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Abstract 

In an effort to strengthen democracy in the union, the EU in 2005 took a new approach to 

communications policy to reach out to the citizens. The strategic document "Plan D for De-

mocracy, Dialogue and Debate" was accompanied by two other documents, and the three of 

them were the core of this policy. Both democracy and communications work means at EU 

level a higher complexity than in the nation-state arena. Objective of this study is to examine 

how the implementation of Plan D has turned out in a democracy renewal perspective. To 

achieve that answers are sought to questions concerning the goals of Plan D, how they are still 

present today, what happened in practice regarding the efforts that are highlighted, and how 

the substance of the activities can be judged from a democratic theory perspective. Implemen-

tation theory, communication theory and democratic theory are central elements in answering 

these questions. The study is divided into three analytical levels: European, national, regional 

and local level. The method used is thoroughly qualitative text analysis. At regional and local 

level, a comparative case study concentrates in two organizations involved in the implementa-

tion work. The empirical material used consists of documents related to Plan D, and partly the 

result of interviews with officials who work practically with communication. The study shows 

that the focus of communications work is not on citizen participation in decision-making, 

much of the work is all about information and that it is characterized with a classic view of 

communication. Given that it is considered that the studied implementation of Plan D is not 

about a European civil dialogue where participation in the decision making is a central part. 

Keywords: EU, communication, democracy, implementation. 
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1. Inledning 
När en ny EU-kommission tillsattes 2004 inrättades en kommunikationsportfölj med ansvar 

för kommunikationsstrategi och relationer mellan institutioner. Denna post fick den svenska 

kommissionären Margot Wallström ansvar för. I kommissionens strategi för 2005-2009 anges 

den demokratiska legitimiteten som ett område man vill satsa på. Bland annat pekar man på 

vikten av medborgerligt deltagande, samråd i beslutsfattandet samt utvecklandet av en euro-

peisk offentlig sfär (COM 2005a: 5). Kommunikationspolitiken är mot denna bakgrund ett 

verktyg för att arbeta med demokratiska frågor.  

Under 2000-talets första hälft var försöken till enande kring en europeisk konstitution en vik-

tig fråga inom EU-samarbetet. Då man inte lyckades med detta antogs istället Lissabonfördra-

get som kan sägas vara en mildare version av konstitutionen och trädde i kraft i slutet på 

2009. Konstitutionen avsåg bland annat att stärka demokratin inom EU, men fick i sin helhet 

läggas på is i mitten på 2005 som en följd av negativa folkomröstningar i Nederländerna och 

Frankrike (Europa 2012-04-03). Bristen på folkligt stöd aktualiserade än mer problematiken 

med att nå ut till medborgarna. Under 2005 och 2006 presenterade kommissionen den nya 

kommunikationspolitiken för att göra EU mer demokratiskt. Kärnan i denna politik utgjordes 

av tre dokument, en för kommissionen intern åtgärdsplan för att förbättra kommunikationen 

(SEC 2005), ”Plan D som i demokrati, dialog och debatt” syftande att skapa en bred debatt 

kring EU:s framtid (COM 2005b) samt en vitbok med syfte att skapa diskussion om hur dia-

logen mellan EU och medborgarna kan förbättras (COM 2006, Nilsson 2006: 6). Den nya 

kommunikationspolitiken syftade till att göra EU mer demokratiskt och sätta medborgarna i 

centrum. Margot Wallström beskrev det som att: 

... vi försöker ge medborgarna argument, en politisk plattform där de kan ha åsikter om EU. 

Det är därför vi talar om att skapa ett europeiskt offentligt rum med debatt om EU i politi-

ken, medierna och bland medborgarna. Det är så man bygger en demokratisk grundval för 

EU (DN 2006). 

1.1 Problemformulering 
Huruvida EU är demokratiskt är en omstridd fråga i forskarvärlden. En av kritikerna mot EU 

som politisk konstruktion är Jürgen Habermas som i början av 2012 är aktuell med en EU-

kritisk bok. Han lyfter bland annat att en utveckling av medborgerlig solidaritet samt en ökad 

öppenhet från EU:s institutioner är nödvändiga komponenter för att samarbetet ska kunna 

överleva och utvecklas (DN 2012). En annan kritiker är Robert A. Dahl som menar att med-

borgarnas påverkansmöjligheter i politiken minskar när makten flyttas längre ifrån dem 

(1994: 23 f). Demokratin var under de första 2000 åren av sin existens förknippad med små 

stadsstater där det medborgerliga deltagandet i politiken på torget var en viktig komponent. 

Utvecklingen har sedan fört demokratin allt längre från dessa rötter, till att omfatta allt större 

enheter. Framväxten av transnationella system leder till minskad politisk, ekonomisk, social 

och kulturell autonomi för nationalstaten enligt Dahl. Ett demokratiskt dilemma kan skådas då 

medborgarnas påverkansmöjligheter riskerar att minska samtidigt som ett mer omfattande 

politiskt system som EU får svårare att svara på medborgarnas preferenser. En viktig anled-

ning till detta som Dahl framhåller är att ju fler medborgare ett politiskt system svarar mot, ju 

färre möjligheter ges till var och en att vara delaktig i beslutsprocessen (ibid. 25-28 f).  
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Något som enligt Dahl kan kallas ett demokratiunderskott riskerar att uppstå i en politisk or-

ganisation som EU. Även om Dahl inte ser nationella politiska system som ideala demokratier 

menar han att de problem och brister som kan uppstå lättare kan hanteras där. Internationella 

system däremot menar han hamnar under alla rimliga gränsvärden för vad som kan kallas 

demokrati (1999: 57 f). Vad Dahl förespråkar är en öppenhet kring denna problematik, och en 

medvetenhet kring att internationellt beslutsfattande inte kan vara demokratiskt (ibid. 61).  

En aspekt på avståndet som uppstår mellan medborgarna och ett transnationellt politiskt sy-

stem är att något som kallas flernivåstyrning ökar i komplexitet. EU utgör ytterligare en nivå 

för det nationella politiska systemet att förhålla sig till. Man kan se att risken för komplexitet 

och hinder för styrningen ökar ju fler nivåer som finns. Inom EU har det även drivits fram en 

regionaliseringsprocess som sprider ut den politiska makten ytterligare. Det flernivåsystem 

med ökad regional och övernationell makt som uppstått riskerar att urholka den representativa 

demokratin på nationell och lokal nivå. Det finns även en risk för svårigheter att implementera 

EU-direktiv om man inte har ett tydligt regelsystem för vilken nivå beslut ska fattas på och 

vilka aktörer som ska vara inblandade. Tydlighet i beslutsprocessens alla stadier och nivåer 

kan underlätta implementeringsprocesser avsevärt (von Bergmann-Winberg 2010:10, 14 ff). 

EU:s demokratiska underskott ses ibland som en konsekvens av en övergångsfas där svårighe-

ter finns både att leva upp till den traditionella nationalstatliga demokratins krav och den nya 

formens som EU är ett exempel på. Eftersom denna övergångsfas innebär en hög institutionell 

komplexitet kan den kallas en komplex flernivådemokrati. Övergångsfasen kan ses som en 

transportsträcka mot ett nytt demokratiskt paradigm. I en sådan förändringsperiod hamnar de 

politiska systemens legitimitet i centrum (Jerneck & Gidlund 2001: 14 f).  

Kommunikation är en viktig beståndsdel för mellanmänskliga kontakter, liksom den är det för 

demokratins och de politiska systemens legitimitet. Politisk kommunikation är den kommuni-

kation som sker inom den politiska sfären och på olika sätt berör det politiska medborgarska-

pet. Inom detta forskningsfält problematiseras hur politiska budskap av olika slag konstrueras, 

förmedlas, uppfattas och hanteras (Bengtsson 2001: 9). När det finns olika nivåer i ett poli-

tiskt system sker kommunikationen både mellan nivåerna och inom dem. För att EU ska kun-

na genomföra sin politik krävs alltså kommunikation mellan aktörer på EU-nivån, men även 

kommunikation mellan andra nivåer, som även de har en inbördes kommunikation på sin 

nivå. Därtill behövs hela tiden kommunikation utåt med medborgarna. Hur kommunikationen 

utformas är därför av central vikt för hur övrig politik utformas och implementeras. Det har i 

olika sammanhang hävdats att kommunikation är nära sammanlänkat med makt (Castells 

2009). För att utöva makt kan då hävdas att kommunikation krävs. I en beslutsprocess krävs 

både makt för att fatta beslut samt kommunikation för att nå ett beslut och förmedla det till 

omgivningen. Den kommunikationspolitik EU har kan sägas vara av stor vikt för hur EU fun-

gerar demokratiskt. Kommunikations- och implementeringsaspekter är därför centrala i detta 

sammanhang. Att kommunicera politiska beslut är nära sammanlänkat med att genomföra 

dem. Implementering är ofta en mycket komplex process med många risker för oförutsedda 

och oönskade händelser. En styrningskedja som är lång och komplex ökar komplexiteten yt-

terligare (Hill & Hupe 2002: 6 f). Eftersom EU:s politiska system är komplext på ett flertal 

sätt blir även implementeringen av beslut mer komplex.  
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Då EU de senaste tjugo åren har genomgått stora förändringar kan Dahls kritik, om den är 

berättigad, vara högaktuell idag. De förändringar av större art som är relevanta i samman-

hanget är framför allt de utvidgningar av antalet medlemsstater som har gjorts, samt det för-

djupade samarbete som skett på viktiga områden såsom det ekonomiska där en valutaunion 

har bildats. EU:s utökade omfattning höjer intresset för att studera demokratiska aspekter av 

denna organisation. Medan Dahls kritik framför allt riktas mot avståndet mellan medborgare 

och beslutsfattare, finns det även andra saker som kan utgöra brister ur demokratisk synpunkt. 

Det av folket valda parlamentet har trots senare års utökade befogenheter begränsad makt som 

en följd av EU:s institutionella sammansättning (Tallberg 2007: 103). Andra saker man kan 

peka på är avsaknaden av europeiska politiska partier i egentlig mening
1
 samt en europeisk 

offentlig sfär med gemensamma medier och organisationer, vilket medför att möjligheterna 

för ett politiskt samtal över gränserna försvåras.  

Det demokratiska underskottet har även uppmärksammats inom EU:s institutioner, något som 

resulterade i det nya greppet kring kommunikationspolitiken med syfte att kommunicera mer 

och på fler sätt med medborgarna. Det låter mycket som vad som inom lokalt demokratiarbete 

ofta benämns som medborgardialog. Området medborgardialog kännetecknas framför allt att 

det vanligen är åtgärder som används för att fungera som komplement till den representativa 

demokratin (Bengtsson 2008: 161 f, Gilljam & Jodal 2005: 1 f). Åtgärderna handlar om att 

engagera medborgarna i politiken utöver utförandet av valhandlingen, och kan innebära del-

aktighet och samtal av olika slag. I Sverige är medborgardialog något som det senaste decen-

niet har fått ett uppsving på kommunal nivå. Exempelvis har andelen kommuner som ger möj-

lighet för att lämna in medborgarförslag ökat från 8 % 2002 till 65,5 % 2008 (SCB 2008, SKL 

2011). För att anknyta till Dahls syn på storleken på ett politiskt system kopplat till medbor-

gerligt deltagande kan olika former av medborgardialog tyckas idealt på kommunal nivå. Där 

torde alla med en önskan att vara delaktiga i politiken ges en rimlig chans att vara det. Dock 

är medborgarnas delaktighet inte en självklarhet ens i kommunerna. 

