenter får sin röst hörd samt kvantifierbara resultat som lätt kan 

återupprepas och jämföras mellan olika mätningar. 

Med hjälp av resultatet på fråga 11 i kombination med fråga 3 ämnar jag att 

placera respondenterna i Hettnes fyrfältstabell över westfaler och postwestfaler för att 

kunna dra eventuella slutsatser av hur den svenska befolkningen är fördelad i sina 

landsmässiga kontra europeiska preferenser vilket hjälper mig att besvara uppsatsens 

andra frågeställning. 
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4 Allmänhetens tillgång till EU-relaterad information 

Under 1990-talets andra hälft började flera europeiska regeringar uppleva det som 

märkligt att man i EU-sammanhang ägnade allt för mycket tid åt ekonomi och alltför 

lite åt ämnen som uppfattades som vardagsfrågor för medborgarna. Man ändrade därför 

i fördragen genom att föra in fler politikområden i EU-sfären, dock i form av ett 

mellanstatligt samarbete mellan EU och de nationella regeringarna. På nordiskt initiativ 

skrevs offentlighetsprincipen in i fördraget för 1999 vilket förenklade allmänhetens 

tillgång till EU-handlingar (Nilsson 2002:59-60). På uppdrag av EU-kommissionen 

genomförs två gånger om året den så kallade Eurobarometern vilket speglar 

befolkningens attityd till EU och fungerar som en uppåtgående informationskanal med 

syftet att de styrdas åsikter och missnöje ska nå fram till den styrande eliten (Lasswell 

1958:86). Den senast genomförda Eurobarometern ger oss en sociodemografisk 

beskrivning av den typiska EU-anhängaren som: 

 

Figur 4.1 Den typiska EU-anhängaren 

� Manlig 

� Ung (15-24) 

� Längre akademisk utbildning (20+ vid examination) 

� God kunskap om EU 

Källa: Eurobarometer nr. 70 

 

Anhängare av EU har bevisligen god kunskap om vad unionen står för samtidigt som 

den stora majoriteten vet mycket lite (Hettne 1997:29). För att sätta in det svenska 

problemet med ett lågt valdeltagande i EP-valen i ett större perspektiv ser vi här de 

andra medlemsländernas valdeltagande sedan Sveriges inträde i unionen: 

 

Tabell 4:1 Valdeltagande i EU: s medlemsländer 

Andel (%) av röstberättigade i EP-val 

Land 1994 1999 2004 
Belgien* 91 91 91 
Bulgarien - - 29(a) 
Cypern - - 71 
Danmark 53 50 48 
Estland - - 27 
Finland 60(b) 30 41 
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Frankrike 53 47 43 
Grekland* 71 70 63 
Irland 44 50 60 
Italien 75 71 73 
Lettland - - 41 
Litauen - - 48 
Luxemburg* 89 86 90 
Malta - - 82 
Nederländerna 36 30 39 
Polen - - 21 
Portugal 36 40 39 
Rumänien - - 29(e) 
Slovakien - - 17 
Slovenien - - 28 
Spanien 59 63 45 
Storbritannien 36 24 39 
Sverige 42(c) 39 38 

Tjeckien - - 28 
Tyskland 60 45 43 
Ungern - - 39 
Österrike 68(d) 49 42 
EU totalt 56 52 46 
* röstplikt 

(a) Bulgarien höll val till Europaparlamentet den 20 maj 2007 
(b) Finland höll val till Europaparlamentet den 20 oktober 1996 
(c) Sverige höll val till Europaparlamentet den 17 september 1995 
(d) Österrike höll val till Europaparlamentet den 13 oktober 1996 
(e) Rumänien höll val till Europaparlamentet den 25 november 2007 

Källa: Bearbetad efter http 1. 

Tabellen visar hur det svenska valdeltagandet ligger långt under genomsnittet i EU, 

precis som det alltid gjort.  

Alexa Robertson beskriver i boken Politikens internationalisering den mediala 

rapporteringens inverkan och betydelse för det civila samhället: ”Mediernas 

rapportering utgör grunden för de åsikter som människor har om sin politiska 

omgivning, åsikter som i sin tur styr om de handlar politiskt eller ej” (Goldmann, 

Hallenberg, Jacobsson, Mörth & Robertson 1999:126). Noelle-Neumanns Teori om 

tystnadsspiralen beskriver detta med utgångspunkt i det faktum att samhällsindivider 

som är osäkra på sina egna preferenser anpassar sig till det som denna uppfattar som 

majoritetens åsikt av rädsla för att isoleras från den stora massan. Eftersom den 

viktigaste källan till information är medierna blir den situation som beskrivs där 
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opinionsbildande (Noelle-Neumann 1993:4-6). Media har en stark agenda-sättande 

funktion, inte på så vis att de kan kontrollera vad vi har för åsikter i olika frågor utan 

snarare vilka frågor vi ska ha en åsikt om. De frågor som media lyfter fram blir viktiga 

för oss, precis som Teorin om tystnadsspiralen framhåller. Problemet vi i EU-

sammanhang möter idag beskrivs i en av de statligt tillsatta offentliga utredningarna 

från 2002 enligt följande: ”Hittills har vi endast sett svaga spår av en europeisk 

massmedia. Tv, radio och tidningar är med få undantag nationellt förankrade och 

därmed bevakas politiska frågor huvudsakligen ur ett nationellt perspektiv” (SOU 

2002:82:17-18).  

Maria Vikberg skriver i sin magisteruppsats (2008:5) hur Europeiska 

kommissionen under hösten 2005 och våren 2006 tog fram en ny strategi för 

kommunikation bland annat i form av Vitbok om EU: s kommunikationspolitik2 där man 

betonar vikten av att varje enskilt medlemsland tar på sig ansvaret att informera sina 

medborgare.  Detta efterföljdes av en gemensam förklaring antagen i oktober 2008 av 

parlamentet, rådet och kommissionen med syftet att förbättra kommunikationen i EU-

frågor inför EP-valet 2009. Man ville med detta underlätta utbytet av information 

genom att ge medborgarna tillgång till rättvis och mångsidig information om EU för att 

sedan kunna delta aktivt i den offentliga debatten om EU-frågor. Det beslutades att 

parlamentet, rådet och kommissionen efter interna överläggningar årligen ska fastställa 

ett begränsat antal gemensamma kommunikationsprioriteringar. Samtidigt ansvarar 

varje enskild medlemsstat och institution för sin kommunikationsstrategi och sina 

prioriteringar enligt vad som tidigare beslutats i Vitbok om EU: s 

kommunikationspolitik (http 8).  

 

4.1 EU-relaterade informationskanaler i Sverige 

Nedan följer en noggrannare beskrivning av de främsta tillgängliga informationskanaler 

som finns de svenska medborgarna tillhanda i deras sökande efter EU-relaterad 

information utifrån Sveriges kommunikationsstrategi och prioriteringar: 

 

 

                                                 
2 Vitbok: Politiskt program på ett visst område, innehåller oftast nya lagförslag och föregås ibland av  

 Grönbok 
  Grönbok: Skrift från kommissionen som skall vara underlag för vidare diskussioner när ett lagförslag  

 växer fram (Nilsson 2002:51) 
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4.1.1 EU-upplysningen 

EU-upplysningen inrättades den 1 januari 1996 och har sitt ursprung i den Statliga 

Offentliga Utredningen 1995:127 tillsatt för att analysera behovet av en permanent 

central Europainformation. Detta organ föreslogs bli placerat inom riksdagen och gick 

därför ursprungligen under namnet Riksdagens EU-upplysning (SOU 2002:96:109-

110). På inrådan av Utredningen om allmänhetens tillgång till EU-relaterad 

information ändrades namnet senare till Allmänhetens EU-upplysning med syftet att 

klargöra verksamhetens inriktning (SOU 2002:96:29). Denna utredning tillsattes i slutet 

av 2001 av utrikesdepartementet för att undersöka just allmänhetens tillgång till EU-

relaterad information. Uppdraget bestod i att utvärdera regeringens respektive 

riksdagens EU-information utifrån de beslut och riktlinjer som fastställts för 

verksamheten utifrån medborgarnas förväntade efterfrågan på EU-information (SOU 

2002:96:15). Utredningen fastslog betydelsen av EU-upplysningen vars främsta uppgift 

är att visa vägen till den instans som ansvarar för den aktuella EU-relaterade frågan för 

att minimera vägen mellan frågeställaren och personen med bäst kunskap att svara. I 

motsats till den tidigare nämnda generella bild som ofta ges i detta samanhang där 

”medelsvensson” helt enkelt saknar kunskap om unionen lyfter man i denna utredning 

fram svårigheten för befolkningen att hitta relevant information (SOU 2002:96:20). 

Utredningen gör gällande att endast knappa en procent av Sveriges befolkning känner 

till EU-upplysningen och uppmanar till extra anslag de kommande tre åren (2002-2005) 

för att informera om de tjänster som finns tillgängliga för allmänheten (SOU 

2002:96:29)  

Utredningen om allmänhetens tillgång till EU-relaterad information betonar 

vikten av en upprätthållen dialog mellan de aktörer som sysslar med EU-information 

och personal på EU-upplysningen (SOU 2002:96:23). Vikten av en regelbunden dialog 

med Sveriges befolkning är något som, enligt utredningen, i alltför hög utsträckning 

saknas i resonemanget. Värt att notera är också hur ett land som Tyskland, unionens 

befolkningsmässigt största medlemsland, inte har någon särskild statlig EU-upplysning 

motsvarande den svenska. Allmänheten som i Tyskland ringer till regeringskansliet blir 

i stället kopplade till ansvariga handläggare (SOU 2002:96:99) Bedömningen görs att 

kvaliteten på EU-upplysningens informationsservice är hög. Detta i kombination av en 

mycket anonym roll gentemot Sveriges befolkning där den absoluta majoriteten inte 

känner till verksamhetens existens gör att denna trots allt inte uppfyller sitt fulla syfte. 

Bland mycket annat dras följande slutsats: ”Olika undersökningar visar att media är 
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medborgarnas viktigaste källa till information om EU. Media är också en viktig 

målgrupp för EU-upplysningen. Trots detta kan utredningen notera att t.ex. 

chefsredaktörer på flera lokaltidningar inte känner till EU-upplysningens verksamhet” 

(SOU 2002:96:65). 

 Efter riksdagsbeslut från den 17 december 2003 ser EU-upplysningens mål och 

policy ut enligt följande: 

1. Informationen ska präglas av saklighet, allsidighet och partipolitisk neutralitet.  

2. Informationen ska utgå från medborgarnas efterfrågan och vara tillgänglig för 

medborgare i hela landet.  

3. Informationen ska vara kvalificerad och inriktad på verksamheten inom EU och 

aktuella EU-frågor, samt anpassad till svenska förhållanden.  

4. EU-upplysningen ska ge information om beredningen och beslut inom riksdag 

och regering av EU-relaterade ärenden.  

5. Utanför riksdagen ska EU-upplysningen aktivt ta initiativ till samverkan mellan 

olika organ i Sverige som är engagerade i informationen om EU.  

6. EU-upplysningen ska även vara en första kontaktinstans för vägledning till 

fördjupad information.      (http 9). 

4.1.2 Europaparlamentets informationskontor i Sverige 

Samma år Sverige blev medlem i EU öppnade Europaparlamentets kontor i Sverige. 

