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Sammanfattning 

Denna uppsats är en fokusgruppstudie som handlar om människors känsloattityder, 

upplevelser och åsikter om EU och begreppet demokrati i förhållande till EU. I anknytning 

till detta diskuteras även hur informanterna ser på sin identitet kopplad till det nationella 

och europeiska, samt hur de upplever vikten av EU’s funktionalitet och krishantering för 

att känna förtroende för EU som organisation. Syftet är att få en djupare förståelse för just 

de upplevelser och tankar som informanterna delar med sig av och hur de diskuterar dem. 

Med hjälp av empiriskt material ifrån två genomförda fokusgrupper, en tematisk 

analysmetod och teori och tidigare forskning som berör demokrati, demokratisk 

legitimitet, accountability, europeiskt medborgarskap och nationell identitet, landar 

uppsatsen i en dubbelsidig slutsats som visar på att deltagarna i studien både har intagit 

någon slags passiv men observant åskådarplats men samtidigt gärna vill bli mer insatta. 

Man tror och hoppas att EU är en kraft för samarbete och lösningar, men ser också hur de 

inte alltid uppfyllt de förväntningarna tidigare. Analysen behandlar också uttalanden som 

tyder på att den nationella identiteten hos informanterna är stark, men också inkorporerar 

inslag av europeiska element. 
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Förord 

Den här uppsatser har tagit mig på teoretiska stigar som jag inte anade fanns innan 

arbetets början, och det jag har lärt mig kommer att följa mig i allt jag företar mig skriva i 

framtiden, vilket jag är väldigt tacksam för. Jag är också oändligt tacksam till de som gjort 

denna studie möjlig. Självklart min handledare Peo, och alla deltagare som så generöst 

delat med sig av sina tankar och upplevelser, men också min sambo, min mamma och 

mina vänner som stöttat mig igenom hela skriv- och analysprocessen, som under ett par 

månader i princip styrt hela mitt liv och humör. Tack för att ni alltid funnits där när jag 

behövt det, utan er hade denna uppsats aldrig sett dagens ljus.
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Inledning 

Bakgrund och problemformulering 

Alla som är svenska medborgare är per automatik även EU-medborgare, eftersom Sverige 

är med i EU. Detta medför bland annat rösträtt i valen till Europaparlamentet. Men 

valdeltagandet till dessa val är lågt i hela EU, och så även i Sverige. I det senaste valet 2014 

röstade endast 51 % av röstberättigade svenskar, och ännu färre i andra delar av EU.1    

Sedan 1979, då det första valet till Europaparlamentet hölls så har valdeltagandet i hela EU 

sjunkit mer och mer för varje val som hållits. 1979 röstade 61,99% av röstberättigade EU-

medborgare, och i det senaste valet 2014 endast 42,61%. I Sverige har siffrorna ett något 

annorlunda mönster, och har faktiskt gått upp från 41,63% då Sverige gick med i EU 1995, 

efter att ha vacklat lite däremellan med 38,84% 1999 och 37,85% 2004, för att sen gå upp 

till 45,53% 2009 och 51,07% 2014.2 Men även om valdeltagandet har ökat något i just 

Sverige är det fortfarande bara drygt hälften som deltar, vilket är alldeles för lite för att 

kunna bortförklara som utan anledning. 

Oavsett om man väljer att delta i valen eller inte finns något bakom det beslutet. Om man 

inte bryr sig så bryr man sig antagligen inte av en anledning. Finns det kopplingar till EU’s 

demokratiska tillkortakommanden? En känsla av maktlöshet? En vilja till protest? Eller 

något helt annat? 

Just eftersom det finns ett demokratiskt underskott inom EU, och röstningssystemet inte 

är attraktivt nog för att folket ska utnyttja det i särskilt hög utsträckning, känns de tankar 

och känslor som medborgarna upplever kring ämnet, och som tillsammans skulle kunna 

kallas för känsloattityder, extra viktiga att forska om och lyfta fram. 

Låt oss sätta oss in lite i vad den Europeiska Unionen och dess demokratiska 

tillkortakommanden är, nämligen en internationell institution som vi förväntas rösta fram 

ett parlament till, men vad har detta parlament för makt egentligen? EU i sig har en enorm 

makt att ta bindande beslut som berör alla medborgare i alla medlemsländer. Och enligt 

Sverker Gustafsson, Christer Karlsson och Thomas Persson finns det orsak till oro kring 

vilka möjligheter vi har att hålla de som vi röstat på ansvariga för de beslut som sedan tas 

inom institutionen.3  

                                                   

1 Europaparlamentet, Valdeltagande, (2014), 

http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/sv/turnout.html (Hämtad 2017-01-31) 

2 Ibid. 

3 Sverker Gustavsson, Christer Karlsson och Thomas Persson, ”Examining the illusion of accountability” i 

The Illusion of Accountability, red. Gustavsson, Sverker, Karlsson, Christer och Persson, Thomas, 

(Abingdon, 2009),, s. 1 ff. 

http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/sv/turnout.html
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Ovan nämnda fenomen och svaren på frågorna som skulle kunna vara lika många miljoner 

som det finns röstberättigade individer, har lett till formulerandet av vad som ligger till 

grund för denna uppsats, huvudproblemet som vi skall gå in på djupet på och undersöka 

med hjälp av det empiriskt insamlade materialet, politiska teorier samt en analys av om 

det finns kopplingar mellan dessa. Forskningsproblemet som kommer att undersökas 

handlar kort och gott om; Vad tänker medborgarna själva om EU? Hur går tankarna hos 

människorna i Sverige kring att rösta i valen till Europaparlamentet eller inte? Vad 

tycker man egentligen om den Europeiska Unionen? Känner man av en klyfta mellan 

beslutsfattare och medborgare, eller är EU-medborgarskapet något man inte ens tänker 

på? Känner man sig mer som europé eller svensk?  Hur ser man på demokratin inom 

EU? Tror man att EU har en framtid? 

Syfte och Frågeställningar 

Syftet med den här studien är att få ny kunskap om hur människor i Sverige uppfattar EU 

och valen till Europaparlamentet, vilka ämnen som kommer upp i samband med 

diskussioner om EU och hur de tillfrågade relaterar till dessa. Vad anser de själva har 

påverkat dem i sina åsikter? Vad tänker de om EU’s politiska styrning och kulturella 

implikationer?  I fokus för studien ligger det av informanternas egna tankar, upplevelser, 

synpunkter på och attityder gentemot EU som framkommit igenom insamlingen av 

materialet vilket också blir till en naturlig avgränsning. Följande frågeställningar har legat 

till grund för analysen; 

• Hur resonerar informanterna kring begreppet demokrati inom EU? 

• Hur resonerar informanterna kring att rösta eller inte rösta till Europaparlamentet? 

• Vilka uppfattningar har informanterna om sin identitet i förhållande till EU? 

• Vilka farhågor och tankar har informanterna kring EU’s funktioner och framtid? 

Teoretiska utgångspunkter 

För att analysera hur informanterna resonerar kring begreppet demokrati inom EU måste 

vi utgå från någon slags teori om vad demokrati är och hur den kan förstås teoretiskt. 

Därför är detta den första teoretiska utgångspunkten som berörs nedan. Därefter blir det 

nödvändigt att titta på demokrati i en EU-kontext, och därför presenteras även 

demokratisk legitimitet och accountability, vilka är nödvändiga begrepp för att förstå 

denna kontext samt EU’s funktionalitet. Sedan presenteras också perspektiv på identitet 

och medborgarskap i förhållande till EU och nationen, för att kunna analysera 

informanternas uppfattningar om sin egen identitet och hur de förhåller sig till världen. 

Till sist presenteras tidigare forskning inom ämnet som också använts som utgångspunkter 

för analysen av det empiriska materialet i den här studien. 
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Demokrati  

Demokrati är ett begrepp som används väldigt ofta för många olika agendor. Men vad 

betyder det egentligen? Det enkla svaret är att demokratin är en styrelseform där makten 

utgår från folket, antingen i form av att folket själva tar besluten eller utser någon eller 

några som gör det åt dem. Men vilka är folket? Och tar de verkligen besluten allihop, eller 

är det majoriteten av dem som gör det? Poängen är att det aldrig är så självklart och 

enkelt.4 I Sverige och Europa vistas och bor många människor som inte är röstberättigade 

till exempel. Är dessa då inte en del av folket? Och vem har bestämt det? I en nation eller 

inom EU kan man istället tala om att medborgare och icke-medborgare.  Kanske betyder 

detta att vi måste tänka på demokrati som modern regeringsform som rättighetsgivande 

begränsat till de röstberättigade, och därmed fortfarande en exklusiv församling där inte 

alla som berörs av besluten får vara med och bestämma. Men det kanske snarare är en 

konsekvens av vårt sätt att tänka på ”folket” som medborgarna i en stat snarare än ”folket” 

som bor inom den berörda statens gränser. 

Michael Saward beskriver ett sätt att förstå demokrati som kallas för ”Schumpeterianism”, 

efter den österrikiska ekonomen Joseph Schumpeters realistpräglade förståelse för 

demokrati. Schumpeter verkade från USA under andra världskriget, vilket förmodligen 

satte sin prägel på den demokratiska teori han förespråkade eftersom fascismen hade 

folkligt stöd nog att vara på frammarsch i Europa. Centralt för hans synsätt var att de 

gamla demokratiteorierna var föråldrade och inte längre beskrev de politiska system som 

under de, från nutid sett, senaste 100 åren präglat världen (och kanske främst Europa). 