När vi höjer blicken till EU-nivå kan redan inledningsvis konstateras att förutsättningarna ser 

annorlunda ut. Dels är EU:s politiska system relativt nytt om man jämför med medlemslän-

dernas nationella och lokala sådana.  Ett nytt politiskt/demokratiskt system kan kräva en viss 

tid för att utveckla fungerande former och processer. Man skulle kunna hävda att ju större 

systemet är, ju mer komplext är det även och kanske krävs mer tid för att få allting på plats än 

exempelvis för nationella politiska system. Detta involverar även en viss tid för medborgarna 

att lära sig och ta till sig allt det nya som har uppstått. Dessutom innebär EU en annan slags 

medborgerlig mångfald än vad man kan förmodas hitta på lokal nivå. Visserligen finns en 

mångfald av medborgare i ett land som Sverige, dock har vi när det handlar om nationell poli-

tik ett politiskt system att förhålla oss till som är relativt homogent, trots en inbördes hierarki 

med skilda ansvarsområden. När det gäller EU finns idag 27 nationella politiska system som 

på många sätt är väldigt olika samt har skilda förutsättningar. Detta medför att ett mycket bre-

dare förhållningssätt behövs för att nå ut till alla medborgare. En annan sak är att med så 

många medborgare som finns inom EU krävs ofantliga tids- och ekonomiska resurser för att 

verkligen nå ut. Det geografiska avstånd som finns inom EU är också en försvårande faktor.  

                                                 
1
 I EU-parlamentet samverkar partier med liknande ideologier i partigrupper. 
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Inte nog med de problematiska förutsättningar som EU på grund av sin utformning står inför 

så uppstod debatt och kritik mot kommunikationspolicyn när den presenterades. Exempelvis 

höjdes röster mot förslaget att tillföra mer resurser till EU:s tv-kanal, Europe by Satellite, då 

det skulle innebära en orättvis konkurrens. Detta eftersom materialet kanalen tillhandahåller 

är gratis, samt att kanalen har tillgång till rum där andra medier inte har åtkomst (DN 2006).  

Andra kritiska röster har handlat om de verktyg som använts för att göra medborgarna delak-

tiga, där en stor komplexitet finns i fråga om saker som representativt urval och omfång i tid 

och rum (Karlsson 2010: 100 f). 

Enligt Dahl kan stärkta demokratiska institutioner vara en möjlighet till ökad transnationell 

demokrati. Om medborgarna får ökad kontroll över den delegerade makten kan deras totala 

alienering förhindras (1994: 33). Hur demokratiarbetet inom EU framskrider kan då sägas 

vara av stor vikt för EU:s framtid. Mot bakgrund av att kritik i olika former riktats mot EU 

som demokratiskt projekt, att politisk kommunikation är en viktig del i beslutsprocessen och 

att flernivåstyrning medför en ökad risk för komplexitet är kommunikation inom och mellan 

politiska nivåer ett studieobjekt av hög relevans. Mer specifikt hur EU:s kommunikationspoli-

tik utformas och genomförs är ur dessa aspekter mycket intressant att studera närmare. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Utifrån ovanstående aspekter är det vetenskapligt relevant att studera närmare hur det har gått 

med ambitionerna att stärka demokratin inom EU. Denna studie syftar därmed till att övergri-

pande studera hur implementeringen av Plan D som en del av EU:s kommunikationspolitik 

har skett från 2005 fram till 2012. Då kommunikationspolitikens fokus har utformats för att 

verka demokratiförnyande är det intressant att studera hur demokratiförnyelsen har gått till i 

praktiken. Det handlar dels om att beskriva och analysera de intentioner EU har ställt fram, 

och dels om att undersöka hur detta har förverkligats nära medborgarna. För att uppnå detta 

ställs följande frågor; 

 Vilka är målen med Plan D? 

 Hur lever målen med Plan D vidare idag? 

 Vad har hänt i praktiken när det gäller de insatser man lyft fram? 

 Hur kan insatsernas substans bedömas ur ett demokratiteoretiskt perspektiv? 

1.3 Avgränsning 
Studien avgränsas till att omfatta implementeringen av ett strategiskt dokument i kommunika-

tionspolitiken. Detta då Plan D var det första av de tre dokumenten som riktade sig mot kom-

munikation med medborgarna, trots att även vitboken gör det så torde tankarna från Plan D 

förts över dit.
2
 För att begränsa studiens omfattning är det motiverat att välja ett av dokumen-

ten. Det av dem som först producerats ska ligga till grund för kommande arbete, vilket gör det 

lämpligt att avgränsa studien till detta. En avgränsning görs även i studera implementering 

som en av policyprocessens faser. Implementeringen fokus riktas mot är framför allt den som 

skett i offentliga institutioner, därmed ett uppifrånperspektiv.
3
 Då syftet är att studera imple-

                                                 
2
 Se avsnitt 1. 

3
 Se avsnitt 2.2.2. 
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menteringen nära medborgarna riktas intresse framför allt mot regional och lokal nivå. Natio-

nell nivå och EU-nivå inkluderas i den mån att förståelse för hela implementeringskedjan kan 

uppnås. Avgränsning görs även till att fokusera på implementering ur ett svenskt perspektiv. 

1.4 Definitioner 
Vid studiet av demokrati kan det underlätta att uppmärksamma att man inom forskningen ofta 

ser att det finns olika typer av demokrati. En vanlig inledning är att prata om tre demokrati-

ideal; valdemokrati, deltagardemokrati och samtalsdemokrati. Eftersom denna studie förhåller 

sig till dessa beskrivs de här i korthet. Som benämningen antyder så tar de tre idealtyperna 

fasta på skilda grundläggande demokratiska mekanismer, nämligen val, deltagande och samtal 

(Bengtsson 2008: 50 f, Gilljam & Hermansson 2003: 12). 

I valdemokratin ligger medborgarnas huvudsakliga möjlighet till påverkan i valhandlingen. 

Kopplat till valet finns två viktiga nyckelbegrepp, ansvarsutkrävande i efterhand samt man-

datgivande (Gilljam & Hermansson 2003: 14 ff.). En betydelsefull tänkare här är Joseph 

Schumpeter som bland annat hävdat att medborgarnas roll i politiken begränsas till att handla 

om att välja beslutsfattare (1994: 163). En annan författare som hävdat att ansvarsutkrävande 

och representation är kärnan i den demokratiska processen är Ian McAllister (2005: 372).  

Deltagardemokratin bygger istället på att medborgarna är aktiva i politiken på andra sätt än att 

enbart välja sina representanter. Även här finns två nyckelbegrepp, deltagande som påver-

kansförsök samt direktdemokratiskt deltagande. Att delta i politiken i syfte att påverka hand-

lar om att medborgare för fram synpunkter till beslutsfattare genom exempelvis namninsam-

lingar, aktioner eller demonstrationer. Ett direktdemokratiskt deltagande innebär istället att 

medborgarna själva fattar politiska beslut genom exempelvis lokala brukarstyrelser, medbe-

stämmande på arbetsplatser eller folkomröstningar. Man talar sällan om deltagardemokrati 

som en ersättning för valdemokrati, snarare som ett komplement. Politiskt aktiva medborgare 

som engagerar sig i politiken mellan valen är idealt enligt deltagardemokratin (Gilljam & 

Hermansson 2003: 19 f). Modern teoribildning på det deltagardemokratiska området utgörs 

framför allt av forskare som Carole Pateman (1970) och Benjamin Barber (1984). 

Den sista idealtypen är samtalsdemokrati, även kallad deliberativ demokrati. Fokus ligger här 

på samtal och diskussion. Kännetecknen är en förskjutning från åsikts- och intresseaggrege-

ring till opinions- och preferensbildning, ett avståndstagande till makt- och intressekamp för 

att istället föredra en samtalssituation präglad av vilja till förståelse av varandras argument, 

samt avslutningsvis att det samtal som sker under ideala omständigheter har en förädlande 

effekt på parternas åsikter och ger i slutändan upphov till samförstånd (Gilljam & Hermans-

son 2003: 22 f). Någon som trycker på argumentens roll i politiska processer är Jon Elster 

(1997). Den främsta förespråkaren på området är Jürgen Habermas (2006) som till stor del har 

varit delaktig i att forma den deliberativa teoribildningen.  

Då denna studie till stor del kommer in på området medborgardialog, kan en definition av 

begreppet vara på sin plats. Det finns olika sätt att se på detta, en användbar definition bör här 

vara praktisk tillämpbar. Då det handlar om verktyg, aktiviteter eller insatser för medborgar-

dialog nämns en hel uppsättning sådana som har gemensamt att de på något sätt handlar om 
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medborgarnas deltagande och deliberation i politiken (Gilljam & Jodal 2005: 4, SKL 2011: 

4). Medborgardialog som demokratiförnyelseprojekt beskrivs ofta som komplement till den 

representativa demokratin, med deltagar- eller samtalsdemokratiska inslag (Bengtsson 2008: 

161 f, Gilljam & Jodal 2005: 1, Karlsson 2011: 113). Även om olika former av dialog mellan 

medborgare och politik kan sägas ha funnits under hela demokratins levnad är utmärkande för 

de nya formerna av medborgardialog en systematisering av dialogen mellan medborgarna och 

de politiska institutionerna. Systematiseringen skapar ramar för hur dialogen fungerar och 

kunskapsprocesser kring detta. Den ger även utökade möjligheter för de representativa demo-

kratiska institutionerna att styra dialogens utformning och påverkan (Karlsson 2011: 121 f).  

Man kan både se medborgardialog ur perspektiven uppifrån och ned, och nedifrån och upp 

(Amnå & Brundin 2010). Då det i detta fall handlar om att EU uppifrån har kommit med en 

kommunikationsavsikt har vi att göra med ett uppifrånperspektiv. Något som i sammanhanget 

är relevant att uppmärksamma är att EU såväl som flertalet organisationer med politisk styr-

ning inte är en enhetlig aktör. De offentliga institutionernas aktörer kan sägas vara parti-

er/politiker samt förvaltning/tjänstemän (Bengtsson 2001: 52). Detta kan vara relevant att ha i 

åtanke vid studiet av offentliga institutioner. Utifrån ovanstående komponenter kan definitio-

nen av medborgardialog som är användbar i detta sammanhang sägas vara i enlighet med vad 

som anges i tabell 1. Begreppet har definierats ur ett svenskt perspektiv då studien riktar sig 

mot implementering i den svenska kontexten. 

Tabell 1. Medborgardialog. 

Medborgardialog kan beskrivas som... 

- Olika former för medborgares deltagande och deliberation i politiken 

- Komplement till den representativa demokratin av deltagardemokratisk och/eller samtalsdemokratisk art 

- En systematisering av dialog utöver vad som sker inom de etablerade institutionerna 

- Initierad och styrd av offentliga aktörer och institutioner, där både politik och förvaltning är viktiga aktörer 

 

1.5 Disposition 
Texten är indelad i sju kapitel. Det inledande kapitlet har gett en förståelse för det forsknings-

problem studien utgår ifrån. Med hjälp av forskningsproblemet har ett syfte samt några fråge-

ställningar vuxit fram. Några definitioner har även klargjorts. I kommande kapitel går vi vida-

re med studiens uppbyggnad. Nästkommande del handlar om den teoretiska ram studien utgår 

ifrån, och därmed även forskningsfronten på området. Därefter behandlas metod och material 

i det tredje kapitlet. Kapitlen fyra till sex utgör studiens empiriska del och består av resultat 

från undersökningen integrerat med analys. Kapitel fyra behandlar EU-nivå, kapitel fem be-

handlar nationell nivå, kapitel sex behandlar regional nivå och lokal nivå. Avslutningsvis ges i 

kapitel sju en sammanfattande analys och reflektion i relation till studiens syfte och fråge-

ställningar. 
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2. Teoretisk ram 
Mycket av teoribildningen på området är av normativ och kritisk karaktär. Detta kapitel ger en 

bred inblick i forskning som gjorts, ur flera perspektiv. Avslutningsvis lyfts en konkret demo-

kratiteori fram som användas i analysen längre fram. Först klargörs hur begreppet teori be-

traktas. 

Det finns i forskarvärlden skilda syner på vad begreppet teori innebär. Man kan både betrakta 

det som ett antagande som ställs upp vid inledandet av en undersökning vilket man sedan prö-

var mot verkligheten, eller som ett ramverk vilket styr hur man utformar metod och material, 

vilket under arbetets gång leder till att teorin kan generera hypoteser kring vad man har hittat 

(Lundquist 1993: 65). Det kan även beskrivas som; 

Science often begins by developing a set of concepts with which to organize a given field of study, 

and then also a collection of methods with which to approach this area. Next, scientists begin to 

collect data on their subject and to make discoveries. As this work progresses, or even before it be-

gins, scientists soon start to make hypotheses and to create theories which explain what they have 

found (Dogan-Pahre i Lundquist 1993: 65). 