Huvuduppgiften är att främja debatten om europeisk integration samt hålla 

Europaparlamentet informerat om den politiska debatten i Sverige. Delar av personalen 

ägnar sig även åt att besvara allmänhetens frågor där lärare i sammanhanget betraktas 

som en viktig målgrupp (SOU 2002:96:81-82). Allmänheten erbjuds att via telefon 

alternativt via e-post ställa frågor med koppling till Europaparlamentet. Utöver detta 

håller man föreläsningar, arrangerar seminarier och studieresor, tar emot studiebesök, 

deltar i mässor och organiserar utbildningar om Europaparlamentet (http 10). 

Den 17 mars 2009 gick startskottet för Europaparlamentets informationskampanj 

om EP-valet i juni. Aldrig tidigare har EP-val marknadsförts med en liknande 

gemensam och politiskt neutral europeisk informationskampanj. Den äger rum i alla 

EU: s medlemsländer och innefattar: 

o Teve- och radioreklam anpassat till respektive medlemsland. 



24 

o En serie 3D installationer eller temaskulpturer som illustrerar några av de val 

som väljarna har att göra. I Sverige är dessa utplacerade i Stockholm, Göteborg 

och Malmö. 

o Interaktiva valboxar, placerade i huvudstäderna, där väljarna kan uttrycka sina 

åsikter om EU genom att spela in videomeddelanden som sedan kommer att 

visas på EUtube.        (http 11). 

 

4.1.3 Europeiska kommissionens representationskontor  

Den Europeiska kommissionens representationskontor i Stockholm kan liknas vid en 

ambassad vars uppgift är att underlätta för Europeiska kommissionen i Bryssel att 

utbyta information med ländernas nationella myndigheter, organisationer, media och 

allmänheten. Representationen är uppdelad på fyra huvudgrupper; media, 

kommunikation och nätverk, policy och rapportering samt administration med 

sammanlagt 20 anställda inklusive två översättare och en deltidsanställd EG-rättsexpert 

(http 12). Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige, betonar vikten av 

att EU tar till sig medborgarnas synpunkter och att en dialog förs mellan invånarna och 

EU: s beslutsfattare. ”Det ska vi göra genom att öka antalet tillfällen där allmänheten 

kan möta EU-kommissionen direkt", säger han (http 13).                                                                                   

En av representationskontorets nyligen genomförda projekt är det medborgarråd 

som genomfördes den 21-22 mars i Örebro då 100 slumpvis utvalda svenskar samlades 

för att besvara frågan: Vad kan EU göra för att forma vår ekonomiska och sociala 

framtid i en globaliserad värld? Diskussionerna mynnade ut i tio rekommendationer 

som röstades igenom och nu ska skickas till EU-kommissionen i Bryssel. Detta 

genomfördes i alla EU: s medlemsländer. Kommissionär Margot Wallström har spelat 

en avgörande roll för tillkomsten av dessa medborgarsamråd efter att hon hösten 2005 

presenterat sin plan D som i Demokrati, Dialog och Debatt med syftet att invånarna ska 

komma närmare unionen och att EU ska bli bättre på att lyssna på medborgarna (http 

14). Den grundläggande problematiken för denna avhandling, avståndet mellan 

styrande och styrda i EU, är en stor del av det arbete Wallström gör i sin roll som 

kommissionär med ansvar för kommunikationsfrågor. Hon skriver själv, tillsammans 

med partikollegan tillika EU-parlamentarikern Göran Färm, i boken Folkens Europa 

eller varför det är så svårt att älska EU?: 

“EU är formellt demokratiskt – medlemsländerna har gått in frivilligt efter demokratiska 

beslut, besluten i råd och parlament fattas enligt den demokratiska konstens alla spelregler. 
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Ändå är det uppenbart att det finns brister i den folkliga förankringen. Detta måste alla 

goda krafter anstränga sig för att finna lösningar på. Det demokratiska underskottet och det 

mentala avståndet till Bryssels institutioner är en realitet.”   

     (Färm & Wallström 2004:76)  

Representationskontoret hänvisar på sin hemsida även till det informationsnätverk som 

drivs av EU-kommissionen tillsammans med lokala och regionala partners – Europa 

Direkt. 

 

4.1.4 Europa direkt 

För att öka kontakten och dialogen med Europas invånare samt för att informera om 

allas rättigheter som EU-medborgare har Europeiska kommissionen etablerat ett 

nätverk av informationskontor runt om i Europa. Totalt finns det i Sverige 18 Europa 

Direkt-kontor utspridda från Norrbotten till Skåne. Den 1 januari 2009 minskade antalet 

kontor från 22 stycken. Deras uppgift är att förmedla information, besvara allmänhetens 

frågor och uppmuntra till diskussion om EU genom att tillhandahålla kostnadsfri 

information och föreläsningar till enskilda individer, organisationer och företag. Europa 

Direkt främjar också den lokala och regionala debatten om EU-frågor (http 15). Det 

stora informationskontoret Europahuset återfinns i centrala Stockholm för den som vill 

ställa frågor på plats. Förutom att söka information finns också möjligheten att lämna 

förslag eller delta i debatter. 

Tanken på ett gemensamt svenskt centrum för Europainformation omnämns 

redan i SOU 2002:96 (sid. 41-42) som ett projekt framlagd av Upplands Väsby 

kommun och Stockholms stad med stöd av Europeiska kommissionens 

representationskontor i Sverige. En utarbetad version av denna tanke ser vi idag i 

Europa Direkt med sina 18 länsvis fördelade lokalkontor. Kort sammanfattat ser de 

olika beståndsdelarna av Europa Direkt ut enligt följande: 

Europahuset � det nationella informationskontoret 

Europa Direkt-kontor � 18 lokalkontor 

 

4.1.5 KOM-09 

Detta sekretariat inrättades av Regeringskansliet med syftet att samordna 

kommunikationsarbetet inför och under Sveriges ordförandeskap i EU som tar sin 

början i juni 2009 och sträcker sig till årets slut. Dess fullständiga namn är Sekretariatet 

för kommunikation EU 2009 och är tänkt att bidra till ett effektivt och framgångsrikt 
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ordförandeskap med målet att öka intresset för EU i Sverige och visa hur EU-frågorna 

påverkar människors vardag. Kommunikationsplattformens ledord är öppenhet, 

begriplighet och saklighet och består av sex delprojekt indelat enligt följande: 

• Information och dialog gentemot det civila samhället 

• Internkommunikation – Regeringskansliet 

• Kultur och evenemang i och utanför Sverige under ordförandeskapet 

• Koordinera mediearbetet inför och under ordförandeskapet 

• Visuell identitet – ta fram och ansvara för en grafisk profil inklusive logotyp 

och ordförandeskapets webbplats. 

• Framtagande av ordförandeskapets officiella webbplats, se2009.eu  

        (http 16) 

KOM-09 ska följaktligen uppmuntra till dialog i EU-frågor samt informera 

medborgarna på plats i samband med diverse evenemang och i media. Sekretariatet har 

exempelvis startat ett projekt där gymnasieelever bevakar möten medialt för att bidra 

till en allmän bildning av Sveriges medborgare (personlig kommunikation, EU-

upplysningen 6/3 -09). 

Under det i mångt och mycket framgångsrika förra svenska ordförandeskapet 

2001 blev, enligt en TEMO-undersökning genomförd under denna period, den svenska 

opinionen mer positiv till EU allt eftersom ordförandeskapet pågick (Ruin 2002:158). 

Detta ledde dock inte till ett ökat valdeltagande i efterföljande EP-val. Denna gång 

genomförs EP-valet strax innan Sverige tar över ordföranderollen i EU med dagens 

styrande allianspartier i ledningen vilka generellt sett har en något positivare inställning 

till EU-samarbetet än den föregående socialdemokratiska ledningen (Ruin 2002:89). 

Olof Ruin (2002:33) skriver hur utgångspunkten i Göran Perssons resonemang under 

förra ordförandeskapet hela tiden var nationalstaten och dess betydelse ur 

allmändemokratisk synpunkt. Där menade Persson att det, i motsats till situationen 

inom EU, fanns en närhet där medborgarna kan ställa representanterna till svars om de 

inte sköter sig. Detta starka stöd för mellanstatligt samarbete drev socialdemokraterna 

hårt i ledning av Göran Persson. Man drev även frågan kring den direkta dialogen 

mellan medborgare och politiker för att föra EU närmare gemene man bland annat 

genom att anordna informella ministermöten på olika platser runt om i Sverige. Trots 
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detta konstaterar Olof Ruin hur: ”De dialoger med olika medborgargrupper som Göran 

Persson själv hade blev inte omfattande” (2002:95) 

 

4.2 Enkätundersökningen 

4.2.1 Bortfallsanalys 

Något externt bortfall existerar inte i denna undersökning då samtliga respondenter 

inkluderade i undersökningen givit sitt samtycke till att besvara denna på plats. Det 

interna bortfallet varierar något mellan frågorna men är generellt sett mycket lågt då de 

som tackat ja till att besvara enkäten i hög utsträckning också besvarat alla frågor med 

undantag för enkätens sista fråga. Där ombads respondenterna rangordna fyra angivna 

påståenden vilket ledde till ett relativt högt internt bortfall. Bortfallet för avhandlingens 

samtliga tabeller och figurer, frånsett denna, ser ut enligt följande: 

 

Tabell 4:2 Bortfall vid tabeller och figurer (%) 

 Bortfall  
Tabell Sundsvall Uppsala Totalt 
4:1 - - - 
4:3 0 0 0 
4:4 3 6 5 
4:5 0 0 0 
4:6 - - 0 
4:7 3 2 3 
4:8 - - 3 
4:9 3 2 3 
4:10 - - 0 
4:11 - - 0 
4:12 - - 2 
4:13 - - 7 
4:14 - - 5/7 
4:15 11 6 9 
4:16 - - 13 
Figur  
4:1 - - - 
4:2 3 6 5 
4:3 - - 2 
4:4 - - 1 
4:5 - - 13 
4:6 - - 13 
4:7 14 11 - 
4:8 14 11 - 
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4.2.2 Resultat 

Nedan följer en redovisning av resultatet från enkätundersökningen utförd den 28 mars 

i Sundsvall och den 31 mars i Uppsala där vissa av frågorna i sin tur jämförs med 

resultat presenterat i SOU 2002:96. De mörkfärgade raderna i tabell 4:3 såväl som i ett 

flertal av de övriga tabellerna symboliserar gränsen mellan två faktorer och syftar till att 

förenkla läsningen av tabellerna. De faktorer som listas i den vänstra kolumnen, mellan 

sådana mörkfärgade rader representerar således 100 % av de inkomna svaren bortsett 

från de frågor där flervalsalternativ förekommit. I tabell 4:3 symboliserar således den 

första mörkfärgade raden en avgränsning mellan respondenternas kön och ålder med en 

hundraprocentig svarsfrekvens på båda sidor om avgränsningen då det inte finns något 

bortfall i denna tabell (se tabell 4:2). 

 

Tabell 4:3 Respondenternas fördelning av kön, ålder och deltagande i EP-valet  

       2004 (%) 

 Sundsvall  Uppsala Totalt 

Kvinna 58 60 59 

Man 42 40 41 
    

18-29  28 34 31 

30-49  31 33 32 

50-69  31 27 29 

70+ 10 6 8 
    

Deltog i EP-valet 2004 44 55 50 

Deltog inte  42 32 37 

Vet ej 10 9 10 

Var minderårig 4 4 4 

N 100 100 200 

 

Tabell 4:3 visar på en relativt jämn fördelning mellan könen med ett knappt övertag av 

kvinnliga respondenter vid båda utdelningstillfällena. Utifrån könsfördelningen kan 

detta slumpmässiga urval respondenter således ses som en god miniatyrkopia av den 

större befolkningen vilket fyller sitt syfte.  