Han menar istället enligt Saward att demokratisk metod är ett institutionellt arrangemang 

vars syfte är att komma fram till politiska beslut genom att en tävlingsinriktad kamp om 

folkets röster avgör vem som får makt att ta besluten.5 

Detta är bara en av många berättelser om vad den moderna demokratin innefattar och står 

för, men den ger ett intressant perspektiv eftersom den fokuserar på att demokrati handlar 

om en väg till att välja en ledare, ledning eller styrelse snarare än att fokusera på 

representation och delaktighet. Demokratin ses som en metod och inte ett självändamål – 

den beskrivs utefter hur verkligheten ser ut och fungerar och inte som en utopisk dröm om 

hur det borde vara.6 

EU och demokratisk legitimitet  

Finn Laursen skriver att demokratisk legitimitet i Europa på en nationell nivå kan kopplas 

till att regeringen stöttas av ett demokratiskt valt parlament, och detta skulle då inom EU 

                                                   

4 Michael Saward, Democracy, (Cambridge/Oxford, 2003) s. 15 ff. 

5 A.a., s.38 

6 A.a., s. 56. 
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motsvaras av att Europaparlamentet – som är direktvalt av EU-medborgarna, är med och 

påverkar hur EU-kommissionen ska sättas samman.7 Men, som Svein Andersen och Kjell 

A. Eliassen presenterar det, så är EU inte uppbyggt som traditionella nationella regeringar. 

Demokrati har inte varit den primära drivkraften för att legitimera dess funktion utan 

snarare effektivitet grundad i intresse, kunskap och expertis. Att vi har direktval till 

Europaparlamentet är helt enkelt inte anledning nog att kunna ge EU’s institutioner 

demokratisk legitimitet.8 

EU har vad teoretiker kallar för ett ”democratic deficit”, alltså ett demokratiskt underskott, 

tack vare just att Europaparlamentet, som är EU’s enda demokratiskt valda institution inte 

har tillräckligt mycket makt och auktoritet att i faktiska termer vara med och påverka 

särskilt mycket.9 

Efter att det demokratiska underskottet uppmärksammats under 1970-talet, att EU-

kommissionen och Ministerrådet hade den lagstiftande kraften och inte parlamentet – 

som man annars förväntar sig att ett parlament skall besitta i ett demokratiskt statsskick, 

genomgick EU en rad reformer för att bemöta kritiken. Detta resulterade i att terminologin 

sedermera matchade ett nationellt demokratiskt system. Man ökade parlamentets makt, 

parlamentariserade nomineringen av EU-kommisionen, gav dem mer lagstiftande och 

budgetär kraft. Men sen kom euro-zon krisen i slutet av 2009 och suddade mer eller 

mindre ut dessa framsteg genom att förpassa Europaparlamentet till en åskådarroll medan 

EU-kommissionen, Europarådet och Europeiska Central Banken (ECB) hade den faktiska 

regeringsmakten, trots att dessa arbetar utanför de demokratiska ramarna man så 

omsorgsfullt byggt upp.10 

Accountability 

Den engelska termen ”Accountability” syftar i detta sammanhang till vilken grad de valda 

beslutsfattarna kan hållas ansvariga för de politiska beslut som sedan tas, inför de väljare 

som röstat fram dessa.11 Detta förutsätter en kedja av accountability – där politiker hålls 

ansvariga inför väljare, ministrar till parlamentariker, byråkratier till ministrar och så 

vidare. Denna kedja måste också vara synlig för offentligheten, eftersom hela poängen med 

                                                   

7 Finn Laursen, “The role of the Commission” i The European Union: How democratic is it?, red. Andersen, 

S. Svein och Eliassen, A. Kjell, (London, 1996), s. 138 

8 Svein Andersen & Kjell A. Eliassen, ”Democracy: Traditional Concerns in new Institutional Settings”, i The 

European Union: How Democratic is it?, red. Andersen, S. Svein och Eliassen, A. Kjell, (London, 1996), s. 

260 ff. 

9 Saward, s. 98 

10 Antoine Vauchez, Democratizing Europe, (New York, 2016), s. 7 ff. 

11 Gustavsson, Karlsson och Persson, s.4 
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att hållas ansvarig är att det skall kunna insättas sanktioner mot den som inte 

upprätthåller sitt ansvar. 12 

Någon form av accountability är alltså något som kan sägas vara en förutsättning för ett 

fungerande demokratiskt politiskt system, om än inte den enda förutsättningen som krävs. 

Det viktiga är att det finns ett effektivt sätt för folket att ”säga ifrån” när någon eller något 

missbrukar det förtroende och den makt de har fått tillgång till.13 

Sverker Gustavsson menar att det i praktiken inte finns dessa möjligheter att hålla EU 

ansvarigt inför sina medborgare (och väljare). I teorin kan de välja bort någon som 

presterat dåligt i nästa parlamentsval, och EU-rådet via nationella val, men så länge själva 

EU-frågan inte politiseras mer och det finns en tydlig opposition som står för något 

alternativ, finns det ingen accountability i praktiken.14 

Saker som behöver politiseras mer har bland annat att göra med att två av de EU-

institutioner som har mest exekutiv makt, nämligen kommisionen och ECB (Europeiska 

Central Banken), där den förstnämnda är relativt accountable gentemot 

Europaparlamentet, men inte direkt mot väljarna, och ECB som är väldigt fristående 

svarar knappt inför någon då den totalt saknar direkt insyn, trots policys om 

genomskinlighet. Jonas Tallberg menar att dessa policys och existerande kontrollsystem är 

överskattade och att det fungerar enbart genom att skapa en illusion av accountability, och 

att det i verkligheten är mycket svårt om inte omöjligt att faktiskt hålla någon av dessa 

institutioner accountable. 15 

Europeiskt medborgarskap och nationell identitet 

Étienne Balibar skriver att det europeiska medborgarskapet befinner sig i en experimentell 

process som alla EU’s medborgare är en del av, och att det framstår som en ”omöjlig 

nödvändighet” snarare än ett ideal eller en garanterat positiv sak när det väl finner sin 

lösning.16 Balibar menar att den politiska sfären i Europa kan förstås som bestående av 

nationella och övernationella former av statlighet, snarare än av en grupp enskilda stater. I 

dessa olika former av statlighet återfinns medborgarskapet och däri frågan om vad det 
                                                   

12 Heidrun Abromeit, ”Accountability and democracy”, i The Illusion of Accountability, red. Gustavsson, 

Sverker, Karlsson, Christer och Persson, Thomas, (Abingdon, 2009), s. 28 f. 

13  A.a, s.33 

14 Sverker Gustavsson, Christer Karlsson och Thomas Persson, ”Taking accountability seriously” i The 

Illusion of Accountability, red. Gustavsson, Sverker, Karlsson, Christer och Persson, Thomas, (Abingdon, 

2009), s. 174 

15 Jonas Tallberg, “Executive power and accountability in the European Union” i The Illusion of 

Accountability, red. Gustavsson, Sverker, Karlsson, Christer och Persson, Thomas, (Abingdon, 2009), s. 123 

ff. 

16 Étienne Balibar, Vi, det europeiska folket? – Reflektioner kring ett transnationellt medborgarskap, 

(Hägersten, 2001), s. 170 
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betyder och hur det kan hanteras som en ”konstituerande politisk makt”, eftersom det 

europeiska folket inte är en enhetlig gemenskap utan i bästa fall kan ses som en 

osammanhängande grupp som ingått ett kontrakt om gemensamma värden.17 

Balibar menar att folkets identitet ligger kvar i det nationella, som ”historiska kvarlevor”, 

medan avsaknaden av den gemensamma identiteten gör det svårt att bygga upp en effektiv 

politisk referenspunkt för det gemensamma medborgarskapet och därigenom en 

överstatlig suveränitet med rötterna hos folket det ämnar arbeta för – vilket i sin tur inte 

bygger upp någon ny gemensam identitet. Med andra ord blir resultatet en cirkel som är 

svår att bryta sig ur.18 

För att definiera vad en nationell identitet är så kan man förstå den i termer av vad den 

innebär för innehavaren, vilket kan kokas ner till samling uppfattningar om hur den egna 

”nationsgruppen” skiljer sig från ”de andra”, vilka de än är. Dessa skillnader beskrivs ofta 

som kulturella, men exakt vad det kulturella är diskuteras sällan eftersom det ofta är mer 

svårdefinierat än nationalismen vill medge. Den nationella identiteten kan förstås som ett 

sätt att förhålla sig till världen som i sin tur bygger på en föreställning om att världen 

består av olika nationer.19 Men det är viktigt att komma ihåg att det är nationalismen och 

tanken och uppfattningen om en nationell identitet som skapar nationerna, och inte 

tvärtom.20 Ernest Gellner menar också att en nationalistisk identitet endast uppstår när 

det finns en stat, eftersom det annars inte finns någon anledning att diskutera hur 

”nationens” gräns eventuellt överensstämmer med statens (och därmed med makten och 

styrandets), vilket historiskt sett alltid har varit det som gett upphov till en nationell 

identitet och även konflikt och bitterhet mot omgivande grupper, nationer eller stater.21  

Vidare skriver Balibar att ett problem med att skapa en europeisk identitet och gemenskap 

är att den historiskt sätt alltid varit splittrad både regionalt och kontinentalt.  

Föreställningar har målats upp av ett system bestående av grupper uppdelade i ”det sanna” 

Europa och ”det yttre” Europa, varav det yttre strävar efter att bli mer som det sanna, och 

också kan delas upp vidare vad gäller ekonomisk och politisk integration av olika grader. 

Teorin säger här att just på grund av avsaknaden av en verkligt europeisk gemensamma 

identitet har man på det här sättet kunnat styra inkludering och exkludering på andra 

grunder såsom ekonomi och diplomati.22 

                                                   

17 A.a., s.171 

18 A.a., s.175 

19 Michael Billig, Banal Nationalism, (London, 1995), s. 61 f. 

20 Ernest Gellner, Stat, Nation, Nationalism, (Nora, 1997), s. 78 

21 Gellner, s. 15 

22 Balibar, s. 170-185 
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Peo Hansen och Sandy Brian Hager skriver att EU-medborgarskapet är det enda faktiska 

exemplet på ett övernationellt medborgarskap, vilket ger det potential till att vara ett steg i 

riktning mot ett globalt medborgarskap. Men de påpekar också att detta medborgarskap är 

beroende av det nationella medborgarskapet, och på så sätt utesluter många migranter 

som kommit till EU och lever och bidrar där lika mycket som medborgarna.23 

Tidigare forskning 

Det finns mängder med olika studier och forskning på ämnet Europeiska Unionen, på den 

europeiska identiteten och hur den hänger ihop med röstningsbeteende och inställning till 

Europaparlamentet. Nedan presenteras en del som ligger till grund för denna uppsats 

utgångspunkt. Den tidigare forskningen som presenteras i detta avsnitt har också använts 

som en del av de teoretiska utgångspunkterna som använts i analysen. 