Den studie vi har framför oss grundas i att teorin som utgångspunkt utgör ett ramverk vilket 

blir styrande för metod och material. Ambitionen är inte att i förväg ställa upp hypoteser kring 

implementeringen som sedan testas mot verkligheten, utan snarare att studera empiriskt hur 

implementeringen gått till och utifrån vad empirin visar analysera vad det innebär ur ett im-

plementeringsperspektiv samt ur demokratiteoretisk synpunkt. Detta kan ses som ett anam-

mande av ett av Colin Hays förhållningssätt i studiet av politisk förändring (2002: 138). Detta 

förhållningssätt lyfter fram samhällsvetenskapens skillnad gentemot naturvetenskapen och 

menar att det i studiet av människor och politik inte finns några universella sanningar. Som en 

följd av detta krävs ett beskrivande angreppssätt för denna studie då ingen av detta slag tidiga-

re gjorts i ett svenskt perspektiv när det gäller Plan D. När en grundläggande empirisk be-

skrivning finns på plats kan analysen fördjupas till att bedöma de demokratiska aspekterna. 

Den forskning som gjorts på området och är relevant i relation till studien kan som en följd av 

detta ställningstagande ses som en teoretisk ram vilken utgör en grund eller en språngbräda 

för studien. Efter en genomgång av området följer några mer konkreta implementerings-, 

kommunikations- och demokratiteoretiska perspektiv som studien utgår ifrån. Som en följd av 

de teoretiska utgångspunkterna utformas sedan avsnitten metod och material. 

2.1 Tidigare forskning 
Begreppet medborgardialog kan på en högre abstraktionsnivå sägas handla om demokratiför-

nyelse. Kring demokratiförnyelse har det forskats en hel del. I kommande avsnitt presenteras 

forskning som genomförts på området, därefter följer ett avsnitt där forskning kring EU:s 

kommunikationspolitik specifikt diskuteras. 

2.1.1 Demokratiförnyelse 
Det övergripande forskningsområdet studien rör sig i kan kallas demokratiförnyelse. Dess 

relevans i sammanhanget grundas i att det ytterst är vad EU:s kommunikationspolitik handlar 

om. Man utformade kommunikationspolitiken 2005 i avsikt att förnya och vitalisera demokra-

tin inom EU. Därmed riktas fokus i denna studie på demokratiaspekten av kommunikations-



12 

 

politiken. Forskningsområdet kring demokratiförnyelse är ett område där stor aktivitet råder. 

Det ligger nära demokratiforskning i allmänhet, vad som skiljer kan dock sägas vara att me-

dan allmän demokratiforskning fokuserar på att beskriva hur demokratin är så riktar man 

inom demokratiförnyelseforskningen in sig på hur den utifrån nuvarande form kan förbättras. 

Om en utgångspunkt är ett samhälle där representativ demokrati råder kan demokratin exem-

pelvis förnyas genom inslag av deltagar- eller deliberativ demokrati. Några exempel på över-

gripande normativ demokratiförnyelseforskning ges här. Någon som redan 1970 var aktiv i att 

forska om deltagardemokrati är Carole Pateman. Fortfarande aktiv på området skriver hon 

2012 om deltagande och menar att området idag är högaktuellt, och särskilt idag i kombina-

tion med eller i relation till deliberativa idéer (Pateman 2012: 7). Hon menar att deltagarde-

mokrati handlar om att genom förändringar i det politiska och sociala livet möjliggöra indivi-

ders deltagande i beslutsfattandet och på så sätt demokratisera demokratin (ibid. 10). En före-

trädare för det deliberativa området är Jürgen Habermas som beskriver en legitim demokratisk 

process som ett förfaringssätt av vilje- och åsiktsaggregering, som medger offentlighet och 

insyn, inklusion och lika möjlighet för att delta samt en förväntan av att rimliga resultat kan 

nås (Habermas 2006: 413).  

Några empiriska studier av relevans har även påträffats. När det gäller den deliberativa synen 

har ett flertal forskare applicerat den på EU i empiriska studier. En av dem är Jared Sonnick-

sen som menar att deliberation är en viktig komponent för varje politiskt system som strävar 

efter legitimitet (2010: 81). Vidare anser han att en deliberativ demokrati kräver några funda-

mentala liberaldemokratiska förutsättningar såsom politisk jämlikhet för medborgarna, en 

mångfald av informationskällor samt möjligheten för allmänheten att vara informerad och 

utöva kontroll över agendan (ibid.). Detta är intressant i relation till EU:s kommunikationspo-

litik då kritik har riktats mot just dessa punkter. I en jämförelse med en parlamentarisk liberal 

modell och en post-parlamentarisk deliberativ modell kommer Sonnicksen fram till att det är 

osäkert om en deliberativ deltagandemodell kan ersätta den mer traditionella liberala för att 

råda bot på det demokratiska underskottet i EU. Snarare menar han att den deliberativa kan 

fungera som ett värdefullt komplement till beslutsprocessen (ibid. 90). Även Christer Karls-

son är inne på spåret att den deliberativa demokratimodellen rymmer en utvecklingspotential 

för EU. Dock pekar hans forskningsresultat på att den deliberation som förekommer i studie-

objektet EU:s kommittésystem snarare är en elitdiskussion än en samtalsdemokrati med med-

borgarfokus (2003: 229). Liksom osäkerhet kring deliberativa modeller förekommer en osä-

kerhet kring deltagardemokratiska modeller i praktiken. Erik Amnå kommer i en studie fram 

till att deltagardemokratiska komplement till representativ demokrati är önskvärda, såväl som 

nödvändiga, dock ser han en tveksamhet i huruvida de är möjliga (2003: 107, 122 ff). 

2.1.2 Om EU:s kommunikationspolitik 

Även när det gäller EU:s kommunikationspolitik har kritisk empirisk forskning genomförts. 

Sanja Ivic har i en studie av huruvida Plan D är vägen mot deliberation nått slutsatsen att pla-

nen misslyckats med sitt huvudsyfte, eftersom medborgarna fortfarande är exkluderade från 

beslutsprocessen i EU. Trots att flera av förslagen planen innehåller kan sägas vara av delibe-

rativ art har Plan D inte lett till deliberation utan snarare en ren debatt. Ivic framhåller att de-

batt inte kan likställas med deliberation då en viktig beståndsdel i alla definitioner av delibera-
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tion är dess förmåga att förändra individers preferenser, vilket inte kan sägas om debatt. Vida-

re menar Ivic att resultaten av samråds- och öppna dialogprocesser inte har medfört någon 

verklig förändring av varken det europeiska medborgarskapet eller EU:s beslutsprocesser som 

betonas av Plan D (2011: 17 f). Detta resultat är av relevans för denna studie. Det är viktigt att 

poängtera att Ivics undersökning relaterar insatserna i Plan D till deliberativ teori, och inte 

handlar om insamling av empiriskt material. Dessutom begränsas inte det demokratiperspek-

tiv som antas här till enbart deliberativ teori, utan innefattar även deltagardemokratisk sådan. 

Därmed kan denna studie bygga vidare och komma med andra infallsvinklar då avsikten är att 

gå utöver det teoretiska för att studera hur implementeringen har gått rent praktiskt. 

Thorsten Hüller har studerat kommissionens nya verktyg för medborgerligt deltagande ur ett 

deltagardemokratiskt perspektiv och menar att även om brister finns ur demokratisk synpunkt 

så finns hopp om att verktygen i framtiden ska kunna ha en demokratiserande effekt för EU 

(2010: 101). De verktyg han studerar är europeiska medborgarsamråd samt kommissionens 

samråd på internet. När det gäller medborgarsamråden ser han den största bristen i att proces-

sen inte har uppmärksammats av varken politik eller offentlig sfär. Även om man lyckats med 

att engagera medborgare, var antalet ytterst marginellt i relation till EU:s totala medborgaran-

tal. Dessutom kan deras engagemang förväntas sjunka relativt fort efter medborgarsamråden 

då man politiskt åsidosatt resultaten. Samråden på internet har en större potential i att vara 

inkluderande, men även när det gäller dem har resultaten inte uppmärksammats. Dock ställer 

samråden alltför höga krav på medborgarna när det gäller kompetens och resurser för att man 

i nuläget ska kunna kalla det ett jämlikt verktyg för deltagande (ibid. 100 f). 

Open Europe, en brittisk tankesmedja har skarpt kritiserat kommunikationspolitiken och me-

nar den vara skattefinansierad propaganda, samt att den kräver orimliga resurser (Mullally & 

Rotherham 2008). Även svenska tankesmedjan Timbro delar denna bild och anser att EU ge-

nom ett aktivt förespråkande av mer europeisk integration faktiskt hindrar den fria samhälls-

debatten om en framtidsvision (Kataja & Lerulf 2009). Författarna lyfter även problematiken 

kring att EU-byråkratin tenderar att anta en opinionsbildande roll, vilket kan leda till ett ännu 

större demokratiskt underskott då den fria samhällsdebatten riskerar att snedvridas (ibid. 8).  

Ytterligare en forskare som studerat medborgarsamråden är Martin Karlsson. Han hyser in-

ledningsvis vissa farhågor kring att projektens storlek och omfattning medför en enorm kom-

plexitet, vilket kan medföra konsekvenser i genomförandet (2010: 101). Hans resultat visar 

bland annat att ett inkluderande och okontrollerat deltagande kan leda till att styrka i antal 

likasinnade kan väga tyngre än styrka i argument, vilket kan leda till en snedvriden bild av 

verkligheten i summeringen av en deltagandeaktivitet. Det kan bli så att grupper får ett opro-

portionellt stort inflytande, som i Karlssons exempel av medborgarsamråd på internet i Sveri-

ge där Piratpartiet fick stort stöd för sina förslag. Piratpartiet som ju inte är ett riksdagsparti 

fick en bra plattform för att samla sina väljare i detta forum, medan andra forum och verktyg 

kan passa bättre för andra organisationer. Sådana faktorer kan påverka resultaten avsevärt, 

och Karlssons diskussion är värd att ha i åtanke längre fram i denna studie. Vidare är en av 

Karlssons slutsatser att man till medborgarsamrådsprojektet överfört det demokratiska under-

skott som EU präglas av. Bland annat har det saknats ett samspel mellan olika faser i projek-

tet. Implementeringen har därför varit komplicerad och problemfylld. Som avslutning menar 
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Karlsson att det torde finnas större chanser för framgång i satsningar för att involvera med-

borgare där ett område eller en fråga, istället för att som i fallet med hans studieobjekt försöka 

hantera alla EU:s institutionella problem samtidigt (Karlsson 2010: 108 ff). 

Genomgången av forskning som tidigare genomförts visar att det på flera plan finns risker och 

problem i implementeringsfasen av den kommunikationspolitik som tagits fram inom EU. 

Arbetet med att få bättre kontakt med medborgarna är inte unikt för EU, utan är något som 

mer eller mindre har institutionaliserats i svenska kommuner under 2000-talet. Det finns en 

rimlighet i att även EU arbetar med dessa frågor, dock är det relevant att studera hur man 

lyckats med detta och hur man förhåller sig till lokalt demokratiarbete. Det har inte gjorts en 

implementeringsstudie i denna utformning av Plan D i Sverige, därför är det viktigt och ve-

tenskapligt relevant att fylla i detta tomrum. I denna studie antas ett kritiskt förhållningssätt 

till EU:s möjligheter att nå ut till medborgarna på det sätt man avser, framför allt grundat på 

den kritik som gäller det politiska systemets omfattning och avstånd till medborgarna. 

2.2 Policyanalys  
Olika former av policyanalys utvecklades under 1900-talet, och handlade från början mycket 

om rådgivning och rekommendationer i politiska frågor. Policy kan beskrivas som ”Anything 

a government chooses to do or not to do” (Dye 1972: 2 i Howlett & Ramesh 2003: 5). Idag 

kan området sägas bestå av två huvudinriktningar. Den ena riktar fokus mot vetenskaplig ana-

lys på sociala problem och det demokratiska styrelseskicket och har fått en allt större tyngd-

punkt på institutionell analys (Deleon 2006). Detta fokus stämmer väl överens med den studie 

vi här har framför oss. Ett vanligt angreppssätt när det gäller policyanalys är utgångspunkten i 

en policyprocess (Nelson 1996). 