Även den åldersmässiga fördelningen visar sig vara relativt jämn med undantag 

för den äldsta gruppen 70+ där en majoritet av medborgare tillhörandes denna grupp 
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sannolikt inte själva sköter inköpet av dagligvaror och på så vis är svårare att nå med 

vald metod. Inte heller här ser vi en nämnvärd snedfördelning av det slumpmässiga 

urvalet. 

Avrundat till hela procenttal uppgav hälften av respondenterna att de deltagit i 

det senast genomförda EP-valet i Sverige vilket är väsentligt högre än det nationella 

genomsnitt som, vilket tidigare nämnts, låg på 38 %. Siffrorna tyder också på att 

valdeltagandet ska ha varit något högre bland Uppsalaborna. Enligt statistik från SCB 

deltog 43,3 % av de röstberättigade i Uppsala kommun i EP-valet 2004, motsvarande 

siffra för Sundsvalls kommun var 34,6 %3. Tabell 4:3 visar också hur 10 % av 

respondenterna inte kan dra sig till minnes om de deltog i valet eller inte. 

 

Tabell 4:4 Respondenternas åsikter och kunskap om EU (%) 

 Sundsvall Uppsala Totalt 

Sveriges medlemskap i EU är bra 67 77 72 

Sveriges medlemskap i EU är dåligt 33 23 27 
    

Mycket god kunskap 2 3 3 

Ganska god kunskap 16 14 15 

Medel 35 42 39 

Ganska dålig kunskap 35 32 34 

Mycket dålig kunskap 12 9 11 

N  97 94 191 

 

En klar majoritet av de tillfrågade anser det vara bra att Sverige är medlem i det 

europeiska samarbetet, närmare bestämt dryga två tredjedelar av de tillfrågade. Knappt 

en tredjedel av samtliga respondenter anser dock att Sveriges medlemskap i EU är 

dåligt. Andelen Sundsvallsbor med en negativ inställning till det svenska medlemskapet 

i EU är något större än motsvarande andel bland Uppsalaborna. Den sammanfattande 

bilden av respondenternas åsikter kring det svenska medlemskapet i EU illustreras 

tydligt i följande cirkeldiagram: 

 

 

 

                                                 
3 Richard Öhrvall, Statistiska Centralbyrån (SCB), mail den 3 maj 2009. 
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Figur 4:2 Respondenternas åsikt om Sveriges medlemskap i EU (%) 

 

N= 191 

Figur 4:2 visar på en mycket tydlig åsiktsfördelning då det gäller det svenska 

medlemskapet i EU vilket vi inte kan se i samma utsträckning då det gäller 

respondenternas kunskap om EU, enligt deras egen bedömning. Tabell 4:4 visar hur 

majoriteten av de tillfrågade bedömer sin kunskap som medelgod med tyngdpunkt mot 

en ganska dålig kunskap om unionen. Mer än 7 av 10 bedömer sin kunskap som 

medelgod eller ganska dålig. Ytterst få anser sig ha en mycket god kunskap om EU 

samtidigt som nästan fyra gånger så många anser sig ha en mycket dålig kunskap, i 

Sundsvall visar tabellen på en sex gånger så stor differentiering mellan dessa båda 

svarsalternativ. En betydligt större andel av respondenterna (45 %) bedömer sig ha en 

ganska eller mycket dålig kunskap om EU i jämförelse med de 18 % som anser sig ha 

en ganska eller mycket god kunskap om unionen. Många angav denna okunskap som 

skäl till att inte fylla i enkäten i såväl Sundsvall som i Uppsala. 

 

Tabell 4:5 Respondenternas kunskap om det kommande EP-valet (%) 
 

 Sundsvall Uppsala Totalt 
Årtal rätt* 26 53 40 
Årtal och månad rätt** 15 22 19 
Alla rätt 4 5 5 
Felaktigt årtal 14 7 11 
Blankt svar 60 40 50 
N 100 100 200 

 
* Även inräknat respondenter med årtal & månad rätt alternativt alla rätt. 
** Även inräknat respondenterna med alla rätt 

 
Majoriteten av respondenterna visade sig enligt tabell 4:5 ha stora svårigheter att 

besvara frågan angående när nästkommande EP-val genomförs i Sverige. Flera av dem 

Bra

Dåligt 
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påpekade muntligen till mig att denna enkätfråga var alldeles för svår för en ”vanlig” 

svensk medborgare att besvara, detta två månader innan valdagen. I Sundsvall lämnade 

60 % av respondenterna helt blankt vilket tillsammans med Uppsalas andel 40 % 

blanka svar gav en sammanlagd summa på 50 % blanka svar. Dubbelt så många 

Uppsalabor som Sundsvallsbor angav rätt valår och det sammanlagda resultatet för de 

båda städerna blev därmed 40 %. Totalt uppgick de felaktiga svaren till 11 % och 

endast 5 % av respondenterna angav det exakta datumet då EP-valet genomförs. Många 

av de tillfrågade medgav att deras svar varit en ren gissning.  

Synovate, tidigare TEMO, gjorde under perioden 30 mars-2 april en 

undersökning publicerad i tidningen Fokus med titeln “EU-val på väg mot fiasko” (Nr. 

15, 9-17 april 2009) där 1010 personer över 18 år intervjuades angående när de tror att 

Sverige håller val till Europaparlamentet nästa gång4. Bara en tredjedel av dessa (32 %) 

visste att det är EP-val i år vilket kan jämföras med denna undersöknings 40 %. I 

Synovates undersökning angav 17 % av de intervjuade rätt år och månad, motsvarande 

siffra i denna undersökning är 19 %. Hälften av Synovates tillfrågade hade ingen aning 

om när Sverige håller val till EU-parlamentet nästa gång vilket är jämförbart med den 

hälft som gav ett blankt svar på frågan i denna enkätundersökning. De felaktiga svaren 

på 11 % är dock inte inräknade bland dessa blanka svar. Totalt är det i denna 

undersökning 61 % av respondenterna (50 + 11) som inte är medvetna om att det är val 

till Europaparlamentet i år.  

 
Tabell 4:6 Respondenternas fördelning utifrån kunskap om det kommande EP-valet  
          (%) 
 Årtal rätt Årtal och 

månad rätt 
Alla rätt Felaktigt 

årtal 
Blankt svar 

Kvinna 60 39 44 71 63 
Man 41 61 56 29 37 
      

18-29 36 11 33 33 34 
30-49 26 36 44 19 35 
50-69 31 43 11 43 23 
70+ 7 11 11 5 8 
      

Deltog i EP-
valet 2004 

55 68 56 52 41 

Deltog inte i 
EP-valet 2004 

38 11 44 33 44 

Vet ej 5 18 0 0 12 
Var minderårig 2 4 0 14 3 

                                                 
4 Niklas Källebring, Synovate Sweden, mail den 14 april 2009 
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N 40 19 5 11 50 

 

Enligt tabell 4:6 bestod andelen respondenter som i sin enkät angivit enbart rätt årtal till 

60 % av kvinnor och 41 % av män. Bland dem som även angav rätt månad har vi den 

ombytta könsfördelningen med övervägande män. Betydligt fler kvinnor än män angav 

ett felaktigt årtal alternativt ett blankt svar.  

 Då det gäller åldersfördelningen utifrån respondenternas kunskap om det 

kommande EP-valet ser vi åter igen en mycket jämn fördelning där ingen 

ålderskategori utmärker sig (se även tabell 4:3). Den åldersmässiga fördelningen av 

resultatet är en faktor som tas upp i tidigare nämnda undersökning utförd av Synovate. 

Den visar hur de lite äldre, över 60 år, har dubbelt så stor kännedom om valet som 

individer mellan 18 och 29 år (Fokus nr 15 sid. 14). Resultatet från denna 

enkätundersökning visar inte på någon sådan skillnad, tvärt om, medvetenheten om att 

det är val i år är till och med högst i den yngsta ålderskategorin. Enligt Synovates 

undersökning är endast 18 % av de yngre väljarna mellan 18 och 29 år medvetna om att 

det är val i år vilket ska jämföras med denna undersöknings 36 % för samma 

åldersgrupp. En komplicerande faktor i jämförandet av dessa två undersökningar är att 

åldersintervallerna ser olika ut, med undantag från den yngsta på 18-29 år. 

Majoriteten av dem som i någon grad svarade rätt på denna fråga deltog i det 

föregående EP-valet 2004. Bland dem som svarade rätt på år, månad och dag är 

fördelningen dock mycket jämn, 56 mot 44 %.  

 

Tabell 4:7 Respondenternas kännedom om angivna EU-källor (%) 

 Sundsvall Uppsala Totalt 
EU-upplysningen 29 32 30 
EU-parlamentet i Sverige  18 11 14 
EU-kommissionen i Sverige 7 8 8 
Europa Direkt 9 8 9 
KOM-09 1 2 2 
Känner inte till någon av 
EU-källorna 

56 58 57 

N 97 98 195 

 

Den enkätfråga som ligger bakom ovanstående tabell innehöll flervalsalternativ vilket 

betyder att det sammanlagda procentantalet uppgår till mer än 100 %. Varje respondent 

var fri att välja fler alternativ vilket vissa gjorde. Siffrorna i tabell 4:7 visar tydligt hur 

kännedomen om de fem angivna informationskällorna med EU-anknytning är mycket 
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låg och hur den stora majoriteten inte känner till någon av angivna källor. Den 

organisation som spridit sitt varumärke med störst framgång är EU-upplysningen vilken 

genomsnittligen 30 % av de tillfrågade känner till. Närmast därefter kommer EU-

parlamentet i Sverige med 14 % varpå kännedomen om EU-kommissionen i Sverige 

och Europa Direkt visar på i stort sett samma siffror. Ytterst få av respondenterna 

känner till KOM-09. Tabellen illustrerar en så gott som identisk grad av kännedom i 

båda städerna.
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Tabell 4:8 Fördelningen av respondenter med kännedom om angivna EU-källor (%) 

 

En djupare genomgång av dem som känner till angivna EU-källor får vi i tabell 4:8 där könsfördelningen visar sig vara otroligt jämn rörande i stort 

sett alla informationskällor, borträknat KOM-09 vilken oerhört få kände till och där en individ således ger stort procentuellt utslag. Bland dem som 

inte känner till någon av EU-källorna är dock majoriteten kvinnor.  

Många av respondenterna med kännedom om EU-parlamentet i Sverige och/eller EU-kommissionen i Sverige tillhör ålderskategorin 50-69 

år. Den åldersmässiga fördelningen är annars mycket jämn. Det föregående EP-valet och det eventuella deltagandet i detta som en jämförande 

faktor visar åter igen (se tabell 4:6) hur flertalet av dem som känner igen de angivna EU-källorna i högre grad också deltog i valet 2004. De som 

känner till KOM-09 deltog uteslutande i valet. Bland dem som inte känner till någon av informationskällorna är fördelningen mellan de som deltog 

och de som inte deltog i förra EP-valet nära på identisk, nämligen 41 och 42 %. 