A. Maurits van der Veen har forskat om hur EU-medborgarnas medvetenhet om specifika 

initiativ och politiska frågor påverkar deras inställning till EU-politiken. Studien visar 

bland annat att sakfrågor som är EU-integregrade till en hög grad har större inflytande på 

det generella stödet för EU än mindre integrerade frågor. Van der Veen menar också att en 

orsak till det minskade stöd för europeiseringen som uppmätts är intaget av nya 

medlemsstater, som då till en början är mer kritiska, vilket syns i statistiken, och att stödet 

i de äldre medlemsstaterna är mer eller mindre statiskt.  I studien uppvisas också två 

insikter gällande politiskt kunnande och insatthet, där den första insikten är att folket 

generellt är mer insatta än vad opinionsundersökningar tidigare har visat, samt att desto 

mer insatta och kunniga medborgarna är desto tydligare blir det tidigare nämnda 

sambandet mellan sakfrågornas integration och inflytande med stödet för Unionen.24  

Med detta i åtanke är det intressant att i denna studie analysera informanternas grad av 

politiskt intresse och engagemang och hurvida det påverkar det som sägs i materialet. 

Sara B. Hobolt har också funnit att medborgare som kan mer om EU är mer bekymrade 

kring förtroendet för dess institutioner än medborgare som inte är lika kunniga. Hobolt 

menar också att det finns en brist på forskning som fokuserar på just medborgarnas 

upplevelse av den demokratiska processen inom EU, då majoriteten tenderar att fokusera 

på låga valsiffror, teoretiska problem relaterade till accountability och attityder kring 

integration.25 

                                                   

23 Peo Hansen och Sandy Brian Hager, The Politics of European Citizenship – Deepening Contradictions in 

Social Rights and Migration Policy, (New York, 2012), s. 24 ff. 

24 A. Maurits van der Veen, “Fifty Years of Public (Dis)Satisfaction with European Governance: Preferences, 

Europeanization and Support for the EU“, Journal of Contemporary European Research Volume 12, Issue 1 

(2016), s.567 ff. och s. 586 f. 

25 Sara B. Hobolt, “Citizen Satisfaction with Democracy in the European Union*”, in Journal of Common 

Market Studies, 2012 Volume 50. Number S1, s. 88 
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Hobolts studie har granskat opinionsdata och menar att till skillnad från all den forskning 

som tyder på ett demokratiskt underskott inom EU, är många medborgare nöjdare med 

EU’s demokrati än med den egna nationen. Detta gäller dock inte alla länder, till exempel i 

Sverige så är endast 43 % någorlunda eller mer nöjda, medan 81% är nöjda med nationens 

demokrati.26 

Detta förklaras delvis med att kvaliteten på de nationella institutionerna varierar, och att 

EU’s institutioner då jämförs mot olika standard i olika länder. Men Hobolt menar också 

att ett gott förtroende för den egna regeringens institutioner också kan ge ett gott 

förtroende för EU genom en så kallad ”spill-over effect”, denna minskar dock när 

kunskapen om EU ökar27, vilket väcker frågan om medborgare i mångt och mycket lever i 

någon slags illusion om att EU är mer demokratiskt än vad de inser att det faktiskt är när 

de lär sig mer om hur det faktiskt fungerar.  

Ett perspektiv som tagits i beaktning inför intervjuerna som genomförts i denna studie är 

med grund i detta just informanternas egen upplevelse av deras kunskapsnivå om EU och 

om de reflekterat över om det påverkar deras inställning. 

Reingard Spannring, Claire Wallace och Georg Datler har undersökt unga personers 

villighet att rösta i EU-val och bland annat har de analyserat en fokusgruppsintervju med 

unga österrikare och attityderna i denna. Personerna de intervjuat representerar en av 

forskarna kallad ”elit” och är alla aktiva inom politiska ungdomsförbund – vilket 

förmodligen bidragit till att de är ovanligt välinformerade och diskuterar bland annat hur 

lite makt parlamentet egentligen har, och att det finns en utbredd illusion om en 

deltagande demokrati inom EU som inte stämmer. De säger också, halvt på skämt, att 

parlamentet fungerar som ett slags dagis för pensionerade politiker.28 

Spannring, Wallace och Datler menar att detta underlag tillsammans med statistiska 

siffror visar att ungdomar är mer intresserade och insatta än vad man tidigare trott och att 

det finns ett sug efter mer information och möjligheter till aktivt deltagande, vilket borde 

ses som en positiv demokratisk tillgång för framtiden, men vilket också skulle kunna leda 

till apati om dessa förhoppningar och önskemål lämnas obesvarade under allt för lång tid. 

Som de själva påpekar är dock en stor del av det här underlaget hämtat från en grupp som 

inte representerar den genomsnittliga österrikiska ungdomen och inte heller den 

genomsnittliga europeiska – utan snarare ett toppskikt med högutbildade personer som 

                                                   

26 A.a., s. 91 f. 

27 A.a., s. 100. 

28 Reingard Spannring, Claire Wallace, Georg Datler, “If you have a grandpa, send him to Europe”, i 

Sociológia 2004 Vol 36 No. 3, s.253-272 
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dessutom har rest en del utomlands och också gjort ett aktivt val att engagera sig politiskt, 

om än på en lägre nivå än EU.29 

Värt att nämna är också att denna intervju som de diskuterar mycket samt de statistiska 

siffrorna är från 2003-4, och alltså har en del år på nacken. Något som inte undersöks är 

också hur en mer genomsnittlig medborgare, någon som inte är politiskt aktiv, kanske inte 

har rest lika mycket eller haft möjlighet till samma utbildning ställer sig till samma frågor. 

Alina Mungiu-Pippidi argumenterar i en artikel från 2015 att förtroendet för EU har dalat 

kontinuerligt sedan början av den ekonomiska krisen 2008, och ställer sig frågan om 

varför det är så. Enligt den kvantitativa data som presenteras finns inget samband mellan 

förtroende och benägenhet att rösta, men det finns tydliga regionala skillnader, där östra 

Europa har högre förtroende, vilket inte heller har minskat lika mycket som i andra delar 

av EU. Dessutom är minskningen som störst inom Euro-zonen, det vill säga i de länder 

som har EUs valuta – och därför mer direkt drabbats av krisen, vilket Mungiu-Pippidi 

menar är ett tecken på att hur EU presterar rent funktionellt är en viktigare faktor för dess 

framgång än hur demokratiskt det är.30 

Mungiu-Pippidi skriver att om det så kallade demokrati-problemet skulle ”lösas” genom 

att ge EU-medborgarna mer makt i frågan om EU’s framtid och vad de gör skulle EU 

förmodligen bli sämre presterande än vad de redan är på grund av det redan splittrade 

förtroendet. Så om EU ska fungera bättre är tesen här att detta måste ske på andra sätt 

innan man kan ta itu med själva konstitutionen och hur demokratisk den är – om man inte 

vill riskera att hela projektet med europeisk integration fallet isär, som Mungiu-Pippidi 

beskriver det. Ett exempel på vad sådana åtgärder skulle kunna innefatta är att motarbeta 

nationell korruption och de skillnader som finns i hur tillgängligt det EU erbjuder är för 

medborgare i olika länder. 31 

Det intressanta som blir uppenbart i och med allt detta är hur medborgare upplever 

demokratin. Som tidigare nämnt säger teorin att det finns stora luckor i EU’s demokrati, 

och att något måste göras, men också att det finns en illusion om ansvar (accountability) 

som gör att detta kanske inte är så synligt för den genomsnittliga EU-medborgaren. 

Metod 

Insamlingsmetod 

Det empiriska materialet till den här uppsatsen har samlats in genom 

fokusgruppsintervjuer som spelats in och sedan transkriberats. Anledningen till det är att 

                                                   

29 Ibid. 

30 Alina Mungiu-Pippidi, “Fixing Europe is About Performance, Not Democracy”, i Global Policy Volume 6, 

Supplement 1, June 2015, s.115 ff. 

31 A.a., s.121 ff. 
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det är berättelsen om hur EU faktiskt upplevs som denna studie är tänkt att undersöka. 

Detta hade säkert kunnat uppnås på flera andra sätt, men det är framför allt 

diskussionerna man kan få fram enbart genom gruppintervjuer som varit av intresse.  

Enligt Victoria Wibeck är metoden lämplig just för studier som intresserar sig för 

deltagarnas attityd, uppfattning och åsikter. En av fördelarna med att deltagarna 

intervjuas i grupp på det här sättet är just att de tillsammans kan diskutera, ställa frågor 

till varandra och på så sätt uppnå mer utvecklade tankegångar och svar än om en ensam 

person skulle intervjuas enskilt.32 

Under fokusgruppsintervjuerna som genomförts i samband med den här uppsatsen så var 

stämningen öppen och det kändes inte som om någon av deltagarna tyckte att ämnet var 

för personligt eller privat för att diskutera i grupp. Detta skulle annars kunna vara ett 

problem med metoden, men samtidigt så kan var och en hela tiden välja vad den vill dela 

med sig av och utan att dra till sig någon uppmärksamhet enkelt sitta tyst om man inte 

känner för att tala om någon specifik upplevelse eller tankegång. Eftersom det främst är 

deltagarna själva som ställer följdfrågor och så vidare till varandra blir forskarens kontroll 

över situationen inte lika stor och förhoppningsvis blir intervjun mer på deltagarnas villkor 

samtidigt som man får ett resultat som speglar det deltagarna själv velat ta upp inom 

diskussionsområdet.33 

Mer specifikt kan man beskriva insamlingsmetoden som ostrukturerade 

fokusgruppsintervjuer, då målet var att endast ge deltagarna några väldigt öppna frågor att 

diskutera fritt.34 Endast när det blev helt tyst en lite längre stund eller någon blivit 

avbruten av en annan deltagare mitt i ett resonemang ställdes nya frågor eller följdfrågor 

på det som sagts.  

Wibeck skriver att en fokusgrupp idealt bör bestå av mellan 4-6 deltagare, för att varken bli 

för många för att alla ska kunna komma till tals, eller för få för att alla inte ska känna sig 

tvingade att prata hela tiden, 35 och detta var det riktmärke som sattes inför uppstyrandet 

av själva intervjuerna. 