2.2.1 Policyprocessen 
Policyprocessen är en beskrivning av den process en politisk fråga går igenom från uppkoms-

ten av ett problem, som genomgår en viss beredning innan beslut kan tas ifråga, till att det 

genomförs och därefter utvärderas. Figur 1 visar något förenklat hur denna process kan illu-

streras. Då utvärderingsforskning har visat att det ofta funnits en diskrepans mellan intention 

och utfall av politikområden eller handlingslinjer har forskare alltmer intresserat sig för för-

verkligandet av politiska beslut, närmare bestämt implementeringen. Det är dit denna studie 

vänder sig. Detta till trots är det viktigt att uppmärksamma modellens förenkling av verklighe-

ten, och att lyfta det faktum att policyutformning kan äga rum under hela processen, samt att 

det inte alltid finns en tydlig avgränsning mellan processens olika faser. Att studien ändå en-

dast fokuserar på en fas kan då vara problematiskt. Dock är implementeringen en av de längre 

faserna i policyprocessen och enbart den genererar ett omfattande material. En fördel med att 

enbart studera denna fas är att studien kan fördjupas och fokuseras på ett mer tillfredställande 

sätt. 

Figur 1. Policyprocessen. 

 

 
 

Källa: Bengtsson 2001: 385, Howlett & Ramesh 2003: 13. Anm. Förenklad idealmodell. 

 

Initiering  Beredning Beslut Implementering Utvärdering 



15 

 

Tilläggas kan även att kommunikation spelar en viktig roll i denna process, och en framgångs-

rik implementering kan i hög grad vara beroende av hur väl olika organisationer kommunice-

rar. För att omsätta beslut i handling krävs att inblandade aktörer kommunicerar med var-

andra, annars riskerar man att förlora viktig information på vägen (Bengtsson 2001: 384 f). 

Då skapande och genomförande av politik i så hög grad handlar om kommunikation kan det 

hävdas att policyanalys och kommunikationsanalys ligger nära varandra. Vid en jämförelse av 

modellen för policyprocessen i figur 1 och kommunikationsmodellen i figur 2 synes uppenba-

ra likheter. 

Figur 2. Klassisk kommunikationsmodell. 

 

 

 

 

Gemensamt för figur 1 och 2 är att de i grunden bygger på enkelriktad kommunikation, vilket 

på många sätt kan ses som ett föråldrat synsätt. Lägger man till återkoppling från sändare till 

mottagare blir kommunikationen inte helt enkelriktad, dock är det inte en tvåvägskommunika-

tion i egentlig mening då sändaren fortfarande sätter agendan. Detta är särskilt relevant i rela-

tion till EU:s kommunikationspolitik, då det kan sägas svårförenligt att involvera medborgar-

na i politiken och utgå ifrån en enkelriktad kommunikationsmodell. En del i kritiken mot 

kommunikationspolitiken handlar om just detta. 
4
 Ett nyare sätt att se på policyprocessen rela-

terat till ett kommunikationsperspektiv är en öppenhet för att kommunikationen kan gå åt 

båda hållen och inte enbart vara av hierarkisk ensidig art. Ur detta perspektiv handlar policy-

processen istället om en dynamisk process där sändare på en arena kommunicerar med motta-

gare på andra arenor. Därmed är det inte självklart vem som är sändare och vem som är mot-

tagare eller hur budskap tolkas (Bengtsson 2001: 387 f). Denna modell illustreras i figur 3. 

Figur 3. Policyprocessen som en kommunikationsprocess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Se avsnitt 2.1.2. 

 

 

Källa: Bengtsson 2001: 27. Anm. Förenklad idealmodell. 
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Källa: Bengtsson 2001: 388. 
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Att olika synsätt kring policyprocess och kommunikationsprocess finns är relevant att förhålla 

sig till i en studie som denna. Av avgränsningsskäl fokuseras här på implementering som en 

fas skild från de andra i processen, dock med en medvetenhet kring att detta kan innebära en 

förenklad bild av verkligheten. En djupare problematisering kan göras kring detta, dock är det 

av mindre relevans för denna studies syfte. Diskussionen övergår istället till angreppssätt vid 

studiet av implementering. Det finns flertalet angreppssätt som kan anammas i sammanhanget 

och gemensamt för dem kan sägas vara en djupare förståelse av implementering i relation till 

det politiska systemet. Det kan även uttryckas som att;  

Implementeringsforskningens kanske viktigaste uppgift är att fördjupa kunskapen om hur 

förutsättningar för demokratiskt inflytande för såväl medborgare, anställda som andra aktö-

rer kan förenas och balanseras i policyprocessen (Bengtsson 2001: 403). 

Det blir högaktuellt med ett studieobjekt som i denna studie som även i sig handlar om demo-

kratiskt inflytande, och policyprocessen blir relevant i dubbel bemärkelse. Kunskapen om hur 

man når målen med kommunikationspolitiken samtidigt som man förhåller sig till policypro-

cessens förutsättningar är högst intressant. Samtidigt som modellen för policyprocessen i figur 

1 fungerar som en metodologisk utgångspunkt så är den starkt närvarande inom studieobjek-

tet. 

2.2.2 Implementering 

En klassiker inom forskningsområdet implementeringsteori är Pressman & Wildavskys Im-

plementation (1973). Studien var en av de första som sökte svar på vad som händer i en im-

plementeringsprocess. Innan 1970-talet hade man i forskarvärlden inte problematiserat ge-

nomförandet av politiska beslut i någon vidare mening. Likväl som att olika synsätt och an-

greppssätt finns när det gäller policyprocessen så är det så när vi kommer till implementering. 

Som utgångspunkt kan nämnas tre perspektiv på hur man kan se på relationerna mellan be-

slutsfattare och tillämpare. Det första är det traditionella perspektivet där man ser det som att 

beslutsfattaren styr och att tillämparen förväntas följa denna styrning. Det andra perspektivet 

utgår istället från närbyråkraterna, och ser det som att de som arbetar i direktkontakt med 

medborgarna är de som i själva verket utformar politikens innehåll eftersom det finns en stor 

handlingsfrihet för dem i genomförandet av politiska beslut. Det tredje perspektivet är nät-

verksperspektivet som istället utgår ifrån att politiska beslut implementeras i ett samspel mel-

lan olika aktörer med till viss del motstridiga intressen, varför ett mönster av förhandlingspro-

cesser blir en del av implementeringen (Sannerstedt 2008: 21 ff). I denna studie antas ett när-

byråkratperspektiv för att studera den implementering som skett. Termen närbyråkrat används 

här inte enbart strikt i den meningen att en närbyråkrat är någon som ”mer eller mindre pro-

fessionellt arbetar med människor, alltså utför sin dagliga gärning i direktkontakt med männi-

skor” (ibid.). I den mån byråkrater berörs av kommunikationspolitiken så torde det i första 

hand vara de som arbetar med demokrati- eller kommunikationsfrågor i berörda organisatio-

ner. Det kan därmed både vara mer renodlade byråkrater och närbyråkrater. Hur idéerna i Plan 

D har slagit rot hos dem kan vara en avgörande faktor för hur arbetet på området ser ut.  

Ett metodologiskt ställningstagande av vikt för en implementeringsstudie är huruvida man 

betraktar implementering som något som sker uppifrån och ned eller nedifrån och upp (Hill & 

Hupe 2002). Uppifrånperspektivet har som utgångspunkt att urskilja en styrningskedja utifrån 
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ett taget politiskt beslut ned till åtgärder i en enskild verksamhet. Varje led i kedjan ses som 

en styrning av de föregående leden. Detta perspektiv har utgångspunkt i den formella hierarki 

som finns inom politiska organisationer men utesluter inte den betydelse nätverk eller närby-

råkrater kan ha. Nedifrånperspektivet å andra sidan har som utgångspunkt i situationen där det 

offentligas tjänster överlämnas till en mottagare. Implementeraren kan vara en närbyråkrat 

såväl som olika nätverk. I detta perspektiv försöker man förklara varför en verksamhet drivs 

på ett visst sätt. Skillnaden mellan perspektiven ligger framför allt i den skilda synen på lagen 

som styrinstrument. Uppifrånperspektivet har lagen som utgångspunkt för analysen, och 

forskningsproblemet handlar om att beskriva och förklara hur lagen implementerats. Ned-

ifrånperspektivet studerar empiriskt huruvida lagen verkligen har en styrande inverkan. Har 

den inte det kan den uteslutas ur analysen, eftersom den i sådant fall är oviktig för den faktis-

ka utformning implementeringen får (Sannerstedt 2008: 24 f). Fokus i denna studie ligger som 

tidigare nämnts i ett uppifrånperspektiv. Plan D är inte en lag i den bemärkelsen att den är 

juridiskt bindande, dock är genomförandet relevant att studera då mycket tid och resurser äg-

nats åt denna och någon form av effekt kan väntas vid en lyckad implementering. Ett ned-

ifrånperspektiv kan även vara intressant i sammanhanget, dock kan antagandet av uppifrån-

perspektivet ses som en början av studiet på området. När kunskap om Plan D:s implemente-

ring finns, och huruvida den har styrande inverkan eller ej, kan andra faktorer studeras. Önsk-

värt kan vara att studera båda perspektiven och förena dem i en syntes, vilket blir allt vanliga-

re inom implementeringsforskningen (ibid). Dock står vi återigen vid ett behov av avgräns-

ning, varför fokus hamnar på det ena av perspektiven, därmed uppifrånperspektivet. 

2.3 Nivåer av medborgerligt deltagande 
Problematisering av medborgerligt deltagande i politiken är inte något nytt. Redan 1969 skrev 

Sherry Arnstein om en deltagandestege som används flitigt än idag. Arnstein menade att de 

styrdas deltagande i styrningen teorietiskt sett är en av demokratins grundpelare. Dock före-

kommer ofta betänksamheter när det gäller att omfördela makten för att främja deltagande. 

Deltagandets kärna kan sägas ligga i omfördelningen av makt, därmed är det viktigt att stude-

ra på området främjande insatser ur detta ljus. Enligt Arnstein ligger det en avgörande skillnad 

i att genomgå en tom ritual av deltagande och att ha den verkliga makten att påverka resultatet 

(1969: 216). Som en följd av detta kan man med fördel prata om olika grader av deltagande 

för att förstå och analysera vad vissa specifika insatser innebär. Arnstein introducerar en stege 

med åtta steg av deltagande som ett redskap i detta. Varje steg betecknar i vilken omfattning 

medborgarna har makt att påverka slutresultatet. Stegen är dessutom indelad i tre nivåer av 

bedömning av deltagandet. De två nedersta stegen är (1) manipulation och (2) terapi, och lig-

ger på en nivå av ickedeltagande. De följande stegen (3) information och (4) konsultation lig-

ger på en nivå av symboliskt deltagande. (5) Medling är en högre grad av symboliskt delta-

gande. Längre upp på stegen finns tre nivåer av medborgerlig makt med en i ökande styrka 

beslutsmakt. I denna del återfinns (6) partnerskap, (7) delegerad makt och (8) medborgarkon-

troll. Arnstein poängterar att stegen kan fungera som ett verktyg i att tydliggöra de avgörande 

skillnader som finns inom begreppet medborgardeltagande, även om den givetvis är en teore-

tisk förenkling av verkligheten (ibid. 217). En utveckling av Arnsteins modell återkommer i 

metodkapitlet. 
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3. Metod och material 
Detta kapitel presenterar och diskuterar studiens uppläggning samt de metodologiska ställ-

ningstaganden som gjorts. Vilket material som kommer användas anges även samt hur urvalet 

av analysenheter har skett. 

3.1 Uppläggning och metod 
Inledningsvis kan hävdas att det övergripande fokus denna studie antar är institutionalistiskt. 