 EU-upplysningen EU-parlamentet i 
Sverige 

EU-kommissionen i 
Sverige 

Europa 
Direkt 

KOM-09 Ingen av 
källorna 

Kvinna 58 50 53 53 33 61 
Man 42 50 47 47 67 39 
       

18-29 27 11 7 29 0 35 
30-49 36 21 20 29 67 33 
50-69 32 57 73 35 33 23 
70+ 5 11 0 6 0 9 
       

Deltog i EP-val 
-04 

59 61 67 71 100 41 

Deltog ej i EP-
val -04 

29 39 33 0 42 

Vet ej 9 0 0 12 0 11 
Var minderårig 3 0 0 0 0 5 
N 195 195 195 195 195 195 
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Tabell 4:9 Respondenternas användande av angivna EU-källor (%) 

 Sundsvall Uppsala Totalt 

EU-upplysningen 11 13 12 
EU-parlamentet i Sverige  6 2 4 
EU-kommissionen i Sverige 3 3 3 
Europa Direkt 4 5 5 
KOM-09 0 2 1 
Känner inte till någon av 
EU-källorna 

85 84 84 

N 97 98 195 

 

Precis som för tabell 4:7 bestod enkätfrågan vilken ligger bakom ovanstående tabell av 

flervalsalternativ. Samma respondent kan därför ha använt sig av ett flertal källor vilket 

bör tas i beaktande då man läser av tabellen. Vi såg tidigare hur siffrorna i tabell 4:7 

tydligt visar en mycket dålig kännedom om de fem angivna informationskällorna med 

EU-anknytning. Här i tabell 4:9 ser vi hur 84 % aldrig använt sig av någon av dessa 

informationskällor. EU-upplysningen visar även här på den största procentuella andelen 

användare med totalt 12 %. Den procentuella andelen användare för EU-parlamentet i 

Sverige, EU-kommissionen i Sverige och Europa Direkt varierar i de båda orterna 

mellan 2 och 6 %. Endast i Uppsala uppgav någon ha använt sig av KOM-09. 

 Fördelningen enligt kön, ålder och deltagande i det förra EP-valet bland de 

respondenter som använt sig av angivna EU-källor är i det närmaste identisk med 

motsvarande beskrivning av dem som känner till dessa EU-källor (se tabell 4:8). Av 

denna anledning publiceras här ingen djupare beskrivning av denna fördelning.  

 En annan intressant kombination är deltagande i EP-valet 2004 kontra kunskap 

om EU. Tabell 4:10 ger oss en beskrivning av just detta. 

 

Tabell 4:10 Respondenternas fördelning utifrån deltagande i EP-valet 2004 och  

         kunskap om EU (%) 

 Deltog i EP-valet 
2004 

Deltog inte i EP-
valet 2004 

God kunskap om EU 26 11 
Medelgod kunskap om EU  48 27 
Dålig kunskap om EU 26 62 
N 99 74 

 

Vi ser ovan hur strax under hälften av de respondenter som deltog i EP-valet 2004 anser 

sig ha en medelgod kunskap om unionen. Resten fördelar sig jämnt mellan att ha en 
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god och en dålig kunskap om EU. Fördelningen bland de respondenter som valde att 

inte delta i EP-valet 2004 är något tydligare där 62 % anser sig ha en dålig kunskap om 

EU. 

 Kunskapen om unionen är naturligtvis beroende av hur man informerar sig om 

denna. Tabell 4:11 nedan ger oss en beskrivning av detta utifrån enkätundersökningens 

svarsresultat. Den enkätfråga som ligger till grund för denna tabell bestod, i likhet med 

ett antal av de övriga frågorna, av flervalsalternativ vilket gör att samma respondent 

kan ha angivit fler av de angivna vägarna till EU-information. Detta gäller även 

redovisningen i tabell 4:12 och 4:13. 

 

Tabell 4:11 Hur Sveriges befolkning informerar sig om EU (%) 

Informerar mig om EU… Mars 

2009 

Mars 

2002 

Maj 

2001 

Jan. 

2001 

Sept. 

2000 

Nov. 

1999 

Ja 81 48 49 53 58 63 

Tidningen 64 30 30 35 43 36 

TV 68 23 29 35 41 34 

Radio 40 8 12 9 11 11 

Internet 31 9 8 9 7 7 

Vänner, arbetskamrater, 

bekanta, familj 

31 2 3 2 3 4 

Litteratur, kurser, 

skolundervisning 

8 1 1 1 1 4 

Biblioteket 1 0 1 1 2 2 

EU-upplysningen 5 0 1 0 1 0 

Europa direkt 2 - - - - - 

EU-kommissionen i Sverige 3 0 0 0 0 0 

EU-parlamentet i Sverige 1 0 0 0 0 0 

Annat 7 2 2 1 1 4 

Nej, håller mig inte 

informerad, vet inget om 

EU, är ointresserad 

16 51 51 48 41 34 

N 200 146 156 167 193 127 

Källa: Bearbetad efter SOU 2002:96:134 och fråga 10 i min enkätundersökning  
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Tabell 4:11 redovisar frågan som ställts vid fem tidigare tillfällen rörande hur Sveriges 

befolkning informerar sig om EU. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Majoriteten av 

Sveriges befolkning informerar sig aktivt om EU genom medier som TV, tidning, radio 

och Internet samt genom vänner och bekanta. I jämförelse med resultat från tidigare år 

är det alternativen Internet samt vänner & bekanta som står för det största uppsvinget 

då det ökat med 22 respektive 29 % sedan 2002. I sin blogg den 22 januari 2009 

redogör Margot Wallström för sin fulla övertygelse om att det var just den elektroniska 

kommunikationen som banade vägen för Barack Obamas vinst i förra årets 

presidentval. Genom att i presidentvalskampanjen använda sig av sociala nätverk och 

communities som facebook togs det fysiska avståndet mellan medborgare och 

beslutsfattare bort. Wallström skriver: “The internet could also fill up the grey space 

that exists today between passive voters and active politicians, as it has the potential of 

mobilising people who are traditionally not interested in politics” (http 17). Tabell 4:11 

visar också tydligt hur den totala andelen respondenter som informerar sig om EU idag 

ökat till 81 % från de 48 % som uppmättes vid det senaste mättillfället. Den andel som 

inte håller sig informerad har följaktligen reducerats betydligt. Användandet av EU-

upplysningen, Europa direkt, Europa direkt, EU-kommissionen i Sverige och EU-

parlamentet i Sverige har ökat något men står fortfarande för en mycket liten del av den 

totala informationsinhämtningen. Vi ser också att skolundervisningen med EU-

anknytning ökat betydligt sedan tidigare mätningar. 

 De vägar till information där svarsfrekvensen överskrider 10 % ställs i tabell 

4:12 och 4:13 mot respondenternas deltagande i förra EP-valet samt deras inställning 

till Sveriges medlemskap i EU presenteras vilket ger oss en bild av vem som söker EU-

informationen på vilket sätt. 

Tabell 4:12 Respondenterna fördelade efter sätt att informera sig om EU i förhållande  

         till deltagande i EP-valet 2004 (%) 

 Nej* Ja** Tidningen TV Radio  Internet Vänner 
etc.  

Deltog i 
EP-val -04 

28 54 58 52 56 57 60 

Deltog ej i 
EP-val -04  

53 34 31 37 33 33 29 

N 196 196 196 196 196 196 196 

* Nej, håller mig inte informerad, vet inget om EU, är ointresserad 
**Ja, håller mig informerad om EU 
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Vi ser här hur den stora majoriteten av dem som inte håller sig informerade om EU 

heller inte deltog i det förra EP-valet. Åt andra hållet är trenden densamma, över hälften 

av dem som håller sig informerade om EU angav också att de deltagit i EP-valet 2004. 

På alla informationskällor ser den procentuella fördelningen någorlunda lika ut där 

huvudparten deltog i EP-valet. Genomsnittligen 33 % av dem som inte deltog i EU-

valet 2004 informerar sig ändå om EU genom någon av ovan angivna källor till 

information. Flest återfinns bland TV-tittarna. 

 

Tabell 4:13 Respondenterna fördelade efter sätt att informera sig om EU i förhållande  

         till attityd till svenskt EU-medlemskap (%) 

 Nej* Ja** Tidningen TV Radio  Internet Vänner 
etc.  

Sveriges 
medlemskap i 
EU är bra 

60 73 73 70 81 74 74 

Sveriges 
medlemskap i 
EU är dåligt 

40 27 27 30 19 26 26 

N 187 187 187 187 187 187 187 

* Nej, håller mig inte informerad, vet inget om EU, är ointresserad 
**Ja, håller mig informerad om EU 
 
Tabell 4:13 jämför samma informationskällor som i tabell 4:12, denna gång i relation 

till respondenternas inställning till Sveriges medlemskap i EU. Siffrorna visar hur 60 % 

av respondenterna som inte informerar sig om EU ändå anser det vara bra att Sverige är 

med i unionen. En ytterligare något större andel, 73 %, av dem som informerar sig om 

EU är positiva till det svenska EU-medlemskapet. Precis som i tabell 4:12 har TV den 

högsta svarsfrekvensen bland såväl EU-förespråkarna som EU-motståndarna mot 

densamma. 

En annan fråga som ställdes i tidigare nämnda SOU rörde vikten av att veta vem 

man ska vända sig till med EU-frågor, en fråga även denna enkätundersökning 

innefattade. Figur 4:3 visar på hur fördelningen ser ut från 2002: 
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Figur 4:3 Vikten av att veta vem man ska vända sig till med EU-frågor 2002 (%)   

Ganska viktigt
37%

Inte särskilt viktigt
25%

Inte alls viktigt
7%

Mycket viktigt
29%

Bortfall
2%

N= Ej angivet i SOU 2002:96 

Källa: Bearbetad efter SOU 2002:96:137  

Majoriteten av de tillfrågade ansåg det vara antingen ganska viktigt eller mycket viktigt 

att veta vem man ska vända sig till med sina EU-frågor. Sammanlagt uppgår dessa till 

66 % av respondenterna. 32 % ansåg däremot detta vara mindre viktigt alternativt 

oviktigt. 2009 såg fördelningen ut enligt följande: 

 

Figur 4:4 Vikten av att veta vem man ska vända sig till med EU-frågor 2009 (%) 

Ganska viktigt
43%

Inte särskilt viktigt
33%

Bortfall
1%

Mycket viktigt
17%

Inte alls viktigt
6%

 N= 200 

58 % av de 200 tillfrågade medborgarna i Sundsvall och Uppsala anser det vara mycket 

viktigt eller ganska viktigt att veta vart man ska vända sig med en fråga som har med 

EU att göra. Enligt figur 4:3 låg motsvarande siffra 2002 på 66 %. Andelen som ansåg 

det mindre viktigt att veta vart man ska vända sig uppgår 2009 till 37 % vilket 2002 

uppgick till 32 %.   

 Respondenternas grundläggande inställning till EU och det svenska 

medlemskapet i unionen är i sammanhanget mycket viktigt och kommer nu därför ges 

större utrymme. Nedan följer en djupare beskrivning av hur respondenterna är 
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fördelade utifrån ett antal faktorer på respektive sida - för och mot Sveriges 

medlemskap i EU. 