I slutändan anmälde 9 personer sitt intresse, och 8 dök upp vid avtalad tid. Vilket ledde till 

två fokusgruppsintervjuer som genomfördes med totalt 8 personer, där båda intervjuerna 

höll på under ca 45 minuter – 1 timme vardera.  

Wibeck skriver att en av nackdelarna med fokusgruppsintervjuer är att det förstås inte går 

att generalisera resultatet, och det är heller inte syftet. En fokusgrupp kan inte säga något 

om olika attityder och/eller upplevelsers utbreddhet, utan går istället på djupet in i det 

                                                   

32 Victoria Wibeck, Fokusgrupper, (Lund, 2010), s. 21 ff. 

33 Ibid. 

34 A.a., s.56 f. 

35 A.a., s. 62 
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som just deltagarna i studien tänker, tycker och uttrycker. Det kan också vara fördelaktigt 

framför enskilda intervjuer när man talar om känsligare ämnen, eftersom det kan vara 

lättare för informanterna att berätta om sina upplevelser om de får höra liknande utsagor 

från varandra. Samtidigt som man förstås går miste om det som deltagarna av olika 

anledningar inte känner för att dela med sig av i en gruppsituation, som kanske skulle 

kommit fram i en enskild intervju. 36 Ett problem som uppstod var att några av deltagarna 

avbröt varandra, men jag försökte hantera detta genom att senare då ställa en riktad 

följdfråga om det den avbrutne börjat säga till just den personen. Men det kan ses både 

som en fördel och en nackdel med gruppsituationen, att vissa alltid kommer att ta mer 

plats än andra är förstås en nackdel om det innebär att andra i gruppen inte får samma 

möjlighet att uttrycka sig som de som tar mer plats. Men det ger också de som eventuellt 

inte vill säga så mycket utrymme att inte känna sig tvingade utan låta andra svara på 

frågorna istället. 

I den här studien valdes metoden främst då jag ville fånga diskussionen om hur man 

upplever EU vilket kan anses svårt att göra utan någon att diskutera det med. Detta 

fungerade väl i praktiken då informanterna ofta hakade på och byggde på varandras tankar 

och på så sätt fördjupade diskussionen på ett sätt som annars inte hade varit möjligt. 

Urval 

Urvalet av informanter till en intervjustudie som denna, bör vara styrt av 

forskningsfrågorna.  Deltagarna ska uppfylla de grundkriterier som krävs för att kunna 

uttrycka något relevant för studien.37 I detta fall är de grundkriterierna relativt få, vem som 

helst kan väl ha en åsikt om EU? Jag utgick från folk som bor inom EU, och av 

avgränsande av praktiska skäl till boende i Sverige.  

Eftersom grundkriterierna är så pass få, valde jag att ta hjälp av en kontaktperson på ett 

större företag som fick fråga runt bland kollegor om det fanns intresse för att delta i 

studien, och så fanns det. Därav bestod båda grupperna som sedan intervjuades av folk 

som var bekanta med varandra på en relativt ytlig nivå, då de kom från olika avdelningar 

på företaget. Detta tillvägagångssätt skulle kunna beskrivas som en form av 

bekvämlighetsurval. Enligt Bryman är detta ett urval som ofta fungerar bra inom kvalitativ 

forskning eftersom det inte finns något anspråk på representativitet.38 

Informanterna bestod av 3 kvinnor och 5 män, och var mellan ca 30 och 65 år gamla. Värt 

att notera är också att samtliga informanter är relativt högutbildade och arbetar som 

tjänstemän på kontor. Ingen har dem innehar någon typ av offentlig position inom en 

politisk organisation. Jag hade inte träffat någon av informanterna tidigare och hade 

                                                   

36 A.a., s. 147-153 

37 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Stockholm, 2011), s.455 

38 A.a., s. 433 
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således inte heller någon personlig koppling eller relation till dessa. Intervjuerna ägde på 

informanternas önskan rum i konferenslokaler på företaget där informanterna arbetar, 

vilket gjorde vi kunde sitta ifred och ostört utan risk för att obehöriga skulle komma in 

eller kunna höra det som sas. 

Etiska ställningstaganden 

Vid studiens genomförande har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och dess krav på 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 

Informations- och samtyckeskraven innebär att informanterna skall informeras om 

studiens syfte, vad nyttan med studien förväntas vara, samt ge dem möjlighet att komma i 

kontakt med forskaren. Det är också viktigt att det är tydligt att deltagandet är frivilligt. 

Dessutom ska de informeras om sin möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan 

utan några konsekvenser för dem.39 

För att uppfylla detta skickades ett utförligt informationsbrev ut till alla deltagare ca en 

vecka innan intervjutillfället. Informationsbrevet innehöll information om studiens syfte, 

frivillighet samt kontaktuppgifter till mig som ansvarig med en uppmaning att ta kontakt 

vid eventuella frågor. Dessutom ställde jag frågan vid båda intervjuernas början om de 

hade några frågor, och upprepade för dem att de fortfarande hade möjlighet att avbryta sin 

medverkan både under intervjun och i efterhand. Detta kändes särskilt viktigt eftersom det 

är lätt att man i stundens hetta, i synnerhet i en gruppdiskussion skulle kunna säga saker 

som man senare kanske inte vill stå för. Detta var dock inget som informanterna utnyttjade 

och de verkade varken tycka att diskussionen berörde något som de uppfattade som för 

personligt eller känsligt eller att de på något sätt var bekymrade över några etiska aspekter, 

vilket dock i sig inte minskar vikten av att ta dessa i beaktning. 

Konfidentialitetskravet handlar om att all insamlad information endast ska hanteras av 

direkt inblandade i forskningsarbetet och att uppgifter som gör det möjligt att identifiera 

informanter förvaras på ett säkert och för utomstående oåtkomligt sätt.40 Detta har 

beaktats på så sätt att endast jag haft tillgång till transkriberingarna samt 

ljudinspelningarna från intervjuerna och efter att arbetet med denna uppsats är avslutat 

kommer dessa också att raderas. 

I uppsatsen och utkasten till den som existerat dessförinnan har namnen på informanterna 

byts ut för att anonymisera dem så långt det är möjligt. Fullständig konfidentialitet är 

förstås inte möjlig på grund av gruppintervjuns natur där flera informanter är närvarande 

vid alla utsagor, men detta togs också upp i början av intervjuerna och informanterna 

                                                   

39 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, (2002), 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (Hämtad 2017-08-23), s.7 ff. 

40 A.a., s. 12 f. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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uppmanades i alla fall att inte hänga ut varandra utan att låta det som sagts under 

intervjun stanna mellan deltagarna. 

Nyttjandekravet betyder att uppgifterna som är insamlade inte får användas för annat än 

forskning, exempelvis kommersiellt bruk eller beslut och åtgärder mot informanterna utan 

samtycke från berörda.41 Detta tillgodoses i studiens fall genom att helt enkelt enbart 

använda materialet till författandet av uppsatsen som den resulterat i. 

Analysmetod 

I mitt analysarbete har jag inspirerats av tematisk analys, något som Virginia Braun och 

Victoria Clarke beskriver som en väldigt användbar analysmetod just när det gäller analys 

av kvalitativa data.42 

Denna metod går som många andra ut på att hitta och koda teman i materialet. Men vad är 

ett tema? Ett tema är något med relevans för forskningsfrågorna, som dyker upp ett flertal 

gånger i materialet. Men exakt hur mycket det måste finnas med för att räknas som ett 

tema är flexibelt, eftersom det snarare handlar om hur det dyker upp och hur det fångar 

något av intresse, än hur ofta det dyker upp under diskussionens gång. 43 

Den tematiska analysen som genomförts har utgått från ett induktivt arbetssätt, det vill 

säga att kodningen av den insamlade materialet har genomförts utan att försöka passa in 

det i prefabricerade ramar av teoretiskt intresse. Den research som gjorts i förväg och den 

teori som delvis valts ut på förhand har dock förstås ändå i viss grad påverkat tematisering, 

kodning och analys eftersom man mer eller mindre medvetet bär med sig dessa saker in i 

arbetet. 44 

Konkret så har efter insamling, en fullständig transkribering genomförts av 

ljudinspelningarna, varpå kodningsprocessen fortgick. Kodningen tematiserades sedan och 

därefter valdes de teman som verkade mest intressanta för forskningsproblemet ut för att 

sedan genomgå de sista stegen i den tematiska analysen vilket också är stadiet där det 

teoretiska glasögonen kommit till användning igen. 

                                                   

41 A.a, s. 14. 

42 Virginia Braun och Victoria Clarke, ”Using thematic analysis in psychology”, in Qualitative Research in 

Psychology, 2006, 3:2, s. 77 

43 A.a., s. 82 

44 A.a. s. 83 f. 
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Resultat och Analys 

Demokrati och Politik 

Uppfattningen om demokrati 

Ganska tidigt i båda intervjuerna kom informanterna in på ämnet demokrati i relation till 

EU, och hur detta uppfattades, vad som gjorde att man tyckte att det var eller inte var en 

demokratisk institution. Det nämndes bland annat i början att det känns som att EU är 

demokratiskt, att det ”rent principiellt” är så, och att någon visste att det var en 

representativ demokrati.  

Bosse: ”Om man drar det till ytterligheterna så är det ju en fråga om att 51% ska tycka 

nånting gemensamt. Men annars så normalt så brukar man ju lobba saker och ting så att man 

är ungefär på samma linje från början. Meningen är ju att man ska ta hänsyn till alla på något 

vis.” 

Antoine Vauchez beskriver precis denna syn på EU som en följd av hur de succesivt ändrat 

beskrivningen av sina institutioner för att passa in i den nationella modellen för hur ett 

demokratiskt statsskick skall se ut, trots att de direktvalda fått en roll som i praktiken 

närmast kan beskrivas som konsultativ.45  

Flera av informanterna var överens om att lobbying var en given del av den demokratiska 

processen. Björn tog upp ett exempel som visar att hans uppfattning är att även om något 

är demokratiskt så betyder det inte att det är lätt att få som man vill och/eller göra sin röst 

hörd.  