Detta i den meningen att studien riktar sig mot att studera institutionell implementering av 

EU:s kommunikationspolitik, som en följd av den avgränsning som gjorts.
5
 Angreppssättet 

lägger fokus på såväl formella institutioner som informella sådana, något som kan beskrivas 

som nyinstitutionalism (Hay 2002: 14 f, 29). Detta ges i studien uttryck genom att även om 

fokus handlar om formella insatser som offentliga institutioner gjort, så studeras även infor-

mella tankar, synsätt och strukturer. En strukturell betoning blir en följd av detta, även om det 

informella kan nås genom källor som utgörs av aktörer inom en institution. Denna betoning 

blir en följd av en avgränsning då studien skulle bli avsevärt mer omfattande vid ett angrepps-

sätt som inkluderade mer än de offentliga institutionerna. 

Något som har betydelse för design och metodologi är att den syn på teori som anammats 

innebär en induktiv ansats. Detta betyder att den empiriska verkligheten är en utgångspunkt 

man sedan analyserar med hjälp av teori. Motsatsen till detta är en deduktiv ansats där man 

utgår från teorin för att studera verkligheten (Bryman 2011: 40, Hay 2002: 31). Studien är 

induktiv i meningen att den inte har som syfte att pröva hypoteser framtagna ur teorin. Syftet 

är istället att undersöka ett händelseförlopp mot uppsatta mål och analysera hur händelseför-

loppet har gått till samt relatera det till teorier. Ett visst inslag av deduktion finns då teorier 

om policyprocess och implementering styr urval och upplägg.  

Den forskningsdesign som antas är en kombination av två sorters design, komparativ och fall-

studie. Det komparativa inslaget handlar dels om att jämföra på olika nivåer i EU:s politiska 

system och dels om att jämföra fall med varandra. I denna studie har begreppet fall två bety-

delser. Dels är det fallet Plan D och dels är det fall av organisationer som implementerar Plan 

D. Genom att jämföra olika fall eller situationer kan ökad förståelse ges av en politisk strategi 

som Plan D till skillnad från om man enbart studerar ett fall. Den grundläggande formen av 

fallstudie är att man ingående och detaljerat studerar ett enda fall. Ett fall beskrivs vanligen 

som en viss plats eller en organisation (Bryman 2011: 73 f). I denna studie kommer det handla 

om en organisation som befinner sig på en nivå i det politiska systemet. Genom en kompara-

tiv design kombinerat med fallstudie möjliggörs teoretiska reflektioner utifrån kontrasterande 

reslutat eller kontrasterande fall (Bryman 2011: 80, 83). En implementeringsstudie kan ytterst 

sägas ha en beskrivande ambition, och så gäller även denna. Genom ett kvalitativt angrepps-

sätt behöver undersökningen dock inte stanna vid att endast beskriva utan en analys kan även 

innefatta en fördjupning i varför det ser ut som det gör och på vilka villkor. Även om jämfö-

randet görs med en beskrivande avsikt (Esaiasson m.fl. 2007: 153 ff) så ges samtidigt möjlig-

het att i jämförelsen hitta skillnader eller likheter samt förklaringar. 

                                                 
5
 Se avsnitt 1.3. 
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Vid studiet av organisationer är det vanligt att det handlar om någon typ av jämförande fall-

studier (Esaiasson m.fl. 2007: 122). Det kan diskuteras vad man menar med fallstudie, och 

vissa forskare hävdar att begreppet bör användas med försiktighet då innebörden tenderar att 

vara något svårfångad (Bryman 2011: 74 f, Esaiasson m.fl. 2007: 122). Här används begrep-

pet för att tydliggöra att studiens analysenheter kommer utgöras av delar av EU:s organisation 

som befinner sig i olika kontexter, vilka analyseras och jämförs. Detta är mest tydligt på den 

regionala och lokala nivån där två Europa Direkt-kontor studeras och jämförs. Den kompara-

tiva design som ligger till grund för urvalet av fall är en mest-olika-design. Det innebär att fall 

väljs ut som har olika värden på vissa variabler men lika värde på någon punkt, det man tror 

kan vara förklaringsvariabeln (Esaiasson m.fl 2007: 116). Nu söker inte denna studie hitta 

förklaringar i den meningen utan syftar till att söka de kvalitativa värden samt insatser som 

Plan D stipulerat, dock blir principen liknande i urvalet. 

För att besvara frågeställningarna delas studiens empiriska del in i tre analysnivåer som följer 

det politiska system som EU utgörs av. Man kan se nivåerna i systemet som en hierarki på 

samma sätt som man kan betrakta flernivådemokrati i ett hierarki perspektiv. Med EU till-

kommer en nivå till det svenska systemets tre nivåer, så vi har alltså egentligen att göra med 

fyra nivåer. Dessa fyra nivåer som alltså är i fallande hierarkisk ordning EU, nationell, regio-

nal och lokal nivå utgör studiens analysnivåer. Då fokus riktas mot EU:s institutionella struk-

tur behandlas regional och lokal nivå tillsammans, eftersom det inom EU inte finns någon 

institutionell struktur på lokal nivå. Nivåerna kommer som tidigare nämnts att behandlas i 

nämnd ordning i den empiriska delen.
6
 Mer specifikt besvaras frågeställningen som rör vilka 

målen med Plan D är i kapitlet som handlar om EU-nivå. Denna frågeställning är av renodlat 

beskrivande art. För att fördjupa den används även frågan om hur en demokratiteoretisk be-

dömning av substansen kan göras. Substansen bedöms med hjälp ett analysverktyg i form av 

delaktighetstrappan. Detta är ett genomgående angreppssätt för att fördjupa samtliga fråge-

ställningar. När det gäller hur målen med Plan D lever idag och vad som har hänt i praktiken 

behandlas dessa frågor på samtliga nivåer. Bedömning av den demokratiska substansen sker 

löpande. Resultaten på nivåerna relateras även till varandra.  

Som metod för intervjuerna används en riktat öppen form (Lantz 2007: 33, 45, 62). Detta in-

nebär att sammanställningar av mål och insatser från Plan D presenteras för respondenten.
7
 

De personliga intervjuerna består i ett samtal kring dem utifrån frågeställningarna, och den 

mailintervju som gjorts blir en berättelse av respondentens upplevelser och erfarenheter ut-

ifrån sammanställningarna och frågeställningarna.
8
 Den mest framträdande skillnaden är att 

följdfrågor inte ställs i mailintervjun på samma sätt, vilket behov dock inte finns av på samma 

sätt som i de andra intervjuerna då denna genomförts på EU-nivå där respondenten ändå inte 

arbetar som närbyråkrat med frågorna. Synpunkter kring denna form av självrapporterad data 

kan finnas (Lantz 2007: 12), dock möjliggör intervjuer en fördjupad diskussion som en enkät 

                                                 
6
 Se avsnitt 1.5. 

7
 Begreppet respondent används eftersom intervjuerna inte bara efterfrågar information utan även intervjuperso-

nernas tankar och funderingar kring arbetet med Plan D. Att skilja mot informantintervju där syftet är att inhämta 

ren information/fakta (Esaiasson m.fl. 2007: 257 f). 
8
 Se bilaga 1 för intervjuguide. 



20 

 

eller studiet av enbart dokument inte skulle komma åt. Därmed kan intervjuerna ses som vär-

defulla för studien. 

Vid intervjuerna förs anteckningar som sedan sammanställs. Mailintervjun är naturligt i text 

vid inkommandet. Både intervjuerna och insamlade dokument består sedan av ett textmaterial 

som ska studeras och analyseras. Sökandet av innebörden av en text är ett vanligt samhällsve-

tenskapligt tillvägagångssätt vid forskning (Bergström & Boréus 2005: 44 f), och för att säga 

något om implementeringen behöver textinnehållet redas ut. Detta görs genom en kvalitativ 

innehållsanalys där manifesta inslag som anknyter till Plan D eftersöks och sorteras ut med 

hjälp av kodning relaterad till frågeställningarna.  

3.2 Material 
Den metod som används i studien är genomgående kvalitativ. Det handlar dels om textanalys 

av dokument och dels om analys av genomförda intervjuer. De dokument som används för 

analys är sådana som anknyter till Plan D från de analysenheter som anges i avsnittet nedan. 

Tillgänglig dokumentation hämtas från analysnivåerna, det som bedöms relevant i relation till 

syfte och frågeställningar blir föremål för analys. Intervjuer genomförs med tjänstemän knut-

na till utvalda analysenheter. Intervjufrågorna utformas utifrån studiens frågeställningar och 

kan därmed sägas vara en operationalisering av dessa. Både intervjuerna och de dokument 

som samlas in analyseras sedan med hjälp av implementerings- kommunikations och demo-

kratiteori. Analysen handlar till stor del speciellt när det kommer till intervjuerna om herme-

neutisk tolkning. Detta innebär att hänsyn tas till den subjektiva innebörden av social handling 

som en del av implementeringsarbetet. Istället för att som i naturvetenskaplig positivistisk 

mening enbart försöka förklara ett händelseförlopp ligger fokus i ett hermeneutiskt förhåll-

ningssätt i att försöka förstå det (Bryman 2011: 32). Avsikten är att gå in mer på djupet än vad 

tidigare studier om Plan D gjort, då det saknas denna typ av kvalitativa empiriska studier på 

området som dessutom riktar sig mot institutionerna på detta sätt. Genom att studera både 

fastställd dokumentation och respondenternas svar sker en genomgående komparation.  

3.4 Urval 
Ett första ställningstagande som gjorts när det gäller urval är att studera Sverige. Detta har 

framför allt en språklig anledning, då det i de flesta andra EU-länder skulle uppstå en språklig 

barriär som skulle kräva ett långt mer omfattande arbete. Eftersom det inte gjorts en studie av 

denna typ i Sverige, vare sig på nationell nivå eller på lägre nivåer, kan valet ändå ses som 

relevant och motiverat. På den nationella nivån är EU-kommissionens representationskontor i 

Sverige analysenheten. När det gäller den första nivån, EU-nivå görs inget urval i samma me-

ning. Det handlar visserligen om en övernationell nivå, dock är EU som analysenhet på denna 

nivå nödvändig om nivån överhuvudtaget ska inkluderas i studien. En annan övernationell 

organisation som FN skulle givetvis inte tillföra något i sammanhanget. På regional nivå fun-

gerar de regionala Europa Direkt-kontoren som kommissionens förlängda arm ut i medlems-

länderna. Därmed passar det att studera dem, då studien har ett institutionellt fokus. Doku-

mentinsamlingen handlar på denna nivå om alla 16 kontor som finns i Sverige.  

När det gäller intervjuerna ligger fokus på två kontor, för att möjliggöra en fördjupning av 

åtminstone några analysenheter. De två kontoren är de som ligger i Halland och Göteborgsre-
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gionen. Genom detta urval ges en viss variation i förutsättningar då det Halländska kontoret 

har mindre städer och landsbygdsområden som ansvarsområde, medan det i Göteborgsregio-

nen har att göra med en storstad. I den meningen är det ett mest-olika-urval. I förväg är det 

omöjligt att veta om några skillnader kommer finnas, men urvalet öppnar upp för att sådana 

kan finnas. På lokal nivå görs i studien ingen separat undersökning eftersom ingen institutio-

nell EU-struktur finns utöver Europa Direkt, utan detta är ett parallellspår till den regionala 

delen.  

Valet att intervjua tjänstemän är en följd av att ett uppifrånperspektiv antagits, vilket har dis-

kuterats i samband med implementeringsteorin. Detta innebär i korthet urskiljandet av en 

styrningskedja utifrån ett taget politiskt beslut ned till åtgärder i en enskild verksamhet (San-

nerstedt 2008: 24 f). Den formella hierarkin representeras framför allt i denna studie av de 

dokument som studeras, medan intervjuerna kan sägas handla om närbyråkraternas agerande 

och synsätt i sitt arbete. Nu är det inte närbyråkrater i den meningen som ofta menas med be-

greppet, att det är professionella som arbetar i direktkontakt med människor i sitt dagliga ar-

bete såsom läkare eller lärare. Dock handlar det om byråkrater, och ur ett EU-perspektiv är de 

som arbetar nationellt och samtidigt är anknutna till någon av EU:s institutioner närmare 

medborgarna än de byråkrater som arbetar i Bryssel. På EU-nivå skulle man därmed kunna 

renodla närbyråkratbegreppet till att det handlar om ett byråkratperspektiv. Då EU är den be-

slutsfattande nivån kan det även vara av intresse att få med ett beslutsfattarperspektiv där, 

vilket även ger studien ett inslag av det traditionella implementeringsperspektivet. Idealt vore 

att intervjua Margot Wallström som varit drivande politiker och kommissionär för utarbetan-

det av Plan D. Då hon inte haft möjlighet att delta ställs istället frågor till en tjänsteman som 

arbetat nära Margot Wallström med Plan D.   