 

Tabell 4:14 Respondenternas fördelning utifrån attityd till Sveriges medlemskap i EU  

          (%) 

 Bra att Sverige 
är med i EU 

Dåligt att Sverige 
är med i EU 
 

Kvinna 59 59 
Män 41 41 
   

18-29 34 26 
30-49 34 28 
50-69 23 41 
70+ 9 6 
   

Röstade i förra EP-valet 50 46 
Röstade inte 35 43 
Vet ej 10 11 
Var minderårig 5 0 
   

Vet att det är val i år 42 33 
Vet inte att det är val i år 58 67 
   

God kunskap om EU 16 19 
Medel 42 32 
Dålig kunskap om EU 42 50 
N 137 54 

Känner till någon av 
informationskällorna 

44 38 

   

Använt sig av någon av 
informationskällorna 

16 15 

N 133 53 

 

Ovan ser vi respondenternas fördelning utifrån ett flertal synvinklar, allt med 

utgångspunkt från deras attityd till det svenska medlemskapet i EU. Tabellen visar på 

en identisk fördelning mellan könen bland såväl förespråkarna för ett svenskt 

medlemskap i EU som motståndarna. Detta tangerar även den exakta uppdelningen av 

män och kvinnor i denna enkätundersökning (se tabell 4:3). 

Åldersfördelningen är även den mycket nära denna undersöknings 

ursprungsfördelningen, presenterad i tabell 4:3. Den enda åldersgrupp som är 

övervägande negativ till det svenska medlemskapet i EU är respondenter mellan 50 och 

69 år. Intressant att notera här är hur betydligt fler Sundsvallsbor (16 st.) än Uppsalabor 

(6 st.) i denna ålderskategori anser det vara dåligt för Sverige att vara medlem i EU 
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vilket drar upp det genomsnittliga antalet. Ur tabellen går också att utläsa hur alla som 

var minderåriga vid förra valet idag är för ett svenskt medlemskap i EU.  

Hälften av dem som tycker det är bra att Sverige är med i EU röstade i EP-valet 

2004 vilket är en något större andel än bland dem som tycker medlemskapet är dåligt. 

Det har redan konstaterats att fler Uppsalabor uppgav sig ha deltagit i valet, resultatet 

från enkätundersökningen visar dock hur en större andel av EU-negativa respondenter i 

Sundsvall röstade jämfört med motsvarande grupp från Uppsala.  

Något fler av de EU-positiva respondenterna är medvetna om att det är val i år 

och en större procentuell andel av dessa känner också till och använder sig av de fem 

angivna informationskällorna i förhållande till de EU-negativa respondenterna. Andelen 

med en god kunskap om EU är något större bland EU-skeptikerna än bland dem som 

anser det vara bra att Sverige är en del av unionen. 

 I enkätens sista fråga ombads respondenterna att rangordna fyra angivna 

påståenden utefter hur viktiga de anser dessa vara. Tabell 4:15 redovisar frekvensen 

med vilken varje påstående rankades högst. 

 

Tabell 4:15 Respondenternas högst rankade påståenden (%) 
 
 Sundsvall Uppsala Totalt 
En god svensk utveckling  46 29 37 
Global rättvisa och ekonomisk frihet 28 56 43 
En god utveckling inom EU 6 3 4 
Ekonomisk stabilitet genom europeiskt samarbete 20 12 16 
N 89 94 183 

 

I Sundsvall rankades En god svensk utveckling högst av 46 % av respondenterna följt 

av Global rättvisa och ekonomisk frihet på 28 %. För Uppsala visar tabell 4:15 på det 

omvända där över hälften (56 %) av respondenterna rankade Global rättvisa och 

ekonomisk frihet högst följt av En god svensk utveckling på 37 %. I den sammanlagda 

totalen rankas Global rättvisa och ekonomisk frihet med knapp marginal högst. I båda 

städerna hamnar Ekonomisk stabilitet genom europeiskt samarbete på en tredjeplats i 

rankingen följt av En god utveckling inom EU som rankades högst av genomsnittligen 4 

% av samtliga respondenter. I såväl Sundsvall som Uppsala rankades därmed de första 

två nationsbundna påståendena över de två sistnämnda globala och i högre grad EU-

inriktade påståendena. 
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Dessa påståenden och indelningar har i sammanhang sitt ursprung i Hettnes 

teori om westfaler och postwestfaler där han kombinerar ovanstående prioriteringar 

med den grundläggande inställningen för eller mot EU vilket vi ser i tabell 4:16 nedan: 

  

Tabell 4:16 Respondenternas fördelning enligt teorin om westfaler och postwestfaler  
          (%) 

 En god svensk 
utveckling  

Global rättvisa 
och ekonomisk 
frihet 

En god utveckling 
inom EU 

Ekonomisk stabilitet 
genom europeiskt 
samarbete 

Bra att Sverige är 
med i EU 

- - 5 
(Hegemonister) 

13 
(Nyregionalister) 

Dåligt att Sverige 
är med i EU 

14  
(Nationalister) 

10 
(Internationalister) 

- - 

N = 200 

Till skillnad från tidigare relativt betingade frekvenstabeller representerar siffrorna i 

tabell 4:16 de råa frekvenserna (Teorell & Svensson 2007:161), dvs. antalet 

respondenter med en matchande inställning till EU och tillhörande påstående enligt 

Hettnes definition i teorin om westfaler och postwestfaler satta i förhållande till det 

totala antalet respondenter. Vi ser då hur relativt få av de totalt 200 respondenterna som 

enligt definitionen passar in i någon av de fyra fält som Hettne beskriver. De fåtal som 

ändå matchar inställning till EU med tillhörande påstående tillhör främst den grupp av 

respondenter vilka är kritiska till det svenska medlemskapet, någorlunda jämnt 

fördelade mellan förespråkare för, i första hand, En god svensk utveckling och Global 

rättvisa och ekonomisk frihet.  

 

Figur 4:5 Respondenterna utifrån Hettnes kategoriska indelning (%) 

Fel matchning

58%

Nationalister

14%

Internationalister

10%

Hegemonister

5%

Nyregionalister

13%
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Kategorin fel matchning symboliserar de respondenter som enligt Hettnes definition 

inte matchar högst rankade påstående med tillhörande attityd till Sveriges medlemskap i 

EU. Figur 4:5 visar tydligt hur majoriteten tillhör denna kategori. Indelat i Hettnes 

fyrfältsdiagram, uteslutet dem som uppvisar en felaktig matchning, ser fördelningen ut 

enligt följande: 

 

Figur 4:6 Respondenterna indelade i Hettnes fyrfältstabell (%)   

 Westfalisk   Postwestfalisk 

 

Mot EU 

 

 

För EU 

 

 

N= 200 

Källa: Bearbetad från Hettne 1997:177 och enkätundersökningen 

 

Av figur 4:6 går att utläsa hur totalt 42 % av samtliga respondenter, båda orter inräknat, 

passar in i någon av de fyra kategoriseringar Hettne gör för att beskriva individers sätt 

att uppleva samhällsförändringar. Något fler av respondenterna passar in på den 

postwestfaliska beskrivningen, 23 % mot totalt 19 % westfaler. 

I respektive stad ser fördelningen av ovan nämnda kategorier ut enligt följande:  
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Figur 4:7 Fördelningen i respektive stad utifrån Hettnes kategoriska indelning (%) 

Sundsvall        Uppsala  

47%

19%

9%

6%

19%

 

Av de respondenter som besvarade denna fråga stämmer kan något fler av Sundsvallsborna placeras in på någon av Hettnes fyra kategoriseringar.  

I Uppsala däremot tillhör den stora majoriteten kategorin med fel matchning. I Sundsvall förekommer främst kombinationen av nationalister 

och nyregionalister vilka tillsammans står för 38 % av totalen. I Uppsala däremot passar flest respondenter in på beskrivningen av 

internationalister (11 %) med en negativ inställning till Sveriges medlemskap i EU kombinerat med Global rättvisa och ekonomisk frihet 

som högst rankade påstående. Indelat i Hettnes fyrfältstabell, vilket är en av denna uppsats teoretiska bas, ser för Sundsvallsborna 

respektive Uppsalaborna ut enligt följande:

69%
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11%

3%

8%
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Internationalister
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Nyregionalister
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Figur 4:8 Sundsvallsbor och Uppsalabor indelade i Hettnes fyrfältstabell (%) 

Sundsvall      Uppsala 

Westfalisk     Postwestfalisk   Westfalisk     Postwestfalisk 

 

Mot EU  

 

 

För EU 

 

N= 100   N=100 

Källa: Bearbetad från Hettne 1997:177 och enkätundersökningen 

 

Sammanlagt kan 53 % av Sundsvallsborna och 31 % av Uppsalaborna enligt figur 4:8 

placeras in i Hettnes fyrfältstabell. Dessa stärker på så vis Hettnes teori kring westfaler 

och postwestfaler i dagens samhälle. 
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5 Varför uteblir svenska väljare i EP-valen? 

Resultatet av denna enkätundersökning visar tydligt hur majoriteten av Sveriges 

befolkning i dagsläget är positiv till EU-medlemskapet och främst ser fördelar med att 

vara en del av unionssamarbetet. Samtidigt konstaterades inledningsvis hur Sverige ses 

som ett av EU: s mest skeptiska medlemsländer. Att vara skeptisk gentemot något 

innebär inte nödvändigtvis att vara mot saken i fråga och i Sveriges fall avspeglas 

denna kritiska hållning genom en passivitet och en tendens att i mycket låg utsträckning 

utnyttja den hjälp som finns tillhanda för att bringa klarhet i EU: s byråkratiska och i 

många avseenden avlägsna unionsstruktur. Med utgångspunkt från vad som 

framkommit i denna uppsats finns anledning att tro att Sveriges 

kommunikationsstrategi inte fungerar tillfredsställande åskådliggjort genom det låga 

valdeltagandet i tidigare EP-val.  

Medias enorma betydelse för EU-bildningen i Sverige och i slutändan för 

valdeltagandet i EP-val är en återkommande realitet i denna uppsats. Förutsatt Alexa 

Robertsons beskrivning av den mediala rapporteringens inverkan och betydelse för det 

civila samhället (s.20) i kombination med konstaterandet i SOU 2002:82 att massmedia 

med få undantag är nationellt förankrade uppstår en kommunikativ lucka i strävan efter 

ett ökat valdeltagande. På samma sätt som den stora majoriteten av Sveriges 

medborgare idag är positiva till EU-medlemskapet (se figur 4:2) informerar sig också 

en stor del av Sveriges befolkning aktivt om EU genom diverse medier (se tabell 4:11), 

sedan föregående mätning 2002 har andelen nära på fördubblats till dagens 81 %. 

Bortsett årets resultat noterades på denna punkt den högsta procentuella andelen vid 

första mättillfället, i november 1999, då 63 % av Sveriges befolkning höll sig 

informerade om EU. Något som i sammanhanget kan ha en betydelse är att 1999 såväl 

som 2009 är valår. I samband med val finns mer information tillgänglig för 

befolkningen och EU-frågor debatteras något mer i media vilket med största 

sannolikhet påverkar de relativt sett höga siffrorna. Det ökade användandet av 

tidningen och TV som källa till EU-information kan även det vara en effekt av en 

utökad EU-exponering till följd av EP-valet 1999 som in på 2000 höll i sig för att åter 

sjunka 2001. Vid samtliga mätningar angivna i tabell 4:11 har tidningen och TV, 

medier med den största räckvidden och genomslagskraften, dominerat 

informationsspridningen. Andelen respondenter som angivit tidningen som en källa till 

information i EU-frågor har sedan 2002 nära på fördubblats. Motsvarande andel för TV 
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har mer än tredubblats. Detta kan ha två förklaringar: antingen har rapporteringen 

utifrån medias perspektiv ökat markant eller så har den svenska allmänheten mer aktivt 

börjat söka reda på information kring unionssamarbetet. 