Björn: ”Jag tänker på den här damen från Norrland som åkte ner i sin husvagn. Jag vet inte 

om hon är kvar därnere, men jag läste att hon hade fått igenom ett par tre saker nu om 

välfärden i EU. Och det hade tagit henne 3-4 år och det var nånting hon skulle fira. Och för 

mig lät det som en liten sketen detalj, och det var en jättebra grej, men det hade tagit henne 

3-4 år. På den nivån, EU-nivå, mellan länder och så. Och hon hade kämpat, lobbat konstant, 

enligt henne själv så hade hon tröttat ut dem. Men man får ändå en känsla av att det är 

demokrati.” 

Vauchez menar att skapandet av det Europeiska Parlamentet i dess nuvarande form på just 

detta sätt har öppnat upp möjligheten till publik debatt och kritik om Europa och politiken 

som förs inom EU, vilket enligt Vauchez innebär att de ”demokratiserande” reformer som 

genomförts på detta sätt har haft politiska effekter som inte bör underskattas, även om de 

inte inneburit att EU’s demokratiska underskott försvunnit.46 

”Damen” Björn tar upp i sitt exempel är Marit Paulsen, som väckte uppmärksamhet i 

kvällspressen när hon åkte ner till sitt nya jobb som Europaparlamentariker i sin 

                                                   

45 Vauchez, s. 7-19 

46 A.a., s. 22 
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husvagn.47 Hon har också i intervju beskrivit ministerrådets arbetssätt som medeltida och 

poängterat att förändringarna hon fått igenom i EU’s djurskyddslagstiftning uppnåtts 

genom förhandling med både ministerrådet och EU-kommissionen48, vilket precis som 

Björn säger alltså fungerar som ett exempel på hur en Europaparlamentariker kan påverka 

EU’s politik i praktiken. 

Genom diskussionerna som informanterna hade så blev en sak tydligt vad det gäller 

uppfattningen om demokrati och specifikt då demokratin inom EU, och det är att den 

handlar om mycket mer än bara rösträtt och att makten skall utgå från folket och att man 

ska få rösta på de man vill ska ha makt, även om det är en del av det. En intressant sak att 

ta i beaktande vad gäller deras generellt goda förtroende för EU är den såkallade ”spill-

over-effect” som Hobolt pratar om, att högt förtroende för det nationella parlamentet kan 

bidra till att man känner större förtroende för EU och dess nivå av demokrati. Hobolts 

hypoteser innehåller förutom detta också att individer som deltar i val till 

Europaparlamentet är mer benägna att vara nöjda med demokratin inom EU, men också 

att medborgare av nationer med högkvalitativa nationella institutioner, är mindre benägna 

till denna nöjdhet.49  

Alla informanter uppgav att de tyckte det var viktigt att delta i valen och att de själva 

gjorde detta, och detta ihop med deras uttryckta goda förtroende för de svenska 

institutionerna, kan förklara den god inställning de hade till EU’s demokrati (oavsett om 

man i teorin kan säga att en sådan existerar eller ej).  Detta ger dem två av tre faktorer som 

pekar mot en nöjd snarare än missnöjd inställning till de politiska förhållandena som råder 

inom EU’s styrande institutioner. 

I slutet av diskussionen, efter lite tid till eftertanke, påpekade Gunnar vikten av 

informationsspridning och medias representation av det politiska för att man ska kunna ta 

informerade beslut.  

Gunnar: ”Jag bara funderar på hur demokratiskt det är egentligen. För som enskild 

människa, för att det ska funka med demokrati så måste man ha möjlighet att förstå vad det 

pratas om och vad det är man ska ta ställning till, och det kan man ju hyfsat göra i 

rikspolitiken i alla fall när det är valår, för då är det ju rätt mycket, media är ju jätteviktigt. Att 

man får veta via media, för annars hur sjutton tar man reda på vad det är som är på gång? Så 

rikspolitiken det pågår ju alltid, så det tycker jag ändå att det är ganska bra demokrati för vill 

man följa nyheter så har man rätt så bra koll men i EU… Så tycker jag man känner sig 

                                                   

47 Magnus Ringman, Se upp EU – nu är Marit på plats, (1999-07-06), 

http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9907/06/marit.html (Hämtad 2017-08-30) 

 

48 Brandimarti, Greta, Marit i mål efter 40 års kamp för djurens välbefinnande, (2015-06-25), 

http://www.tidningen.nu/marit-i-mal-efter-40-ars-kamp-for-djurens-valbefinnande/ (Hämtad 2017-08-30) 

49 Hobolt, s. 94 

http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9907/06/marit.html
http://www.tidningen.nu/marit-i-mal-efter-40-ars-kamp-for-djurens-valbefinnande/
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otroligt främmande för vad som egentligen pratas om. Det kan ju vara lite sånna slotar i tv 

och en del information om vad de håller på med men det är inte alls samma nivå av 

informationsspridning.” 

Tyvärr var detta inget som följdes upp mer i intervjun, men man kan ändå se en möjlig 

koppling till den tredje faktorn som Hobolt tar upp här, i att ett hög-kvalitativt nationellt 

system i hemlandet kan påverka nöjdheten med EU’s system negativt.50 Även om citaten 

ovan inte berör nationella politiska institutioner så berör det en nationell tradition om hur 

sådana hanteras i landet. Ett tankeexperiment skulle kunna vara att föreställa sig hur de 

små inslagen om EU-politik skulle uppfattas i ett land med mycket sämre rapportering 

från den nationella politiken. Allt är relativt till det som det kan jämföras med. 

Förtroende, nöjdhet och uppfattningen om EU’s demokrati är helt enkelt inget som är 

svart eller vitt, enbart positiv eller negativ.  Och dessutom måste man hålla i åtanke att 

informanterna, även om de uttrycker att de håller med varann och talar om liknande 

åsikter, endast talar för sig själva. Och Gunnar var den enda som reflekterade över just 

detta som lutar mer åt det negativt inställda hållet. 

Röstning och Makt 

När informanterna först tillfrågades om de tyckte det var viktigt att rösta så gick allas 

tankar först och främst till de nationella riksdagsvalen, vilket inte är särskilt konstigt. 

Sedan ombads de reflektera över om det fanns någon skillnad i hur de resonerade kring att 

rösta till Europaparlamentet, och de var de ganska eniga om att det var det ju när de tänkte 

efter. Dessutom upplevde många att EU kändes mycket längre bort, lite mindre relevant 

och svårare för just dem att påverka, även om de fortfarande tyckte att själva röstandet var 

viktigt att delta i. 

Bosse: ”Men samtidigt kan man ju tycka våra politiker som har jobbat där har det ju synts 

mycket i media och så, så nog tror jag de påverkar, sen om det är våran talan de egentligen 

för det kan man ifrågasätta, men jag menar vi har ju haft svenskar på viktiga poster, nog 

påverkar vi. Sen om det är vi på gräsroten som påverkar egentligen det har jag svårt att tro 

för det är som politik i övrigt att man, även om man röstar fram en politiker så för ju inte 

den min talan.” 

Detta resonerar väl med teorin att det är mycket svårt att som väljare hålla EU accountable 

för det som görs och beslutas. Däremot verkar inte Bosse i uttalandet ovan lurad av någon 

illusion av accountability som den Jonas Tallberg beskriver.51 Dock så pratar Bosse endast 

om parlamentarikerns roll i sammanhanget, och under båda intervjuerna uppger 

informanterna att de alla saknar insikt i hur EU faktiskt fungerar och det finns en 

uppfattning om att Europaparlamentet är det enda beslutande och lagstiftande organet, 
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vilket man i säg kan tänka sig kan bidra till en illusion om accountability som är 

problematisk – men det är inte den som litteraturen beskriver egentligen. Hur som helst så 

är det intressant att Bosse ändå inte känner sig representerad av parlamentarikerna, även 

om han röstat på dem och tror att det är de som har den primära makten. 

Detta tar dock Spannring et al upp i sin studie om österrikiska ungdomars uppfattningar 

och inställning till EU, med skillnaden att de inte tror att parlamentarikerna kan påverka 

särskilt mycket alls.52 Kanske är det en skillnad mellan de som är mer insatta och de som 

inte är det, att även om båda grupperna i dessa två exempel tycks sakna förtroende för 

parlamentarikerna så skiljer sig anledningarna till varför man saknar förtroendet. 

En annan sak som diskuterades en hel del under intervjuerna var lobbying, och vissa 

menade att det på så vis är upp till politikerna vi skickar att verkligen se till att något 

händer, att bara sitta där i själva parlamentet trodde informanterna inte gjorde nån större 

nytta. 

Mattias: ”Jag tror det är så svenskarna måste jobba helt enkelt. Med lobbying, för vi är ju 

ändå ett av de mindre länderna i Europa, vi är en tiondel mot Tyskland till exempel. Så att 

bara rösta kommer inte ge oss nånting. Det är till och jobba för det.” 

Vauchez beskriver att det finns en utspridd tro på att Europa och Europapolitik är radikalt 

formbart bara det finns en politisk vilja stark nog.53 Denna teori skulle kunna förklara 

varför flera av informanterna poängterat vikten av lobbying så starkt, dels i citat ovan men 

också i det i det föregående avsnittet som berörde Marit Paulsen och den tilltro till hennes 

handlingskraft som Björn uttryckte däri.  På så sätt finns hos vissa av informanterna en 

inbyggd tilltro till att man kan påverka med sin väljarröst genom att välja någon man tror 

kommer lobba för de saker man vill utöver att bara rösta som partiet vill i parlamentet. 

Gunnar hade ett uttalat argument för att rösta som bygger på att förhindra att de partier 

eller representanter man absolut inte gillar ska få fler procent av rösterna, och i 

förlängningen eventuellt mer makt, bara för att man själv inte lagt sin röst på någonting 

alls. 

Gunnar: ”Men steget från lokal politik upp till EU är ju ganska stort kan jag föreställa mig. Så 

hur etablerar man nån meningsfull kontakt däremellan det är... Men visst jag håller med, EU-

politik det är viktigt men jag måste säga jag har svårare med det att sätta mig in i det, men jag 

röstar det gör jag absolut. För jag tycker ändå att man får ju inte lämna fältet öppet för dem, 

för det finns ju ändå krafter som utnyttjar sånt som lågt valdeltagande som kan vrida det åt 

det ena eller andra hållet.” 