3.4 Analysverktyg 
De modeller som tillsammans med policyprocess, kommunikation och implementering pre-

senterats för att visa på de metodologiska utgångspunkterna kan även fungera som analys-

verktyg. Detta i den meningen att det finns ett genomgående förhållningssätt gentemot dem. 

Två andra modeller av vikt för studien är delaktighetstrappan samt ett tillämparperspektiv för 

att förklara implementeringsproblem. I presentationen av modellerna ligger även kriterier för 

slutsatsdragning inneboende, i den mån vi kan tala om slutsatser. Den tolkning av materialet 

som görs relateras åtminstone till nedan angivna modeller och begrepp. Vi börjar med delak-

tighetstrappan som är användbar för att bedöma grad av delaktighet. Sedan följer tillämpar-

perspektivet som är en följd av det närbyråkratperspektiv som tidigare antagits.  

Delaktighetstrappan har introducerats i teorikapitlet.
9
 Denna används framför allt för att be-

döma insatsernas substans, vilket är en av studiens frågeställningar. Det är en något modifie-

rad version av Arnsteins stege för medborgerligt deltagande som visas i figur 5. En uppenbar 

skillnad är att denna trappa enbart har sex steg till skillnad från åtta steg i Arnsteins stege. 

Delaktighetstrappan är något av en förenkling med inspiration hämtad både från Arnstein och 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) som aktivt arbetar med ett medborgardialogprojekt.  

                                                 
9
 Se avsnitt 2.3. 
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Det nedersta steget i trappan har en negativ klang ur demokratisynpunkt, dock kan det inte 

uteslutas att manipulation i vissa fall förekommer. Det kan handla om att beslutsfattarna in-

volverar medborgare för att utbilda dem eller för att få deras stöd i en fråga. Man skapar i det-

ta steg en illusion av deltagande, och istället för att medborgarna sätter agendan så är det be-

slutsfattarna som styr medborgarna dit de vill. Nästa steg som är information handlar om att 

den politiska organisationen informerar medborgarna om deras rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter. Enligt Arnstein kan detta vara ett första viktigt steg mot deltagande. Information 

om såväl fakta som resultat och verksamhet är viktig för att deltagande ska vara möjligt. Dock 

används information ofta enbart i form av envägskommunikation, vilket kan hänföras till den 

klassiska kommunikationsmodellen i figur 2. Skillnaden är att ingen återkoppling sker från 

sändare till mottagare. Mottagaren får då heller ingen förhandlingsmakt i beslutsprocessen.  

På steget konsultation inhämtar man medborgarnas åsikter. Här låter man dem ta ställning till 

vilket alternativ de föredrar och anser mest lämpligt. Detta kan liksom information vara ett 

steg mot deltagande men innebär ingen garanti för det, då det inte försäkrar att medborgarnas 

åsikter verkligen kommer beaktas vid beslutsfattandet. Det steg som i figur 5 kallas dialog 

innebär att ett samtal eller ett åsiktsutbyte äger rum. En utgångspunkt är att alla får föra fram 

sin åsikt och argumentera för sin syn i en fråga, dock behöver man inte nå konsensus. Här kan 

en viss medborgerlig påverkansgrad finnas, men det är inte givet att så är fallet. Även om 

samtal förs är det inte säkert att vad som kommer fram i samtalet innebär en påverkan vid 

fattandet av beslut. När man står på steget inflytande har medborgarna en reell förhandlings-

makt i beslutsfattandet. Här sker ett deltagande och möjlighet till inflytande i en process som 

leder fram till ett beslut, alltså både i beredning och i beslutsfattandet. Det sista steget som är 

medbeslutande innebär att makt delegeras till medborgare i en nämnd eller styrelse som inte 

är politiskt tillsatt utan består av medborgare som privatpersoner. Medborgarna ges därmed 

rätt att besluta i en viss fråga och är på så sätt med och beslutar. Omfattningen av delegatio-

nen kan givetvis variera (Arnstein 1969: 218-223, SKL 2010).  

Figur 4. Delaktighetstrappan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Arnstein 1969, SKL 2010. 
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Delaktighetstrappan kan relateras till demokratiidealen som inledningsvis definierats i korthet 

för en fördjupad demokratiteoretisk förståelse av trappstegens innebörd.
10

 Vad man kan börja 

med att konstatera är att manipulation inte direkt tillhör något av demokratiidealen, då det inte 

kan ses som ett demokratiskt verktyg för kontakt med medborgarna. Detta nedersta steg finns 

med i studiens analysverktyg som en referenspunkt eftersom det inte kan tas för givet att alla 

aspekter som återfinns i materialet är rent igenom demokratiska. Detta beror dels på den kritik 

som riktats mot EU som demokratisk organisation, men det kan även kännetecknas som ett 

allmänt förhållningssätt i forskningssammanhang att vara öppen för oväntade resultat. Om 

manipulation ska hänföras till något av demokratiidealen skulle det möjligtvis kunna vara 

valdemokratin då en strikt representativ demokrati skulle kunna innebära en manipulation av 

medborgarnas åsikter då den valda eliten kan anse sig veta medborgarnas bästa. Information 

kan ses som en typisk kommunikationsåtgärd för valdemokratin, och konsultation kan även 

vara det. Men konsultation kan även innebära deltagande eller samtal, varför kunskap behövs 

om huruvida konsultationen har en påverkan på beslutsprocessen. Vilken påverkan en kom-

munikationsåtgärd får på en beslutsprocess är i stort sett avgörande för hur denna åtgärd kan 

relateras till demokratiidealen. De övre trappstegen kan alla relateras både till deltagardemo-

krati och till samtalsdemokrati, beroende på kontext. Därav fokuserar denna studie snarare på 

grad av demokratiförnyelse, inbegripet att det kan handla både om deltagande och/eller samtal 

och ambitionen är inte att göra en åtskillnad dem emellan. 

Ett tillämparperspektiv är användbart då man vill förklara hur styrningsföljning utvecklas i 

genomförandefasen. Då undersökningen till viss del riktar sig mot de tjänstemän som i sitt 

arbete kommer i kontakt med demokrati- och kommunikationsfrågor är det alltså tillämpare vi 

har att göra med. Här kan nämnas tre villkor som ska vara uppföljda för en lyckad implemen-

tering. Det handlar om att tillämparen ska kunna, vilja och förstå vilket tydliggörs i figur 4. 

Att kunna handlar om att tillämparen verkligen ska ha de resurser som krävs för att genomföra 

beslutet, såsom lokaler, utrustning, teknik, personal, ekonomiska medel samt tid. Tillämpa-

rens vilja är också viktig för en lyckad implementering och för att styrning ska vara möjlig. 

Förstå handlar om att den direkta styrning som följer på ett beslut ska vara entydig. Det kan 

antas att tillämparens vilja ökar om de två andra punkterna är uppfyllda, men de tre villkoren 

är alla lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra (Sannerstedt 2008: 28 f). I den del 

där undersökningen handlar om intervjuer av berörda tjänstemän tillämpas denna modell. Den 

kan även komma att bli aktuell i dokumentstudien om oklarheter uppstår. 

Figur 5. Tillämparperspektivet på implementering. 

 

Källa: Sannerstedt 2008: 29. 
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4. EU-nivå  
Här lyfts implementeringen på EU-nivå fram. Inledningsvis besvaras frågeställningen som 

efterfrågar vilka målen med Plan D är. Därefter studeras i enlighet med studiens frågeställ-

ningar hur målen lever vidare samt hur insatserna som tas upp i Plan D har genomförts. 

4.2 Målen  
Något som förtjänar att tydliggöras är vilken rättslig status Plan D har. Den typ av dokument 

som Plan D är ligger under kategorin förberedande rättsakter i Eur-Lex som är den databas 

där dokument relaterade till EU:s institutioner samlas. Dokumentet är utformat som ett med-

delande från kommissionen till rådet, parlamentet, europeiska och sociala kommittén samt 

regionkommittén och innehåller kommissionens plan för hur de avser arbeta med kommuni-

kationen med medborgarna. Det kan även beskrivas som ett tillkännagivande utan lagkaraktär, 

som likväl är en rättsakt som offentliggjorts och haft en betydelse i det praktiska arbetet (Bor-

chardt 2011: 99).  I tabell 2 visas de mål som anges i Plan D.  

Tabell 2. Mål med Plan D. 

                                       Mål 

- Stimulera en bredare debatt mellan EU:s demokratiska institutioner och EU-medborgarna 

- Återvinna allmänhetens förtroende för EU 

- Debatten ska inte begränsas till politiska ledare och traditionella aktörer – utan även omfatta det civila 

samhället, arbetsmarknadens parter, de nationella parlamenten och de politiska partierna 

- Plan D ska vara ett långsiktigt åtagande 

- EU ska bli mer lyhört för medborgarnas åsikter 

Källa: COM 2005b. 

 

Målens gemensamma nämnare kan sägas vara att de alla ser ut att sträva mot en förbättring av 

den demokratiska legitimiteten. Relaterat till delaktighetstrappan kan målen på ett övergri-

pande plan inte sägas handla om manipulation. Det av målen som skulle kunna gränsa till 

manipulation är det som handlar om att återvinna allmänhetens förtroende. Dock kompenseras 

detta genom en breddning av debatten samt ökad lyhördhet. Det är mot detta mål mycket kri-

tik har riktats, såsom Open Europes mening om att det skulle handla om skattefinansierad 

propaganda. Det beror då på hur man går till väga för att återvinna allmänhetens förtroende. 

Vid en överblick av de insatser som lyfts fram i Plan D, vilka presenteras i korthet i tabell 3 

ser ingen av dem ut att handla om manipulation. Detta kan en djupare granskning av insatser-

na längre fram förtydliga. I huvudsak handlar målen om debatt och dialog, vilket kan relateras 

till stegen information, konsultation och dialog. Målen uttrycker inte att man avser någon 

form av inflytande eller medbeslutande i enlighet med delaktighetstrappan. Deltagande eller 

deliberation i egentlig mening, där påverkan i beslutsprocessen är ett fokus är enligt målens 

utformning inte en avsikt. Vid studiet av specifika insatser finns det anledning att återkomma 

till detta. Målens utformning antyder att man har en klassisk syn på kommunikation, liksom 

modellen i figur 2 visar. EU är den givna sändaren i sammanhanget och förvisso strävar man 

efter återkoppling på sitt budskap, men det ur ett hierarkiskt kommunikationsperspektiv där 

sändaren står överst. Kommunikationen sker då på sändarens villkor. Detta kan skiljas mot ett 
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mer dynamiskt perspektiv som visas i modellen över policyprocessen som en kommunika-

tionsprocess i figur 3, där sändare och mottagare finns på alla arenor och agerar mellan och 

inom dem i processer. 

En intervjuad tjänsteman på kommissionens generaldirektorat för kommunikation, hädanefter 

kallad respondent 1, beskriver målen som försök till att minska avståndet mellan de politiska 

eliternas resonemang och förslag och medborgarnas tankar, åsikter och prioriteringar. Det 

handlade inte om att få folk att skaffa sig en viss uppfattning, utan om att förklara och lyssna 

bättre så att medborgarna själva kan bilda sig en uppfattning. En viktig del i arbetet var att 

skapa klara kanaler för detta som EU även lyssnar på (Respondent 1 2012). Detta stämmer 

överens med målen som dokumenterats i tabell 2. Dock går han inte in på vilka aktörer detta 

ska innefatta eller det långsiktiga perspektiv man har angett. Det hierarkiska klassiska kom-

munikationsperspektivet ser ut att finnas även i tjänstemannens beskrivning. Utifrån delaktig-

hetstrappan kan vi se att det inte heller i denna beskrivning finns något fokus mot medborgar-

nas delaktighet i beslutsfattandet, utan att det snarare verkar handla om de steg som befinner 

sig i mitten och nedåt i trappan som nämnts i föregående stycke. 