Internationell valforskning brukar karaktärisera EP-val som ”andra rangens 

nationella val”. De anses av många vara mindre viktiga än nationella val och handlar i 

många medlemsländer snarare om nationella än om EU-frågor, åter igen med koppling 

till media och bristen på en europeisk massmedia. Valkampanjerna är inte lika intensiva 

inför EP-val som vid nationella val, varken för partierna eller för massmedierna. 

Enkätundersökningen, genomförd två månader innan EP-valet går av stapeln, visar hur 

totalt 40 % av befolkningen över huvud taget känner till att valet äger rum samma år. I 

Sundsvall är motsvarande siffra enbart 26 % (se tabell 4:5). Detta är ett tydligt tecken 

på hur kommunikationen mellan styrande och styrda i dagsläget inte fungerar 

tillfredsställande oavsett om denna okunskap bottnar i en brist på intresse för EU eller 

inte. 5 % av de totalt 200 tillfrågade respondenterna visste det exakta datumet då valet 

äger rum, åter igen detta bara dryga två månader innan det aktuella datumet. Utan något 

statistiskt belägg antar jag att en större andel av Sveriges befolkning redan idag är 

medvetna om att nästkommande RD-val äger rum 2010. Intressant att notera är hur 44 

% av respondenterna som angivit rätt år, månad och datum inte deltog i EP-valet 2004 

(se tabell 4:6) och därför sannolikt tillhör den del av befolkningen som anser Sveriges 

medlemskap i EU vara dåligt kombinerat med en god kunskap om unionen (se tabell 

4:14). I tabell 4:10 konstaterades annars hur majoriteten av de respondenter som valde 

att inte delta i EP-valet 2004 också anser sig ha en dålig kunskap om unionen. Detta 

stödjer teorin om att en stor del av Sveriges befolkning inte deltar i EP-val pga. 

kunskapsbrist.  

I diskussionerna kring politisk kommunikation, vilka ofta intensifieras och 

förverkligas inför val, sätts idag stort fokus på elektronisk kommunikation. Tabell 4:11 

visar hur Internets betydelse ökat avsevärt under senare år och ser ut att bli ett viktigt 

framtida kommunikationsverktyg. Möjligheten att i kommande EP- och RD-val kunna 

Internetrösta kan således nå ut till en betydligt större del av befolkningen. Faktum 

kvarstår dock, vilket tabell 4:11 fastslår, att majoriteten av medborgarna informerar sig 

om EU främst genom tidning och TV. Den oerhörda makt och genomslagskraft som 

dessa två medier besitter än idag kan inte nog betonas och kan fortfarande ses som ett 

avgörande verktyg i den politiska kommunikationen. Med teorin om tystnadsspiralen i 

bakhuvudet förstärks detta intryck ytterligare. 



48 

Med återkoppling till Bengt Jacobssons studie av det paradoxala samspelet 

mellan dagens internationalisering och europeisering som samtidigt skapar och stärker 

nationella aktörer ser vi i tabell 4:15 och 4:16 samt figur 4:5, 4:6, 4:7 och 4:8 hur 

nationalismen än idag präglar Sveriges medborgare i deras syn på det politiska styret 

vilket i sin tur genomsyrar deras politiska prioriteringar. Det utbredda EU-stödet bland 

den svenska befolkningen (se figur 4:2) i kombination med hur nationsbundna 

påståenden i tabell 4:15 rankas högst ger oss en bild av Sverige som en arena beskriven 

enligt ovan där det nationella spelas ut och skapas på samma gång. Oerhört få 

rangordnade alternativet En god utveckling inom EU som allra viktigast vilket är en 

tydlig signal om att Sveriges befolkning i mycket hög utsträckning ser till de regionala 

alternativt nationella vinningarna först. Figur 4:5 visar hur en minoritet av 

respondenterna, totalt 42 %, stämmer in på någon av Hettnes fyra indelningar av 

nationalister, internationalister, hegemonister och nyregionalister. Indelningen i Hettnes 

fyrfältsdiagram illustreras utförligare i figur 4:5. I figur 4:7 och 4:8 belyses sedan 

fördelningen i de båda städerna och skillnaden mellan dessa. Majoriteten av 

Sundsvallsborna kan placeras in i fyrfältsdiagrammet och stödjer på så vis Hettnes teori 

om westfaler och postwestfaler i dagens samhälle medan enbart 31 % av Uppsalaborna 

är kompatibla med denna indelning. Detta utmynnar i att en minoritet av totalen, 42 %, 

stödjer Hettnes teori. Detta relativt svaga underlag ger trots allt indikationer på hur 

nationalstatstanken fortfarande är djupt rotad hos Sveriges befolkning, en övervägande 

positiv inställning till EU-samarbetet till trots. Tendensen att främst se till nationens 

bästa genom att ranka någon av de båda nationsbundna påståendena högst kan utifrån 

Lasswells perspektiv (se s.7) bottna i den ekonomiska kris som drabbat Sverige såväl 

som resten av världen. Detta i kombination med att Sverige anses vara en av de mest 

framstående länderna i välfärds- och demokratifrågor (se s.14) i kombination med att 

landet är en stor nettobetalare5 i EU förstärker sannolikt den nationella omsorgen och 

den kritiska hållningen gentemot EU. Viktigt att observera är åter igen skillnaden 

mellan en kritisk hållning och ett motstånd gentemot något eller någon.  

Med detta sagt följer här en närmare genomgång av varje kommunikationskanal 

för sig följt av en sammanfattande analys av dessa. 

 

 

                                                 
5 Att vara nettobetalare eller nettobidragsgivare innebär att medlemsstaten får mindre tillbaka i 
proportion till den inbetalning som skett (Ruin 2002:37). 
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5.1 Kommunikationskanalerna utifrån enkätundersökningens resultat 

I ljuset av det resultat som presenterats i denna uppsats föregående del ser vi hur en 

mycket liten del av den svenska allmänheten känner till och än mindre använder sig av 

de EU-relaterade informationskanalernas kompetens. Nedan följer en kort analys av 

varje informationskanal för sig där vi går närmare in på dessas inverkan på 

valdeltagandet i svenska EP-val. 

 

5.1.1 EU-upplysningen 

Enligt tabell 4:7 känner totalt 30 % av Sveriges befolkning till detta organ vilket i 

förhållande till de övriga informationskanalerna är mycket. Konstaterandet man gör i 

SOU 2002:96:61 angående det faktum att EU-upplysningen är relativt okänd gäller 

alltså än idag, dock med en betydlig förbättring sedan 2002 då uppskattningsvis 1 % av 

befolkningen kände till organet (se tabell 4:11). Under arbetets gång med denna uppsats 

har jag vid ett flertal tillfällen - via telefon, e-post och postvägen använt mig av den 

service EU-upplysningen har att erbjuda, varje gång med snabba och tydliga svar. 

I likhet med övriga informationskällor har EU-upplysningen ambitionen att 

erbjuda opartisk information på webben, via e-post och telefon. Till skillnad från de 

andra kanalerna finns här ingen tydlig koppling till någon av EU: s institutioner vilket 

ger ett opartiskt intryck gentemot medborgarna till skillnad från exempelvis EU-

parlamentet i Sverige. Sedan namnändringen framgår det inte för användarna av 

tjänsten att EU-upplysningen arbetar med riksdagen som huvudman vilket ökar 

trovärdigheten. Ytterligare en vinning ur allmänhetens synpunkt är den kostnadsfria och 

obegränsade tillgången till EU-upplysningens informationsmaterial och personliga 

service. Detta tas även i SOU 2002:86 (s.102) upp som mycket viktigt i sammanhanget 

för att inte avskräcka någon eller få någon att tveka då en fråga uppstår.  

 Kopplat till Lasswells steg i den kommunikativa processen riktar sig EU-

upplysningen i teorin till hela Sveriges befolkning och de anger klart och tydligt i sin 

målpolicy att arbetet/informationen utgår ifrån medborgarnas efterfrågan. Detta anser 

jag bör vara ett komplement till ett förmedlande av passiv information för att i 

praktiken nå ut till hela Sveriges befolkning och samtidigt öka kunskapen, 

engagemanget och därmed valdeltagandet i svenska EP-val. 
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5.1.2 Europaparlamentets informationskontor i Sverige 

EU-parlamentet i Sverige har en bredare ansvarsroll i jämförelse med exempelvis EU-

upplysningen där allt fokus ligger på allmänheten. En viktig uppgift för EU-parlamentet 

i Sverige såväl som EU-kommissionens representationskontor är att hålla respektive 

institution i Bryssel informerade om de nationella skeendena i Sverige. Fokus är med 

andra ord inte huvudsakligen på allmänheten utan endast delar av personalen ägnar sig 

åt just allmänhetens frågor. Detta bidrar till en försvagad spridning av budskapet då det 

näst sista steget i Lasswells kommunikativa process, till vem EU-parlamentet i Sverige 

kommunicerar, begränsas. Möjligheterna för denna informationskanal att närma 

styrande och styrda inom EU med varandra och uppnå ett högre valdeltagande som en 

effekt av detta är mindre i jämförelse med EU-upplysningen då mindre möda läggs på 

att nå ut till hela Sveriges befolkning. 

Den gemensamma informationskampanjen är ett ambitiöst projekt som tyder på 

att man från parlamentets håll tar arbetet på allvar med ett ökat valdeltagande. I 

kampanjen saknas användandet av tidningsmediet som kampanjmedel. Vi har tidigare 

konstaterat hur en mycket stor andel av respondenterna i enkätundersökningen angav 

att de informerar sig om EU genom just tidningen (se tabell 4:11) vilket talar för att ett 

exkluderande av denna media i valkampanjen är en mindre klok idé. Kampanjen ger 

prov på ett mycket storstadscentrerat arbete där informationsspridningen i Sverige är 

starkt Stockholmscentreras vilket således riskerar att ytterligare förstärka den skepsis 

som finns på den svenska landsbygden.6.  

Tabell 4:11 visar på en minimal ökning av den andel av Sveriges befolkning 

som informerar sig om EU genom EU-parlamentet i Sverige. Samtidigt är detta en 

hundraprocentig ökning från fullständig anonymitet vid alla tidigare mättillfällen. 

 

5.1.3 Europeiska kommissionens representationskontor 

De medborgarråd som genomförts runt om i EU: s medlemsländer och den 10-11 maj 

utmynnade i det första medborgartoppmötet i EU: s historia är ett i raden av konkreta 

exempel på hur kommissionen aktivt arbetar för att närma sig medborgarna. Margot 

Wallström har här spelat en oerhört viktig roll, både i sin roll som kommissionär med 

ansvar för kommunikationsfrågor och som svensk politiker med ett starkt opinionsstöd. 

Om inte annat så har hon i sitt arbete visat på en medvetenhet om det mentala avståndet 

                                                 
6 Richard Öhrvall, Statistiska Centralbyrån (SCB), mail den 3 maj 2009 
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som finns mellan institutionerna i Bryssel och medlemsländernas medborgare, ända 

uppe i EU: s högsta instans med riktig beslutsmakt. Klokt nog avsätter också den 

Europeiska kommissionens representationskontor en fjärdedel av sin verksamhet åt 

media, helt i enlighet med det resultat som framkommit av enkätundersökningen. Trots 

detta har även denna informationskanal svårigheter att nå ut till majoriteten av Sveriges 

befolkning vilket krävs för att på allvar uppnå önskvärd effekt, dvs ett ökat 

valdeltagande i EP-val. Lasswells fjärde steg i den kommunikativa processen begränsas 

således även genom denna informationskanal vilket förminskar den önskade effekten 

av kanalens arbete. Det huvudsakliga arbetet gentemot allmänheten görs trots allt 

genom Europa Direkt. 