Det finns alltså här en vilja att göra sin plikt genom att rösta, men också en upplevelse av 

att EU-politik är mer svårtillgängligt än nationell politik, något som återfinns också i 
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Spannrings studie.54 Dessutom kan det kopplas till Van der Veen skriver om att 

medvetenheten kring sakfrågor påverkar inställningen till EU, och att folk generellt ofta är 

mer insatta än man tror.55 Om man som Gunnar och flera andra informanter uttryckte då 

upplever att möjligheten till insatthet är begränsad och att information om EU-politiken är 

svårtillgängligt borde detta ytterligare utöka det demokratiska underskottet i praktiken. 

Det pratades också om att det rapporteras aldrig lika mycket i media inför ett EU-val som 

inför ett riksdagsval, även om man tycker det är viktigt att rösta så är EU-valet mycket 

lättare att missa av misstag eller glömma bort. Nedan visar en reflektion från Ulla något 

som kom upp i samband med att de flesta av informanterna uttryckte att EU är lite svårt 

att sätta fingret på – bland annat eftersom man upplever rapporteringen kring EU i media 

som bristfällig.  

Ulla: ”Jag tror vi har blivit lite bekväma i att det är så globalt idag. Man tänker inte på det så 

mycket, man tar det som en självklarhet på nåt sätt att de finns där, de styr och de tar i de 

stora frågorna och sånt där.” 

På sätt och vis förklarar denna insikt varför det ser ut och upplevs som det gör, och kanske 

även problemet med det. 

Identitet och Medborgarskap 

Nationell identitet 

Det var tydligt i intervjuerna att en sak som de alla verkade överens om var att de i första 

hand kände sig som svenskar och inte européer.  Detta stämmer väl överens med Balibers 

teori om hur identiteten inte följt med utvecklingen av det överstatliga på samma sätt som 

mycket annat politiskt, utan snarast fungerar som en bromskloss för samarbetet när kriser 

drabbar andra nationella regioner, som man delar det europeiska medborgarskapet med, 

men inte någon större känsla av identitet.56 Detta citat av Gunnar speglar fenomenet 

väldigt väl. 

Gunnar: ”Ja definitivt svensk i mycket större utsträckning [än europeisk], absolut. Speciellt i 

sånna här kriser och allting, det spär ju bara på den känslan att man drar öronen åt sig lite 

grann.” 

Däremot fanns det en viss skillnad hos de informanter som ansåg sig vara ute och resa i 

världen lite mer, då de uppgav att själva platsen de befinner sig på påverkar identiteten 

man upplever sig ha i olika sammanhang. Både inom och utom EU av lite olika skäl. Inom 

EU pratar Bosse om att man känner av EU-medborgarskapet eftersom att andra EU-

medborgare kopplar Sverige och den svenska identiteten till det som de upplever att 

                                                   

54 Spannring, Wallace och Datler, s.253-272 

55 Van der Veen, s.567 ff. och s. 586 f. 

56 Balibar, s.170-185 



19 

Sverige har tillfört till EU. Men märk väl hur Bosse i citatet nedan snarare kopplar att EU-

medlemskapet är en del av det svenska, som han identifierar sig väl med, snarare än att 

han kopplar EU och det europeiska direkt till sin egen identitet. 

Bosse: ”När jag är på hemmaplan så är jag nog svensk men när jag kommer ut, för jag har ju 

rest en del i Europa, så när man kommer ut så känner man nog va fan vi är nog EU-

medlemmar trots allt. För på många ställen där jag har varit så har ju folk vetat vad vi 

[svenskar] är för ena och vad vi har tillfört.” 

En annan intressant sak med resande i relation till identitet och medborgarskap var att en 

informant tyckte att just den fria rörligheten var något som fick honom att känna sig mer 

som en EU-medborgare. 

Jakob: ”… Det är bekvämt, det har vart enkelt att resa inom unionen. Sen har det vart om 

man ska jobba i ett annat EU-land så har det ju också, allt sånt där har ju vart mycket enklare, 

så att det kanske är därför man har känt sig som EU-medborgare utan att man har tänkt på 

det, just enkelheten att resa.” 

Identiteten, och den upplevda tillhörigheten är alltså lite mer flexibel för de intervjuade 

som reser mer än för de som inte gör det, vilka tenderade att mer relatera mycket av de 

övriga EU-länderna till ekonomiska och sociala kriser som media rapporterar flitigt om. 

Kanske beror denna känsla av tillhörighet på den inkludering i det ”europeiska” man 

upplever då man utnyttjar en av de rättigheter som EU-medborgarskapet faktiskt ger en. 

Som Hansen och Hager skriver är ju denna rörlighet inte något som alla boende inom EU 

har rätt till, utan fortfarande är kopplat till den nationella identiteten.57 Man skulle kunna 

hävda, att trots att informanterna talar om det som en del av vad de upplever som en 

europeisk identitet, så är den ständigt knuten till det svenska och snarare att det 

europeiska är ett bihang till den svenska identiteten. 

Maria pratade också om att i de fall man finner sig själv bortom Europas gränser, så blir 

skillnaderna mellan en själv och det utomeuropeiska större, och därmed upplevs 

likheterna européer emellan som mer uttalade. 

Maria: ”Nu om jag skulle vara i nåt land långt bort, i till exempel arabvärlden nånstans och 

jag skulle träffa kanske en tysk, då är vi ju rätt så lika. Eller en fransman, eller nån från 

Europa. Då kanske man skulle märka mer att vi är EU-medborgare. ” 

Med Balibars teori om den nationella identiteten och de övernationella 

överenskommelserna som kan ses som grundade i gemensamma värden58, kan vi förstå 

Marias uttalande som ett uttryck för att andra nationer som delar samma EU-bihang till 

sin nationalitet och dess identitet är lättare att relatera till än medborgare till nationer som 

inte innehar detta ”bevis” på de delade och gemensamma värderingarna, även om det i 

teorin inte betyder nåt mer än att man vet mindre om deras identitet ”på förhand”. 
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Det fanns också en slags stolthet över det svenska i samband med detta, och en 

uppfattning om att Sverige är ett relativt säkert och konfliktfritt land. 

Bosse: ”Men på något vis har vi varit duktiga på att sköta det på ett snyggt vis också, för även 

om vi har strejkat och vi har hållt på och demonstrerat så har det ändå löst sig på något vis 

rätt så snyggt, vi har ju inte behövt kriga för att komma rätt.” 

Detta skulle kunna ses som ett omedvetet uttryck för det Balibar pratar om som den 

uppdelning mellan det ”sanna” Europa och det ”yttre”, som inte riktigt befinner sig på 

samma nivå som de ”sanna” länderna, utan fortfarande behöver lyftas ditåt.59 Här i citatet 

av Bosse syftar dock det yttre till det som ses som det utomeuropeiska, det som ligger 

utspritt kring EU’s gränsland. Han gör också argumentet i relation till en tanke om att 

vissa länder som är medlemmar i EU i hans åsikt kanske inte riktigt platsar, just på grund 

av de socioekonomiska skillnaderna, vilket skulle kunna tolkas som ett tvivel på att de så 

kallade ”gemensamma” överenskomna värdena som är det enda som Balibar menar att det 

europeiska medborgarskapet vilar på60, inte är uttalade nog i dessa ospecificerade länder. 

Vi och Dem  

En annan sak som var återkommande genom båda intervjuerna var en tendens hos 

informanterna till att tänka i termer av ”vi” respektive ”dem”. Där ”vi” ibland är alla EU-

länder, ibland bara vissa, ibland bara Sverige. ”Dem” är alla som inte är inkluderade i detta 

”vi”. Det verkar fungera som ett sätt att skapa distans till mycket av problemen som finns i 

Europa idag, eller bara rättfärdiga att göra skillnad på människor. Ulla ger sin syn på den 

europeiska gemenskapen i citatet nedan. 

Ulla: ”Ibland så kan man märka att om man säger att man är europeisk så är det är skillnad 

på europé och europé beroende på vad man har för ursprungsland, asså, europé är inte 

jämställt idag beroende på vad du kommer ifrån, du kan ju vara europé och du kan vara 

polack eller belgare eller tysk men beroende på vad du har för ursprungsland så blir du ändå 

behandlad olika.” 

Här blir bristen på en sann europeisk identitet väldigt tydlig, och detta kan förstås med 

hjälp av det Balibar skriver om regionala uppdelningar, interna konflikter och en 

uppdelning av inre och yttre europeiska lände med olika grad av ”utveckling” och 

därigenom tillhörighet till den europeiska kärngemenskapen.61 

Vi och dem resonemanget ses också tydligt i det Bosse säger om vilka som enligt honom 

borde vara med i EU eller inte, där ett par andra informanter också var inne på att 
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kulturella och religiösa skillnader mellan länder skulle göra samarbetet inom unionen 

svårt att upprätthålla. 

Bosse: ”Och jag har ju lite svårt för att se att de länder som är starkt religiösa [ska vara med i 

EU], nu drar jag kanske det till sin spets men när man har med [en religiös grupp] att göra då 

är det helt plötsligt inte lika enkelt. Men jag tror inte man har så lätt för att hantera det.” 

Detta uttalande vilar på en grund av föreställningar om vad EU är och vad som är 

europeiskt och inte, vilket också relaterar till tanken om det yttre och det sanna. Eftersom 

religion och kultur kan ses som viktiga skillnader i de enligt Balibar historiskt fortfarande 

vitala nationella identiteterna62, sätter de tanke- och känslomässiga hinder i vägen för EU-

medborgarskapets tänkta värdemässiga gemenskap, då både kultur och religion måste 

kunna ses som åtminstone potentiellt kopplat till värderingar. 

Flera informanter uttryckte också att de var för samarbetet inom EU men att de tyckte att 

EU hade för mycket möjligheter att styra över detaljer i medlemsländerna, och åter igen 

dök argumentet om att vi är för olika som folk och samhällen och att det var det som skulle 

vara grundproblemet. 

Gunnar: ”Ja jag förstår inte på hur lång sikt det ska vara, jag tror att de här nationerna sitter 

ganska cementerade ändå, traditioner och kulturer. Jag tror att man ska vårda det istället och 

hålla samarbetet på en schysst nivå.” 