4.2 Hur målen lever vidare 
I EU-kommissionens förvaltningsorganisation finns ett generaldirektorat för kommunika-

tion.
11

 Nuvarande chef där är vice ordförande kommissionär Viviane Reding, som har ansvar 

för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap. Detta är en skillnad gent-

emot tidigare chefen Margot Wallströms ansvarsområde som var kontakter mellan institutio-

nerna och kommunikationsstrategi. Den kommission som Margot Wallström ingick i verkade 

under mandatperioden 2004-2009. Kommissionen som för tillfället är på plats har mandat 

mellan 2010-2014. Enbart i förändringen av ansvarsområdet kan antydas en försvagning av 

den kommunikationsstrategi som Plan D var en del av. Detta bekräftas ytterligare av en över-

sikt i tabell 4 av kommunikationsinsatser som generaldirektoratet för kommunikation presen-

terar på sin hemsida. Huvudprinciperna ligger väl i linje med de mål som satts upp och på så 

sätt kan sägas att målen lever vidare, åtminstone teoretiskt sett. Dock pekar sammanställning-

en av initiativen på att inga nya initiativ verkar ha tagits under nuvarande kommissionär och 

mandatperiod. Detta kan antingen indikera att målen och andemeningen med planen har börjat 

dö ut eller att de har införlivats så väl i det löpande arbetet att inga specifikt riktade insatser 

behövs.  

 

 

 

 

 

                                                 
11

 DG Communication. 
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Tabell 3. Kommissionens generaldirektorat för kommunikation i korthet. 

Typ Beskrivning 

Huvudprinciper - Lyssna 

- Förklara 

- Kontakt med människor lokalt 

Kommunikationsinitiativ 2005 – Åtgärdsplan (intern) 

2005 – Plan D 

2006 – Vitbok 

2008 – Internetforum 

2008 – EU:s hemsida 

2008 – Plan för audiovisuell kommunikation 

2008 – Uppföljning av vitboken  

2008 – Debattera EU – Bygga vidare på erfarenheterna från Plan D 

2009 – Utvärdering av Plan D (extern) 

Källa: European Commission 2012. Fet stil = inkluderas som empiriskt material i studien. Anm. Debattera EU 

anges inte i listan på hemsidan som en kommunikationsinsats utan har lagts till i denna studies sammanställning. 

 

Utifrån tabell 4 ser vi att framför allt två insatser är av relevans för denna studie. Det är dels 

själva Plan D som vi studerar genomförandet av och dels en uppföljning av denna. Två do-

kument som återkopplar till Plan D har hittats, ”Debattera EU” (KOM 2008) och ”Evaluation 

of the Plan D” (2009). Utvärderingen från 2009 är en externt gjord sådan och har uteslutits ur 

studien då den uttrycker författarnas synpunkter snarare än kommissionens. Eftersom denna 

studie har ett institutionellt perspektiv begränsas det empiriska underlaget till institutionellt 

producerat sådant. Debattera EU som bäst passar denna studies syfte har valts ut som empi-

riskt underlag i denna del. Detta avsnitt ägnas åt hur målen lever vidare. I Debattera EU anger 

man att då den första delen av implementeringen av Plan D har handlat om debatt och dialog 

ska arbetet framåt handla om demokrati. Detta ska framför allt handla om att göra det lättare 

för medborgarna att föra fram sina önskemål direkt till beslutsfattarna och bättre använda me-

dierna i processen (KOM 2008: 6). Det centrala målet i arbetet framåt uttrycks som ”att öka 

medborgarinflytandet genom att främja ett aktivt EU-medborgarskap” (KOM 2008: 10). 

Medborgarinflytande som målsättning gör att man förflyttar sig några steg uppåt på delaktig-

hetstrappan. Till skillnad från målen i Plan D låter det här som att medborgarna kan få infly-

tande i beslutsprocessen, vilket kan vara demokratifrämjande. Kommunikationsperspektivet 

är dock mer likt tidigare perspektiv, att EU är en sändare i toppen på en hierarki.  

Intervjuad tjänsteman trycker framför allt på angående målen att även om det fanns ett antal 

projekt i Plan D som man genomfört, så är de avslutade och även planen som sådan. Kommis-

sionen arbetar idag inte med Plan D och har heller ingen policy eller strategi för hur man ska 

arbeta vidare med den. Dock finns mycket av tänkandet kvar, exempelvis i medborgarinitiati-

vet samt hur man utvecklat kommissionens konsultationer. Vidare menar han att kommunika-

tionen finns med i tänkandet idag på ett helt annat sätt än före Plan D. Huruvida detta beror på 

Plan D eller politisk och teknisk utveckling som exempelvis sociala medier vet han inte. När 

han började arbeta med Margot Wallström var det många kommissionärer och tjänstemän 

som trodde att kommunikation innebar att skriva ett pressmeddelande och få en artikel publi-

cerad i Financial Times på sin höjd. Någon broschyr kunde ibland inkluderas i detta. Idag ser 

det totalt annorlunda ut. Margot Wallströms arbete ledde bland annat till att man tänker kom-

munikation redan från början i långa politiska processer. Man har insett att andra tillväga-
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gångssätt är omöjliga och odemokratiska. Som en följd av detta ser man idag inte samma be-

hov av en övergripande kommunikationspolitik som utgör ett separat politikområde. Kommu-

nikation ska istället finnas med i tankesätt och agerande hela tiden. Förutsättningarna är på så 

sätt mycket bättre nu än 2005. Frågan är nu istället huruvida en vilja finns från kommissionen 

och medlemsländernas representanter att driva arbetet framåt (Respondent 1 2012). Utifrån 

beskriven förändring i kommunikationstänkandet kan sägas att man klättrat från informations-

steget i delaktighetstrappan till minst konsultation och/eller dialog. 

Den redogörelse respondent 1 lämnar stämmer överens med bilden som framträtt i tabell 4, att 

man inte aktivt arbetar med kommunikationspolitiska insatser idag. Han menar dock att tan-

kesätten från Plan D har slagit rot i EU:s politiska processer och att man nådde nya höjder i 

det kommunikationspolitiska arbetet med hjälp av Plan D, jämfört med hur det såg ut tidigare 

på området. Utifrån detta ser det ut som att målen idag är levande på ett övergripande plan 

även om man inte längre aktivt arbetar med Plan D. Blickar man framåt ser det däremot mer 

osäkert ut hur andemeningen i planen kommer fortleva, då man inte aktivt arbetar med frå-

gorna. Finns ingen drivkraft kan tankesätten riskera att ebba ut. 

4.3 Insatser 
De insatser som lyfts fram i Plan D är sammanfattade i tabell 3. Även i denna del är underla-

get Debattera EU samt intervju med tjänstemannen som arbetat med Margot Wallström i ut-

formandet av Plan D.  

Tabell 4. Insatser Plan D lyfter fram. 

Syfte Insats Debattera EU Respondent 1  

Stöd till natio-

nella debatter 

- Arrangemang som främjar debatten  X X 

Stimulera en 

bredare offent-

lig debatt 

- Besök av kommissionärer i medlemsstaterna 

- Kommissionärers tillgänglighet till nationella 

parlament 

- Representationskontor öppna för allmänheten 

- Använda Europa direkts kontor för regionala 

evenemang 

- Europeiska mötesplatser för demokrati 

- Europeiska goodwillambassadörer 

X 

X 

 

X, 11 st 2008
12

 

X, 57 st 2007-2008
13

 

 

 

X 

X 

 

X 

X 

Främja med-

borgarnas 

deltagande i 

den demokra-

tiska processen 

- Främja effektivare samråd 

- Stöd till europeiska medborgarprojekt 

- Större öppenhet 

- Ökat valdeltagande 

X, 6 st 2006-2007
14

 

  

 

X 

 

X 

X 

Metoder för att 

skapa en dialog 

kring EU-

politiken 

- Särskild Eurobarometerundersökning om 

EU:s framtid 

- Internet 

- Riktade fokusgrupper 

 

 

X 

X 

 

X 

X 

Källa: COM 2005b, KOM 2008, utvärdering 2, respondent 1. X = insatser som nämns i text. Antal+år = en mer 

ingående sammanställning finns i utvärderingen. 

                                                 
12

 Planerade decentraliserade kommunikationsinsatser, i 9 länder. 
13

 I 13 länder. 
14

 Transnationella, ca 40 000 deltagare samt hundratusentals via nätet. 
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I Debattera EU (KOM 2008) tar man upp några insatser som resultat och erfarenheter. Det 

första som nämns är att Plan D har haft stor betydelse för att testa nyskapande metoder i ideel-

la organisationers arbete med att involvera medborgare i debatten om EU:s framtid. Det har 

skett med personliga möten och kommunikation via nätet, reflekterande samråd och opinions-

undersökningar med fokusgrupper samt i samråd på nationell, gränsöverskridande och alleu-

ropeisk nivå. Flera av insatserna har markerats med ”X” vilket innebär att man nämner dem i 

texten men inte redovisar dem mer ingående i utvärderingen. Tre av insatserna finns med spe-

cificerade i bilagor där år för genomförande och omfattning anges. Huvuddelen i implemente-

ringsarbetet med Plan D anges vara de sex transnationella europeiska medborgarprojekten. 

Dessa resulterade i ett öppet brev med 27 rekommendationer till EU:s stats- och regeringsche-

fer, de nationella parlamenten, EU-institutionerna och de europeiska politiska partierna. En 

viktig erfarenhet utifrån projektet som lyfts fram är att det finns ett gap mellan vad medbor-

garna förväntar sig och vad EU faktiskt har mandat att genomföra (KOM 2008: 3 ff). Efter-

som utvärderingen gjordes under första halvan av 2008 visar den endast en del av implemen-

teringen. Den ger dock möjlighet att göra en övergripande bedömning av implementeringen 

fram till 2008. 

Enligt Debattera EU har det 2008 skett saker när det gäller cirka hälften av insatserna, vilket 

kan ses som en god start då man i och med utvärderingen inte avser att avsluta implemente-

ringsarbetet. Den etapp man efter uppföljningen avser inleda kallas ”Debattera EU” och ska 

som nämnts arbeta med demokratiaspekten av Plan D. Fokus har alltså framför allt legat på de 

sex medborgarprojekten där diskussioner kring EU:s framtid fördes. När de avslutades önska-

de deltagarna återkoppling från beslutsfattarna, varmed man ordnade en avslutningskonferens 

där medborgarna fick sammanfatta sina önskemål vilket allstå blev det öppna brevet med 27 

rekommendationer. Relaterat till delaktighetstrappan kan detta ha handlat om dialog med möj-

lighet till inflytande. Vad medborgarnas önskemål ledde till i beslutsprocessen framgår inte av 

utvärderingen. Det är även här en klassisk kommunikationsmodell man utgått ifrån, då åter-

koppling inte från början var en självklarhet utan något man ordnade efter medborgarnas öns-

kan. Man anser i utvärderingen att medborgarna fick ökad kunskap om EU:s beslutsprocess 

vilket var ett viktigt resultat då de på så sätt vet vad de kan förvänta sig från EU. 

Respondent 1 menar att det i nuläget utifrån listan över insatser i tabell 3 enbart är tre stycken 

som inte har genomförts eller avslutats eller följts upp av den nya kommission som tog plats 

2010. I enlighet med de markeringar som gjorts är det de europeiska mötesplatserna för de-

mokrati, europeiska goodwillambassadörer samt stöd till europeiska medborgarprojekt. När 

det gäller de övriga anser han att de kan vara nöjda och lite stolta över vad som åstadkommits. 