 

5.1.4 Europa Direkt  

De 18 lokalkontoren runt om i Sverige arbetar huvudsakligen med att överbrygga detta 

mentala avstånd som Margot Wallström och Göran Färm pratar om i sin bok där de 

diskuterar svårigheten att älska EU. Trots detta visar tabell 4:7 på nedslående resultat 

där totalt 9 % av Sveriges befolkning över huvud taget känner till organisationen än 

mindre kommit i kontakt med densamma. 2 % av befolkningen informerar sig om EU 

genom Europa Direkt (se tabell 4:11). Det nationella informationskontoret Europahuset 

placerat i centrala Stockholm är ytterligare ett exempel på den tidigare nämnda 

storstadscentreringen. Detta kan också vara en förklaring till varför valdeltagandet i 

Stockholm varit högre än det nationella genomsnittet vid EP-val7. Europa Direkts 

främjande av den lokala och regionala debatten om EU-frågor tilltalar sannolikt en stor 

andel av den svenska befolkningen med tanke på den utspridda nationalism som enligt 

tabell 4:15 ligger till grund för deras åsikter och politiska prioriteringar. Av denna 

anledning har Europa Direkt som informationskanal ett starkt existensberättigande. 

Även här uppstår problem rörande Lasswells fjärde steg i den kommunikativa 

processen då denna informationskanal på samma sätt som föregående kanaler främst 

fungerar som bollplank och informator för de redan EU-intresserade medborgarna som 

sannolikt redan i dagsläget deltar i EP-valen. I och med att omfattningen av till vem 

Europa Direkt talar går den önskvärda effekten förlorad. 

 

 

                                                 
7 Ibid. 
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5.1.5 KOM-09 

Detta extratillsatta sekretariat KOM-09 med anledning av det svenska ordförandeskapet 

i EU har inte funnits vid tidigare EP-val och kommer heller inte att finnas kvar vid EP-

valet 2014. Det blir därför svårt att begära av allmänheten som befinner sig långt från 

den politiska världen att känna till KOM-09. Medvetenheten om de andra 

informationskanalerna vilka funnits med under ett antal år visar på en långsam ökning. 

KOM-09 har i stället ett huvudsakligen administrativt uppdrag där det inte finns någon 

tidsmässig möjlighet att uppnå någon betydande dialog med det civila samhället med 

någon inverkan på valdeltagandet. I sammanhanget tycks denna kanal vara tämligen 

effektlös på så sätt att den med mycket begränsade framgångar uppnår sitt första av sex 

delprojekt rörande den tänkta dialogen gentemot det civila samhället (s.26). 

* 

Denna uppsats speglar mycket tydligt den anonymitet under vilken alla Sveriges mest 

etablerade och medborgarinriktade kommunikationskanaler arbetar där det inte 

nödvändigtvis, alternativt inte alls, är kvaliteten på dessa som är problemet utan att 

vanliga ”medelsvenssons” helt enkelt inte är medvetna om deras existens. Så som det i 

dagsläget fungerar förutsätts allmänheten agera aktivt genom att själva söka upp 

informationen. Detta sker tyvärr inte i särskild hög uträckning. Kopplat till uppsatsens 

teoretiska utgångspunkt, Lasswells kommunikationsformel, kan vi nu urskilja var i den 

kommunikativa processen som det huvudsakliga problemet ligger. Stegen i processen 

ser som bekant ut enligt följande:  

Vem 
Säger vad 
Genom vilken kanal 
Till vem 
Med vilken effekt? 

Efter resultatgenomgången av hur de främsta EU-relaterade informationskanalerna i 

Sverige arbetar och hur de i sin tur mottas av svenska folket kan vi se hur det stora 

(dock inte det enda) problemet ligger i den kommunikativa processens näst sista steg – 

till vem kanalerna vänder sig. I teorin vänder sig samtliga fem informationskanaler till 

hela Sveriges befolkning. I praktiken arbetar de dock huvudsakligen för att besvara 

allmänhetens frågor och driver i alltför liten grad på den passiva 

informationsinhämtningen i tidningar, TV och liknande. Möjligheten att få sina EU-

frågor besvarade är inte nog för att uppnå önskvärd effekt nämligen ett ökat 

valdeltagande i EP-val. För detta krävs ett passivt informerande, förslagsvis genom 



53 

tidning och/eller TV vilka är de huvudsakliga vägarna genom vilka majoriteten av 

medborgarna informerar sig om EU (se tabell 4:11). De individer som på eget initiativ 

tar kontakt med och utnyttjar kanalernas kompetens har ett redan befintligt intresse för 

EU-frågor. Det är med andra ord de redan frälsta som i dagsläget nås av 

informationskanalernas arbete. Majoriteten av de 27 % som enligt tabell 4:4 tycker att 

ett svenskt medlemskap i EU är dåligt (varav 50 % av dessa anser sig ha en dålig 

kunskap om EU, se tabell 4:14) samt de 16 % av respondenterna som inte informerar 

sig om EU är på detta sätt exkluderade från EU: s nyhetsflöde. Därmed förstärks 

avståndet mellan styrande och styrda inom EU vilket verkar kontraproduktivt mot ett 

ökat valdeltagande i Sverige. 

Inför det stundande valet återvänder förra mandatperiodens EU-parlamentariker 

till Sverige för att delta i respektive partis valkampanj. Valupptakten skedde på 

Europadagen den 9 maj, endast 29 dagar innan EU-mandaten åter ska fördelas för den 

kommande femårsperioden. På mindre än en månad ska partierna väcka svenska 

befolkningens intresse för något som pågår dygnet runt årets alla dagar men som mellan 

valen ges mycket lite utrymme i såväl partiernas som den vardagliga 

medieexponeringen. För att i det långa loppet höja valdeltagandet till en rimlig nivå där 

det demokratiska underskottet inte längre underminerar unionens arbete och för att 

stärka den demokratiska förankringen hos EU-medborgarna krävs enligt 

kapitelförfattaren Henrik Oscarsson mer än bara valrörelserna för att täcka 

befolkningens informationsbehov. ”Det är inte valrörelserna allena som skall fylla 

medborgarnas informationsbehov. Valdemokratins idealmedborgare har ett ständigt 

informationsbehov – det existerar inte enbart i samband med valrörelserna.” (Bäck & 

Gilljam 2006:40) I valrörelsen arbetar partierna inte enbart för att besvara eventuella 

frågor utan för att aktivt informera befolkningen, EU-anhängare såväl som EU-

motståndare, om hur och genom vem de vill påverka arbetet i EU genom köpt TV-tid, 

tidningsannonsering och affischexponering runt om i samhället. Vill man på allvar öka 

intresset och kunskapen om EU och därmed valdeltagandet i EP-val räcker det inte med 

29 dagar av aktivt kampanjande som sedan dör ut och återupptas fem år senare. Det 

krävs kort sagt ett ansikte på de folkvalda parlamentarikerna, antingen i form av mer 

exponering i tidning och/eller tv eller ännu bättre i personliga möten med väljarna i 

form av mer frekventa Sverige-besök. De icke partibundna informationskanalerna 

spelar här en viktig roll. 
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 Med tanke på den tid det tar att etablera en liknande EU-organisation i samhället 

och förankra denna hos befolkningen (se tabell 4:11) har Sverige sannolikt mer att 

vinna på att bygga vidare på redan befintliga informationskanaler. En långsiktig ökning 

av EU-kunskap, engagemang och valdeltagande kan uppnås genom att förändra 

arbetssättet, utöka marknadsföringen och i stället för att utgå ifrån att besvara 

allmänhetens frågor i högre grad också fokusera på den passiva 

informationsinhämtningen. En majoritet av den svenska befolkningen tycker 

fortfarande det är viktigt att veta vem man ska vända sig till med EU-frågor (se figur 

4:4) vilket betyder att behovet finns för dagens informationskanaler eller motsvarande.  

Som svar på de inledningsvis ställda frågeställningarna ser vi nu hur ett relativt 

dåligt utnyttjande av EU: s informationskanaler ligger till grund för det låga svenska 

valdeltagandet i EP-val. I och med den kompetens som de fem informationskanalerna 

uppvisar finns ingen anledning att tro att de i sig är problemet. Den oerhört låga 

kännedomen och användandet av dessa tyder däremot på att det arbetssätt som idag 

tillämpas inte fungerar på ett tillfredsställande sätt utifrån målsättningen om ett ökat 

valdeltagande. Som komplement till deras behovsbaserade arbete bör också det passiva 

informationsflödet öka.  

På uppsatsens andra frågeställning finns utifrån vad som här framgått inget 

entydigt svar. Resultatet visar på hur Sveriges befolkning huvudsakligen fokuserar på 

det nationella planet samtidigt som de stödjer unionssamarbetet. Känslan av tillhörighet 

till hemmanationen är bevisligen stor i Sverige. Det finns däremot ingen direkt 

koppling mellan värnandet om det egna landet och ett motstånd gentemot det 

europeiska samarbetet. Inget tyder alltså på att denna fokus på i första hand det 

nationella planet skulle ha en motarbetande verkan på EU-samarbetet vilket talar emot 

Björn Hettnes påstående att europeisk integration och nationell upplösning går hand i 

hand (s.11-12). I och med det låga valdeltagandet till Europaparlamentet, EU: s enda 

folkvalda institution, står ändå klart att EU i dagsläget saknar en demokratisk 

förankring hos de svenska medborgarna. Det låga svenska valdeltagandet kan inte 

förklaras genom befolkningens övervägande känsla av nationell tillhörighet framför en 

europeisk tillhörighet. 
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5:2 Kompetent men relativt okänd 

Som titel till denna avslutande diskussion har jag valt att använda mig av det uttryck 

som publicerades i SOU 2002:96 angående EU-upplysningen och som väl 

sammanfattar resultatet i denna avhandling – kompetent men relativt okänd. Sju år 

senare är Sveriges främsta EU-relaterade kommunikationsverktyg fortfarande 

främmande för majoriteten av Sveriges befolkning. EU-politiken i Sverige erbjuder inte 

medborgarna i tillräckligt hög utsträckning ett passivt informationsinhämtande mellan 

EP-valen till skillnad från den nationella politiska arenan där frågorna dagligen ges 

utrymme i diverse medier. Med syftet att öka allmänhetens kunskap i sakfrågor, inte 

rörande EU: s strukturella politiska uppbyggnad, skulle detta sannolikt ha en positiv 

effekt på valdeltagandet då nära hälften av respondenterna i enkätundersökningen i 

dagsläget anser sig ha en dålig kunskap om EU. Den passiva informationsinhämtningen 

mellan EP-valen hanteras så gott som uteslutande av partierna under uppskattningsvis 

en månads tid vart femte år vilket givetvis är för lite för att uppnå en bestående effekt. 

Kompetensen är hög hos de informationskanaler vilka omnämns i denna avhandling. Ur 

en valdeltagandesynpunkt faller de dock på sin passiva framtoning likväl som den 

mycket begränsade marknadsföringen, dessa två faktorer bör utökas för att kanalerna 

ska nå ut till en större andel av befolkningen. 