Balibar håller ju delvis med om detta, att identiteten fortfarande är starkt kopplad till de 

historiska nationerna, men menar också att nationerna delvis släppt ifrån sig sin statlighet 

i och med att EU har den överstatliga makten att omintetgöra nationella lagar och 

förordningar. Detta tillstånd av frånkoppling mellan nationell identitet till en nation som 

inte har samma makt över sitt folk som tidigare i kombination med en överstatlighet vars 

makt har växt fram utan kopplingar till kultur och identitet beskrivs av Balibar som ett 

mellanläge svårt att ta sig framåt ifrån.63 Kanske kan man tolka det Gunnar och Bosse, och 

flera andra informanter uttryckte kring detta som ett tecken på ett missnöje med detta 

något onaturliga tillstånd, trots att de också uttryckligen säger att de ser 

samarbetsaspekterna av EU som något väldigt positivt.  

När vi började komma in på framtidsfrågor blev detta sätt att se på de här uppdelningarna 

ännu tydligare, det pratades om ”nettogivare” kontra ”nettomottagare” och ”vi på den rika 

sidan” vs. De fattigare länderna i behov av stöd. Dessutom talades det om att de inte trodde 

att samarbetet skulle hålla den dagen det eventuellt blir brist på mat och vatten i Europa 

som en följd av klimatförändringarna, något som blir tydligt i citaten nedan. 
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Bosse: ”…De här fattiga länderna, de kommer nog inte få så mycket hjälp av oss för de har 

inget att ge tillbaka.” 

Maria: ”Speciellt om det blir som du säger att det blir brist på vatten och mat, då kommer 

man hjälpa dem som kanske kan få nånting tillbaka av, en del kommer nog vara dömda. Det 

kommer inte kunna gå att bo på vissa håll säkert.” 

Återigen kan man tolka detta som att de är inne på de av Balibar beskrivna skillnaderna 

mellan det ”sanna” Europa och det ”yttre”, där kanske de i den första cirkeln av det yttre är 

de som får mycket stöd och förväntas kunna bidra själva i en relativt snar framtid, medan 

de som är längst ut är de som mest utnyttjas för rovkapitalism i dagsläget64, vilket Bosse 

och Maria väldigt observant nog insett att där finns ingen grund för ett långsiktigt 

samarbete då en rovkapitalistisk relation nog inte är grundad i omtanke och välvilja för 

bytesparten.  

Andemeningen av det informanterna sagt innefattar att EU är fint och bra när det främjar 

samarbete, och ger fördelar inom handel och resande men att det inte upplevs som 

tillräckligt enat för att klara att stå som en enad front inför allvarliga kriser, även om 

många av informanterna uttryckte att de trodde att det bästa för Europa vore att bibehålla 

den så kallade enade fronten gentemot resten av världen i ett sådant läge. 

Tankar om EU’s funktion och framtid 

Kristider 

Jakob: ”När det krisar sig så visar länderna sina rätta sidor igen.” 

Som Jakobs citat ovan visar så fanns det en del oro kring hur EU’s länder kommer att bete 

sig i en eventuell framtida kris. Och detta grundade sig mycket i den senaste flyktingkrisen, 

där Jakob uttrycker besvikelse över vad han vet om andra EU-länders agerande för att 

eventuellt hjälpa till.  

Jakob: ”Jag har nog vart positivare för EU tidigare än nu sen senaste krisen i och med att 

vissa länder inte följer regelverket som man har kommit överens om. Och sen nu är det ju 

den här stora flyktingkrisen - man har ju ett regelverk som man inte håller sig till utan det är 

vi, Tyskland, och ett fåtal länder som tar emot men sen är det liksom, det är ju verkligen nu 

länderna visar sina rätta sidor, för när allt fungerar rullar det ju bara på. Alla vill vara med i 

EU men nu liksom krackelerar det lite. Så att det är lite därför min syn har blivit negativ 

jämfört med tidigare, jag har vart väldigt positiv och pratat varmt om EU men ja…. ” 

Detta självuttalade samband stämmer överens med Mungiu-Pippidis teori kring hur 

förtroende för EU hänger ihop med dess prestation och upplevd duglighet att till exempel 

hantera olika typer av kriser. Om EU presterar dåligt, och exempelvis misslyckas med att 
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hålla alla medlemsländer till samma standard, påverkar det medborgarnas förtroende mer 

negativt än det demokratiska underskottet.65 

Flera i gruppen höll med om att det är ett stort problem om inte samma regler gäller för 

alla. Det finns helt klart motsättningar mellan viljan att EU ska fungera och vara bra för 

medlemsländerna och upplevelsen av hur det faktiskt har fungerat när kriserna slagit till 

på ett eller annat sätt.  

Man skulle kunna hävda att problemet med illusionen av accountability är relevant även i 

detta sammanhang, då det uppenbart hos informanterna finns ett missnöje över att man 

förväntat sig kunna lita på EU att lösa diverse problem, men sedan upplever att detta inte 

gjorts. Som Gustavsson skriver så saknas möjlighet till opposition i många av de exekutiva 

delarna av EU, vilket i praktiken medför att man i mångt och mycket får acceptera det som 

beslutas och/eller inte beslutas utan möjlighet att hålla någon ”accountable” inför folket.66 

Några andra av informanterna var lite mer cyniska och kom som tidigare in på skillnaden 

mellan fattigare och rika länder, och upplevelser och känslor av att EU framstår som nån 

slags mellanstatlig förening som länderna inte känner tillräckligt med ansvar kring att stå 

till svars inför i händelse av ”fattigdom och elände”. 

Bosse: ”Men samtidigt så är det ju så känns det ju lite grann som i de flesta föreningar att när 

det blir fattigdom och elände så är det inte lika intressant att vara med och ställa upp för de 

andra som också är fattiga. När det går bra för oss allihopa då vill vi gärna ställa upp.” 

Här kan man ändå ana att illusionen av accountability som Gustavsson et al. skriver om67 

inte är helt vattentät, vilket för demokratin borde vara positivt i det långa loppet om det 

skall ses som ett självändamål. Flera av informanterna verkar skeptiska till att de verkligen 

kan räkna med EU som något de kan hålla ”accountable” för det de gör, i synnerhet när 

tiderna blir svårare snarare än bättre. Trots detta menar ändå alla tillfrågade att EU-

projektet i sig är bra, om än inte alltid i detaljfrågor för Sverige så i alla fall för Europa som 

enhet och för dess gemensamma framtid. 

Hurvida demokratin bör ses som en första prioritet och ett självändamål är dock 

diskutabelt enligt Mungiu-Pippdi, som tror att effektivitetsfrågorna och problemen med 

dessa måste lösas först, för att inte det splittrade förtroendet skall sätta ytterligare käppar i 

dess hjul.68 

Under intervjuerna pratades det också en del om Grekland och den ekonomiska krisen de 

haft för inte alltför länge sen. De flesta tyckte att det var väldigt bra att EU gått in med 

stödpaket och ”räddat” Grekland ur krisens värsta fallgropar men de var också eniga om 
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att EU bara gjort detta för att rädda euron som valuta från att falla och drabba dem själva. 

Björn återkopplade också lite till det som togs upp i början av intervjun med hur EU-

politik kan framstå och uppfattas som något abstrakt och svårfångat som man inte riktigt 

kan sätta sig in i som ”vanlig” medborgare. 

Björn: ”Jag måste erkänna, jag förstår inte riktigt det här med Grekland och konsekvenserna 

fullt ut. I och med att de har gemensam valuta och Sverige som är beroende av EU… Det är 

nationalekonomi och så här, det är inget som ligger på mitt nattduksbord om jag ska vara 

ärlig. Det är politik på hög nivå.” 

Det centrala att ta med sig från just Björns citat är kanske här att EU och dess (ekonomiska 

i det här fallet) politik är aningen för frånkopplat för de flesta av informanterna att känna 

sig riktigt insatta i. Och det finns två slutsatser som skulle kunna dras från det 

konstaterandet. Antingen så ser man det som Saward, som menar att demokratin inte är 

ett självändamål utan endast en väg till utseendet av en ledning.69  – Vilket borde innebära 

att det kanske inte spelar så stor roll hur insatt medborgarna är i sakfrågor, utan att det 

centrala istället är att se till att EU fungerar så friktionsfritt och effektivt som möjligt, med 

folkets tysta stöd för den valda ledningen, med eller utan skuggridå av accountability.  

Eller så ser man det som Spannring, Wallace och Datler, som pekar på det sug som finns 

efter mer möjligheter till att aktivt ta del av politiken inom EU både genom engagemang 

och större informationsflöde till medierna. Och att detta såklart borde ses som en tillgång 

som i nuläget inte tas tillvara på.70 

Brexit 

Även om Storbritannien inte gått ur EU ännu så diskuterade informanterna en del kring 

vilka konsekvenser som skulle kunna träda i kraft när så väl sker. Det uttrycktes också en 

oro över att Brexit skulle vara något slags symptom på att något inte är helt bra med EU. 

Björn uttrycker här nedan att han tycker att EU borde utreda varför utträdet sker och ifall 

det finns risk att fler medlemsländer följer i samma spår. 

Björn: ”Men Brexit exempelvis. Jag tror att EU får nog, om jag satt i styrelsen för EU då 

skulle jag nog börja fundera lite ärligt inåt liksom att fan vi kanske ska tänka till lite nu, vi 

kanske ska lyssna på de där som går ur ” 

Det man kan ta med sig från detta är återigen en antydan till att sakna verkliga möjligheter 

till accountability. Björn säger i citatet ovan att han tycker att EU-styrelsen ska ”fundera 

inåt” som svar på att de borde lyssna mer på sina medborgare, snarare än reflektera över 

att något kanske saknas i den demokratiska processen. Men man kan fortfarande koppla 

upplevelsen av att de borde lyssna på ”de där som går ur” till teorierna om att EU har ett 

demokratiskt underskott och en brist på accountability. Och att detta inte är en del av 
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70 Spannring, Wallace och Datler, s. 253-272 
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reflektionen ifrån informanterna kan bero på det som Tallberg beskriver som en illusion av 

accountability, som döljer problemet utifrån sett.71 

Bosse hade också en uppfattning om att det finns en risk att EU börjar upplösas, och i 

synnerhet om en kris som drabbar exempelvis ekonomin skulle slå till på kontinenten. 

Bosse: ”Så länge det går någorlunda bra så är det nog bra att vi är ett gemensamt EU men 

om det nu börjar spåra ur nånstans, då kommer nog tror jag fler och fler länder kommer 

hoppa av.” 

Man skulle kunna tolka detta som att om EU skulle göra ett bra jobb, så skulle det inte 

”spåra ur”, och om vi fortsätter i Bosses upplevelse så tror han då inte att förtroendet skulle 

skadas vilket i sin tur skulle leda till att länder inte hoppar av. Detta bekräftar det som 

Mungiu-Pippidi teoretiserar om att EU’s funktionella styrka är viktigare för förtroendet än 

demokrati-aspekten.72 

Flera informanter delade denna uppfattning och såg det som en farhåga inför en framtid 

som de alla talade ganska mörkt om, med klimatförändringar och allt vad det kommer 

innebära de närmaste 100 åren. Maria konstaterade att hur det går för Storbritannien nu 

när de ska gå ur kan bli avgörande för om EU håller ihop sina nuvarande medlemsländer i 

framtiden eller inte.  

Maria: ”Det blir ju spännande att se hur det går för dem om det går bra för dem då kan det 

ju vara fler som [går ur EU] … Om det är besvärligare kanske inte andra länder blir så sugna 

på att gå ur.” 

Med andra ord så upplevs EU som något som inte nödvändigtvis är statiskt eller särskilt 

stabilt. En av informanterna använde till och med orden att Brexit har gjort det uppenbart 

för honom att ”Det [EU] är uppenbarligen en väldigt skör organisation”. 

Detta kan förstås då flera informanter uttryckte att de såg Sverige som beroende av EU och 

euron som valuta på grund av de handelsförhållanden som existerar i nuläget, och 

Mungiu-Pippidi beskriver att förtroendet dalat sedan den ekonomiska krisen 2008 och 

främst inom eurozonen73, som Sverige för visso inte är del av, men om Sverige upplevs som 

beroende av eurozonen ekonomiskt så är det inte en alltför stark förlängning av denna att 

utvidga sambandet. 

Alla informanter, även de mest kritiska, höll ändå med om att de trodde att det bästa för 

Europa i framtiden förmodligen är att hålla ihop EU och försöka samarbeta, snarare än att 

riskera öppna konflikter mellan europeiska länder, och också för att hålla andra 

stormakter såsom Ryssland och USA på lite behörigt avstånd den dagen tillgången till mat 

                                                   

71 Tallberg, s. 123 ff. 

72 Mungiu-Pippidi, s.115 ff. 

73 Ibid. 



26 

och vatten blir bristfällig på allvar. Det fanns också hos vissa informanter uttryck för oro 

kring en oviss framtid där länderna börjar agera alltmer protektionistiskt. 

Björn: ”De pratar ju om att en prioriterad sak är att motverka att man är protektionistisk, att 

man vill skydda sig. Att man vill öppna, mer öppna marknader och så där. Det tror jag också 

är ett bra syfte med EU. När man går ut, som England, då vet man ju inte vad det blir riktigt, 

men det blir ju liksom skyddande och det blir ju komplicerat, det tror jag inte folk tänkte på 

när man röstade i England” 

Liksom med identiteten finns inga enkla slutsatser att dra, utan snarare en dubbelsidighet 

även här, där informanterna uttrycker en önskan och förhoppning om att EU ska rädda 

Europa i framtida kriser, samtidigt som de uttrycker att de lagt märke till att EU hittills 

inte hanterat kriser särskilt framgångsrikt. Mungiu-Pippidi skriver att förtroendet för EU 

sjunker när saker som detta händer74, vilket stämmer överens med min analys av 

informanternas känsloattityder. De anser som sagt att EU är skört, men samtidigt har de 

inte riktigt släppt hoppet om att EU skall bättra sig i framtiden, vilket i sig skulle kunna ses 

som ett sorts förtroende i sig. Klart är i alla fall att alla informanterna som deltagit följer 

EU och dess utveckling i någon utsträckning vilket är intressant i förhållande till det 

Spannring, Wallace och Datlers skriver om att ungdomar är mer EU-intresserade än man 

tidigare trott.75 Informanterna i den här studien är alla något äldre än vad man brukar 

mena med ungdomar, men även denna grupp verkar sannerligen intresserad, om än något 

uppgivna i förhoppningarna om att just dem kan påverka. Eftersom de inte tror att 

politikerna de röstar på talar för dem och deras åsikter har de intagit en mental 

åskådarplats, även om de fortfarande anser att det är viktigt att rösta. 

Slutsatser och Diskussion 

För att återgå till frågeställningarna som presenterades i inledningen, så har analysen 

kommit fram till både enklare svar på vissa av dem och mer dubbelsidiga och komplexa på 

ett par andra. Alla informanter som deltog i studien var utan undantag överens om att de 

tyckte att det var viktigt att rösta – generellt och till Europaparlamentet. Detta är det korta 

svaret. Men, även detta relativt konkreta svar innehåller en dubbelsidighet då flera av dem 

också säger att de inte tror att just deras röst spelar roll, eller att parlamentarikerna man 

röstar på kommer att representera just deras åsikter. Detta leder oss också in på synen på 

EU i relation till demokrati. Här hade de också konkreta svar i början av diskussionerna att 

de ansåg EU vara en demokratisk organisation, men när vi kom in på detaljer så sa de 

också som sagt dels att de inte trodde att röstningen, som är den mest aktiva formen av 
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deltagande de alla genomför inom EU, inte spelade så stor roll i praktiken, förutom för att 

förhindra att de politiker de tycker minst om tar mer makt. 

Dessutom fanns invändningar mot hur media hanterar EU och hur lite information som 

förmedlas till medborgarna jämfört med hur mycket information informanterna upplever 

att de får om den nationella politiken. De ansåg ganska klarsynt att denna brist på 

rapportering som de upplever det begränsar deras möjligheter att sätta sig in i EU-

politiken och faktiskt utöva demokratin som sägs finnas, något som också återfinns som ett 

tema bland informanter som intervjuats i den tidigare forskning som tagits upp. 

Vad gäller identitet så var informanterna återigen ense om att de kände av den nationella 

identiteten mycket mer än den europeiska, men att i särskilda situationer exempelvis i 

samband med resor både inom och utom Europa så uppgav de att de ofta hade en känsla 

av att denna identitet också innefattar en europeisk aspekt. 

De flesta av informanterna var överens om att de såg EU som ett godartat projekt med 

goda möjligheter till att verka för ökat samarbete, gemensam gynning för alla inblandade 

länder och förmåga att hantera framtida kriser, även om det fanns vissa delar av detta 

samarbete som de upplevde kanske gynnar de fattigare medlemsländerna mer än just 

Sverige. Men motsägelsefullt nog var också den största källan till negativ inställning mot 

EU var just hur de hanterat kriser tidigare och att (vissa av) länderna misslyckats med eller 

visat ovilja till samarbete.  

Det fanns också uppfattningar om att så länge EU inte befinner sig i någon svår kris så 

hålls det relativt smärtfritt ihop, men en oro för att de rikare länderna exempelvis inte 

kommer vara lika villiga att ge bidrag till behövande i de fattigare länderna den dagen 

deras eget behov av hjälp ökar. Detta skulle man kunna koppla till informanternas 

identitetsuppfattning som fortfarande är väldigt bunden till det nationella och inte lika 

starkt till det europeiska, även om den finns med på ett hörn. Kanske skulle känslan av 

solidaritet och tilltro till folkets samarbetsförmåga vara större om man upplevde att det 

fanns en känsla av en enhetligare europeisk identitet och ett europeiskt folk, starkare 

kopplat till EU-medborgarskapet, snarare än det som de idag uttrycker att de ser på mer 

som en samling nationella grupper som samarbetar. 

Men oavsett demokratins tillstånd och en upplevd (och av teori stärkt) brist på 

accountability så verkar det viktigaste för förtroendet för EU hos informanterna vara hur 

effektivt EU faktiskt fungerar eller icke-fungerar. Hur funktionaliteten skall stärkas är ett 

helt annat problem och kanske ett förslag på något som man skulle kunna forska vidare i, 

men då lämpligen med en annan typ av metod, eftersom den typen av forskning skulle ha 

en helt annan typ av mål. 

En annan sak som legat som ett skuggtema genom hela analysen är den misstro mot 

politiker och politik som fenomen som speglas i många uttalanden om hur informanterna 

tror och upplever att EU fungerar och styrs, vilket också skulle vara intressant att studera 

vidare, dels om detta är en utbredd upplevelse och dels vad det kan bero på. Jag tolkar 
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dock inte denna misstro hos informanterna i den här studien som kopplad till bitterhet 

eller uppgivenhet, utan snarare som en form av acceptans och anpassning till rådande 

förhållanden inom vilka man upplever den lokala tillvaron som bortkopplad från framför 

allt från den europeiska politiken eftersom den utövas i ett land ”långt bort” och inte syns i 

media i tillräckligt stor utsträckning för att göra allmän insatthet lättillgänglig. De har, som 

en av informanterna uttrycker det, blivit bekväma och vana vid globaliseringen och den 

plötsligt utökade omfattningen av vad politik innebär och innefattar, även om de, medvetet 

eller ej, hålls på behörigt avstånd ifrån den och inte riktigt upplever att de kan eller orkar 

ta del av den eftersom det upplevs som svårt att sätta sig in i.  

Jag tror att roten till att förstå varför folk beter sig som de gör, bland annat vad gäller 

valdeltagande, enbart kan förstås genom att försöka förstå varför de tänker och upplever 

världen som de gör. Kanske ligger en del av svaret på hur man ökar engagemang och 

känslan av en europeisk enhetlig identitet i att göra det lättare för enskilda medborgare att 

ta del av det som sker på Europanivå. Viljan till ökad insatthet och djupare diskussion 

verkar i alla fall finnas hos informanterna i den här uppsatsen, så möjligheten finns ju att 

den finns även hos många andra, även om det inte går att dra några generella slutsatser 

utifrån en så pass liten grupp individer. 
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