Det har konstaterats hur totalt 72 % av Sveriges befolkning tycker att Sveriges 

medlemskap i EU är bra och hur 81 % av befolkningen informerar sig om EU. En viss 

del av dessa EU-förespråkare måste rent statistiskt tillhöra de 47 % av befolkningen 

som vid folkomröstningen om EU 1994 röstade mot ett svenskt medlemskap men som i 

dagsläget, när vi är med i unionssamarbetet, vill få en insyn i vad EU-pengarna används 

till. Målsättningen och den önskvärda effekten enligt Lasswells beskrivning av den 

kommunikativa processens tycks därför inte vara omöjlig i Sverige. 

Det finns många alternativa vägar för hur man skulle kunna gå vidare med 

denna undersökning. Europaparlamentets begränsade inflytande över unionens politik 

är en betydande faktor vilket säkerligen ligger till grund för mångas skepsis gentemot 

EU. Medan arbetet mot ett utökat inflytande för parlamentet pågår bör forskningen inte 

begränsa sig till att endast syna förhållandet mellan unionens medborgare och EU: s 

institutioner. Denna studie skulle därför med fördel kunna kompletteras alternativt 

utökas med en studie av hur kommunikationen fungerar mellan parlamentet och 
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kommissionen som har den reella beslutsfattande och lagstiftande makten. Relationen 

till ministerrådet är även den en viktig aspekt vilket förtjänar sin uppmärksamhet.  

* 

I dagsläget fallerar kommunikationen mellan styrande och styrda på så sätt att 

informationen aldrig riktigt når fram till mottagarna (de styrda) vilket påverkat det låga 

svenska valdeltagandet i EP-val. Möjligen kommer Sveriges ordförandeskap 2009 att 

åter igen påverka gemene svensks inställning till EU i en positiv riktning och därmed, 

ur ett svenskt perspektiv, fördjupa demokratin i Europa. 



 

 

Käll- och litteraturförteckning 
 
Backman, J. (1998) Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bjereld, U., Demker, M., Ekekrantz, J & Ekengren, A-M. (2005) Det 
hyperindividualiserade samhället. Umeå: Boréa Bokförlag. 
 
Bäck, H & Gilljam, M. (2006) Valets mekanismer. Malmö: Liber. 
 
Dahl, R. (1998) On Democracy. Harrisonburg, Virginia: Yale University.  
 
Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H & Wängnerud, L. (2007) Metodpraktikan, 
Stockholm: Norstedts Juridik AB. 
 
Fiske, J. (2000) Kommunikatonsteorier en introduktion. Stockholm: Wahlström & 
Widstrand. 
 
Färm, G & Wallström, M. (2004) Folkens Europa eller varför det är så svårt att älska 
EU? Stockholm: Hjalmarson & Högberg Bokförlag. 
 
Gilljam, M & Holmberg, S. (1998) Sveriges första Europaparlamentsval. Stockholm: 
Norstedts Utbildning. 
 
Goldmann, K., Hallenberg, J., Jacobsson, B., Mörth, U & Robertson, A. (1999) 
Politikens internationalisering. Lund: Studentlitteratur. 
 
Hettne, B. (1997) Den europeiska paradoxen. Stockholm: Nerenius & Santérus förlag. 
 
Hettne, B. (2003) Från Pax Romana till Pax Americana. Stockholm: Santérus förlag. 
 
Holmberg, S., Hedberg, P., Oscarsson, H., Bennulf, M., Kumlin, S., Oskarsson, M., 
Lindahl, R & Brothén, M. (2001) EuropaOpinionen. Göteborg: Statsvetenskapliga 
institutionen Göteborgs universitet. 
 
Karolewski, I P & Suszycki, A M. (2007) Nationalism and European integration. 
London: The Continuum International Publishing Group Inc. 
 
Lasswell, H. (1958) Politics: Who gets what, when, how. New York: MsGraw-Hill 
Book Company.  
 
Nilsson, Y. (2002) Europa 2002 EU inför utvidgningen. Stockholm: 
Europaparlamentets Sverigekontor. 
 
Nilsson, Y. (2005) EU och konstitutionen. Stockholm: Europaparlamentets 
Sverigekontor. 
 
Noelle-Neumann, E. (1974 & 1993) The Spiral of Silence. Chicago: Chicago University 
Press. 
 



 

 

Ruin, O. (2002) Sveriges statsminister och EU. Stockholm: Hjalmarson & Högberg 
Bokförlag. 
 
SOU 2002:82. Två expertgrupper till EU2004-kommittén. EU - demokratiskt och 
effektivt? Stockholm: Statsrådsberedningen. 
 
SOU 2002:96. Utredningen om allmänhetens tillgång till EU-relaterad information. 
Allmänhetens tillgång till EU-relaterad information. Stockholm: Utrikesdepartementet. 
 
Teorell, J & Svensson, T. (2007) Att fråga och att svara. Malmö: Liber AB 
 
Vikberg, M. (2008) Konsument Europas förhållande till EU: s kommunikationspolicy. 
Magisteruppsats vid Linköpings universitet.  
 
TNS Gallup. (2008) Eurobarometer 70. Public opinion in the European Union – First 
results. Fieldwork: Oktober-November 2008 Publication: December 2008. Tillgänglig: 
< http://ec.europa.eu/budget/reform/library/news/20081219_eurobarometer_en.pdf > 
 

 
http 1. (2005) Val och valdeltagande. (Elektronisk) EU-upplysningen. Tillgänglig:  

< http://www.eu-upplysningen.se/Institutioner-och-beslutsprocesser/EUs-
institutioner/Europaparlamentet/Val-och-valdeltagande/ >, 2/3-09   

 
http 2. (2007) Landguiden – Länder i fickformat. (Elektronisk) Utrikespolitiska  
  institutet. Tillgänglig: < http://www.landguiden.se >, 2/3-09 
 
http 3. (2008) Nationella folkomröstningar. (Elektronisk) Valmyndigheten. 

          Tillgänglig:  
<http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/folkomrostningar/nationell
a/index.html>,23/3-09 

 
http 4. (2009) Var hittar jag information om EU? (Elektronisk) Regeringskansliet.  
  Tillgänglig: < http://www.regeringen.se/sb/d/1478/a/81064 >, 9/3-09 
 
http 5. (2009) Om oss. (Elektronisk) EU-upplysningen. Tillgänglig:  

           < http://www.eu-upplysningen.se/EU-upplysningen/ >, 9/3-09 
 
http 6. (2007) Förtroendemannaregister. (Elektronisk) Sundsvalls kommun.  

Tillgänglig: <         
http://www.sundsvall.se/demokratiochpolitiker/politikerochandrafortroen
devalda.106.26422f9e110d82d2dab8000341135.html >, 13/3-09 

 
http 7. (2008) Pressbilder – Politiker. (Elektronisk) Uppsala kommun. Tillgänglig: 

            < http://www.uppsala.se/sv/Press/Bilder-politiker/ > 13/3 -09 
 
http 8. (2008) Samarbete för kommunikation om Europa. (Elektronisk) Tillgänglig: 
         http://www.europarl.europa.eu/pdf/declaration_insti/declaration_final_SV.pdf  
    , 6/3 -09 
 
 



 

 

http 9. (2009) Mål och policy. (Elektronisk) EU-upplysningen. Tillgänglig:  
           < http://www.eu-upplysningen.se/EU-upplysningen/Mal-och-policy/  
            >, 9/3-09 

 
http 10. (2009) Sverigekontoret. (Elektronisk) EU-parlamentet i Sverige.  

 Tillgänglig: 
 < http://www.europarl.se/view/sv/sverigekontoret.html >, 6/4 -09 

 
 
http 11. (2009) Startskott för informationskampanj. EU-parlamentet i Sverige. 

Tillgänglig: < http://www.europarl.se/view/sv/press-release/pr-2009/pr-
2009-March/press-release-2009-March-
3.html;jsessionid=D505FD818D3E877D6F07A25DC92EB24A>,    
7/4-09 

 
http 12. (2009) Om representationen. (Elektronisk) EU-kommissionen i Sverige.  
  Tillgänglig: < http://ec.europa.eu/sverige/about_us_sv.htm >, 12/3-09 
 
http 13. (2009) Önskemål om demokrati och förnybar energi. (Elektronisk)  

EU-kommissionen i Sverige. Tillgänglig:  
< http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/opinion_polls/news_date_684_sv.htm  
  >, 6/3-09 
 

http 14. (2009) 100 svenskar ger synpunkter på EU till Bryssels politiker.  
  (Elektronisk) EU-kommissionen i Sverige. Tillgänglig:  

< http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/events/news_date_769_sv.htm 
>, 10/4-09 

 
http 15. (2009) Europa Direkt. (Elektronisk) Tillgänglig: < 

http://ec.europa.eu/sverige/eu_service/eu_close_you/europe_direct/index_
sv.htm >, 10/4-09 

 
http 16. (2009) Sekretariatet för kommunikation EU 2009. (Elektronisk) KOM-09. 

 Tillgänglig: < http://www.sweden.gov.se/sb/d/11180/a/115957 >,  
 10/4-09 

 
http 17. (2009) Margot Wallströms blogg. (Elektronisk) Tillgänglig: 

      < http://blogs.ec.europa.eu/wallstrom/its-time-for-change-in-europe-too/  
       >, 10/3-09 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

BILAGA 1 Enkätundersökning av den svenska befolkningens EU-sympatier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (01) Kön:    Kvinna □  

Man □ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(02) Ålder:   18-29     □  

30-49     □ 

50-69 □       

70+ □ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(03) Vad tycker Du om att Sverige är medlem i EU? 

Bra □  

Dåligt □ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
(04) Deltog Du i det förra Europaparlamentsvalet? 

Ja   □  

Nej  □  

Vet ej  □  

Var minderårig □ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(05) När genomförs nästa Europaparlamentsval i Sverige? 

År: ……… 

Månad: ……… 

Dag: ……… 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(06) Hur skulle Du bedöma Din kunskap om EU? 

Mycket god  □ 

Ganska god         □       

Medel   □ 

Ganska dålig        □ 

Mycket dålig  □ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(07) Hur viktigt är det för Dig att veta vart Du ska vända Dig om du har en fråga 
som har med EU att göra?  

 Mycket viktigt  □ 

 Ganska viktigt  □ 

 Inte särskilt viktigt □ 

Inte alls viktigt  □          Fortsättning på baksidan� 



 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(08) Vilka av följande informationskällor känner Du till? 

EU-upplysningen      □ 

Europaparlamentet informationskontor i Sverige  □ 

Europeiska kommissionens representationskontor  □ 

Europa direkt       □ 
KOM -09        □ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(09) Vilka av följande informationskällor har Du vid något tillfälle använt dig av? 

EU-upplysningen      □ 

Europaparlamentets informationskontor i Sverige  □ 

Europeiska kommissionens representationskontor   □ 

Europa direkt       □ 

KOM -09        □ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(10) Jag informerar mig om EU: 

□ Nej, håller mig inte informerad, vet inget om EU, är ointresserad. 

□ Ja, genom:                �  □ Tidningen    

      □ TV 

     □ Radio 

     □ Internet 

     □ Vänner, arbetskamrater, bekanta, familj 

     □ Litteratur, kurser, skolundervisning 

     □ Biblioteket 

     □ EU-upplysningen 

     □ Europa direkt 

     □ EU-kommissionen i Sverige 

     □ EU-parlamentet i Sverige 

     □ Annat   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(11) Rangordna följande påståenden från 1 till 4. Sätt en 1: a efter det påstående 

Du tycker är viktigast osv.: En god svensk utveckling     ____ 

     Global rättvisa och ekonomisk frihet   ____ 

     En god utveckling inom EU    ____ 

     Ekonomisk stabilitet genom europeiskt samarbete  ____ 

Tack för Din medverkan! 