Ett belysande exempel över hur kommunikationstänkandet nu är närvarande ger han i ordfö-

rande José Manuel Barrosos besök på Folketinget i Köpenhamn i slutet på april 2012. Där 

talade han på ett möte för samtliga EU:s nationella parlament, vilket respondent 1 förmodli-

gen inte hade skett utan Plan D:s och Margot Wallströms enträgna arbete med att förbättra 

förbindelserna med de nationella parlamenten. En annan sak han pekar på är den mängd Eu-

ropahus som finns idag, det vill säga gemensamma mötesplatser och kontor för Kommissio-

nen och Europaparlamentet. Han tror att bilden även när det gäller dem hade varit annorlunda 

utan det arbete som lagts ner kring Plan D.  
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Några tänkbara förklaringar till de uteblivna insatserna lämnas av respondent 1. Mötesplatser-

na för demokrati var kanske lite storskaligt tänkt menar han. Det fanns en idé om ett projekt i 

Terezin som aldrig blev av. Tanken ersattes istället av Europahusen, så att man istället för att 

utveckla platser där man diskuterar demokrati skapades platser där man deltar i och utför de-

mokrati. Europaparlamentets besökscentrum Parlamentarium kompletterar detta. Även om 

goodwillambassadörerna var en god tanke så fanns det väldigt stora attitydskillnader mellan 

medlemsländerna gällande dess lämplighet. Många i de Östeuropeiska länderna såg det som 

en ny version av sovjetisk propaganda, varmed det tog stopp. Idén hade man tagit från organi-

sationer som FN, UNICEF och UNESCO men det visade sig att det inte var genomförbart. 

Idén om de europeiska medborgarprojekten stöddes vid det inledande arbetet med Plan D, 

men den blev helt enkelt inaktuell när planen inte fortsatte. 

Utifrån den redogörelse respondent 1 gett angående insatserna kan sägas att man 2012 i någon 

mån genomfört de flesta av dem. Visserligen har några av dem åsidosatts, dock har de till viss 

del ersatts eller kompletterats av andra insatser. Att insatserna har genomförts ökar chanserna 

till att nå de mål som ställts upp, dock ger inte denna beskrivning någon djupare inblick i var-

je insats substans eller vilken grad av delaktighet de faktiskt har inneburit. En djupare inblick 

i specifika insatser i det praktiska arbetet kan vi förhoppningsvis få på de lägre nivåerna i 

kommande kapitel. Vad som kan göras här är att reflektera kring insatsernas potential till del-

aktighetsgrad utifrån vad som planerats.  

På ett övergripande plan kan sägas att majoriteten av de insatser som planerats inte har karak-

tären av att verka direkt påverkande i en beslutsprocess. Den av dem som kan innebära något 

av de översta trappstegen i delaktighetstrappan är främjandet av effektivare samråd. Samråd 

kan vara en del i en beslutsprocess och ha inverkan på beslutsfattande, dock är det inte så per 

automatik. Ovan nämnda medborgarprojekt som ledde till 27 rekommendationer var av sam-

rådskaraktär. Vad rekommendationerna sedan ledde till är avgörande för vilken grad av delak-

tighet man kan prata om. Det framkommer inte av studerat material. Samrådet har dock en 

tydligare potential till hög delaktighet än de andra insatserna, då det kan innebära att medbor-

garnas synpunkter påverkar beslutsfattandet. De övriga listade insatserna ser mer ut att handla 

om information, konsultation eller dialog, då det inte går att utläsa någon direkt medborgerlig 

påverkansmöjlighet i beslutsprocesser. Det har hittills varit på de trappstegen materialet i hu-

vudsak har rört sig. Vad insatserna i ett längre led har potential att generera kan dock mycket 

väl vara högre grader av delaktighet. Det är dock något man får utvärdera några år efter 

genomförda insatser när man kan urskilja långsiktiga effekter. Respondent 1 menar ju att man 

redan i nuläget kan prata om högre grader av delaktighet, till skillnad från före arbetet med 

Plan D startade. Dock pekar han inte på reellt inflytande på beslut och ingenting har hittills 

hittats i materialet som tyder på att man har hamnat på de högsta trappstegen. 

4.4 Sammanfattning 
Detta kapitel klargjorde inledningsvis vilka målen med Plan D var. De är fem till antalet och 

har bedömts röra sig på stegen information, konsultation eller dialog på delaktighetstrappan. 

Dessutom ser målen ut att vara utformade mot bakgrund av en klassisk kommunikationsmo-

dell. Ett hierarkiskt synsätt kan anas i detta där den kommunikation som sker är på sändarens 

villkor.  
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Målens närvaro i arbetet efter Plan D är inte obemärkt. I uppföljningen som genomfördes 

2008 knyter man an till målen och anger en riktning för arbetet framåt. Huvudmålet i uppfölj-

ningen är främja ett aktivt EU-medborgarskap för att öka medborgarinflytandet. Detta är i 

stort sett en sammanfattning av målen i Plan D. På så sätt levde målen vidare 2008. Respon-

dent 1 menar att målen lever vidare i den meningen att man idag förhåller sig till kommunika-

tionen i det löpande arbetet även om man inte längre har ett separat område för kommunika-

tionspolitik. Om man före Plan D mest ägnade sig åt informationssteget i delaktighetstrappan 

har man åtminstone delvis rört sig upp mot konsultation och dialog. Hur framtiden för områ-

det ser ut är dock osäkert, då tillfälliga insatser kan riskera att falla i glömska efter ett tag om 

man inte aktivt håller uppnått arbete vid liv.  

Ungefär hälften av insatserna i Plan D hade genomförts 2008. Fokus i genomförandet har le-

gat på sex transnationella europeiska medborgarprojekt. Utformandet av dessa var utifrån en 

klassisk kommunikationsmodell utan möjlighet till återkoppling, något som dock lades till 

efter medborgarnas önskemål om detta. Vad återkopplingen ledde till framgår inte av studerat 

dokument. Dessa insatser har bedömts handla om dialog, med möjlighet till inflytande. Det 

finns dock inga belägg i dokumentet för att inflytande skett. Enligt respondent 1 har alla insat-

ser genomförts utom tre stycken. Att majoriteten av insatserna är genomförda ökar möjlighe-

ten till måluppfyllelse. I vilken grad insatserna i sig är lämpade att nå målen kan visserligen 

diskuteras. Vilken substans insatserna har kommer detta avsnitt inte åt på djupet. Dock kan 

sägas att den enda av insatserna som har potential till delaktighet i beslutsfattande är främjan-

det av effektivare samråd. Samråd kan förekomma vid inflytande- och medbeslutandestegen i 

delaktighetstrappan, vilket alltså kan innebära delaktighet vid beslutsfattande. Det kan även 

vara något av de lägre stegen, varmed man behöver veta vad samråden lett till för att bedöma 

dess grad av delaktighet. Vad genomförda samråd ledde till framgår inte av studerat material. 

De övriga insatserna har bedömts handla om information, konsultation eller dialog. 
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5. Nationell nivå 
I detta kapitel övergår studiens fokus mot den nationella nivån. Även här finns enbart ett ak-

tuellt studieobjekt, vilket är kommissionens svenska representationskontor beläget i Stock-

holm. Sådana kontor finns alla EU:s medlemsländer. Deras uppgift är att informera allmänhet 

och media om vad som händer i kommissionen och vilka beslut som fattas. De informerar 

även tillbaka till kommissionen om vad som händer i medlemsländerna. På kontoret i Stock-

holm finns en kommunikationsgrupp som anordnar aktiviteter inom prioriterade områden på 

Europahuset
15

 eller på Europa Direkt-kontoren som har en regional spridning i landet (EU-

kommissionen 2012). Regionala kontor är föremål för djupare studie i kommande kapitel. 

5.1 Hur målen lever vidare 
Något som kan vara till hjälp i denna del är att studera vilka riktlinjer som satts upp för verk-

samheten. Dessa gäller både för kommissionens representationskontor och för Europa Direkt-

kontoren. Då de är på ett övergripande plan behandlas riktlinjerna i detta kapitel. Informa-

tionsnätverket Europa Direkt lanserades 2005 och då kommissionens finansiering av detta 

sker i form av fyraåriga ramavtal med värdorganisationer kan vi idag tala om två generationer 

av Europa Direkt. Då dessa sammanfaller med tidsramen för denna studie är det lämpligt att 

studera målen för de två generationerna för att se hur målen lever idag och samtidigt få möj-

lighet till en tidsmässig jämförelse. Målen för Plan D har tidigare sammanfattats i tabell 2. För 

att underlätta läsningen finns de även med i tabell 5, dock i något komprimerad form. 

Tabell 5. En jämförelse av mål. 

Plan D Generation 1 (2005-2008) Generation 2 (2009-2012) 

- Bredare debatt mellan EU och 

medborgarna 

- Återvinna allmänhetens för-

troende för EU 

- Debatten ska omfatta alla 

samhällets aktörer 

- Långsiktigt åtagande 

- Ökad lyhördhet för medbor-

garnas åsikter 

- Erbjuder information, rådgivning, 

hjälp och svar på frågor om lagstift-

ning, politik och finansieringsmöjlig-

heter 

- Inhämta återkoppling för EU i form 

av frågor, åsikter och förslag 

- Möjliggör för kommissionen att 

förbättra spridningen av korrekt in-

formation anpassad till lokala behov 

- Rikta uppmärksamheten mot 

operativa aspekter, dvs. aktiviteter 

- Satsa på ett mer proaktivt kom-

munikationsarbete som syftar till 

att stimulera debatten och skapa 

medvetenhet 

- Minska arbetsbördan när det 

gäller finansiell rapport och kon-

troll utan att äventyra effektiviteten 

Källa: COM 2005b, Europe Direct 2010. Anm. Författarens översättning av Europe Direct. Målen presenteras i 

den ordning de anges och är inte horisontellt ordnade.  

 

Tabell 5 visar en sammanställning av målen för Plan D, samt för generation 1 och 2 av Euro-

pa Direkt. Dessa gäller även för kommissionens representation. Båda generationerna har tre 

övergripande mål att förhålla sig till. I generation 1 så kan man se att den första punkten både 

kan rikta sig till att stimulera en bredare debatt mellan EU och medborgarna samt att återvinna 

allmänhetens förtroende. Detta handlar ganska tydligt om steget information i delaktighets-

trappan. Genom att kommunicera ut extra mycket når man inte automatiskt en högre grad av 

delaktighet, utan det handlar om vad de insatser man bedriver leder till för medborgarna. 

                                                 
15

 Europahuset rymmer EU-parlamentets informationskontor och EU-kommissionens representation under sam-

ma tak. Det sprider kunskap om EU samt främjar dialog och debatt om EU-relaterade sakpolitiska frågor. 
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Även om man ger mer information än man tidigare gjort så handlar punkten om att ge infor-

mation och svar på frågor, och inte om att inhämta någon form av återkoppling. Återvinnan-

det av allmänhetens förtroende kan egentligen sägas genomstyra samtliga av målen för gene-

ration 1. Det är på ett sätt ett djupare syfte med alla former av delaktighet att allmänheten ska 

ha förtroende för den demokratiska institution som erbjuder och uppmuntrar delaktighet. Den 

andra punkten däremot handlar om att inhämta återkoppling för EU, vilken kan sättas i direkt 

relation till Plan D:s punkt om ökad lyhördhet för medborgarnas åsikter. Lyhördhet i sig be-

höver inte innebära att man hamnar högst på delaktighetstrappan, även om det kan göra det. 

Då det inte på föregående nivå framkommit något som indikerar detta kan sägas att det troli-

gen handlat om konsultation och dialog. Det får antas att en högre grad av delaktighet hade 

lyfts fram som gott exempel om det hade förekommit. Den sista punkten handlar även den om 

informationssteget i trappan, och riktar sig mot samma mål i Plan D som den översta punkten. 

Här trycker man på de lokala skillnader som kan finnas, vilket är intressant. Något annat som 

är intressant är att någon direkt koppling till omfattandet av samhällets alla aktörer och det 

långsiktiga åtagandet inte kan skådas i de mål man satt upp för generation 1. Det är två mål 

som kan vara ganska betydelsefulla för den långsiktiga genomslagskraften som man inte har 

fört med i målformuleringarna för Europa Direkts första generation.  

Då vi vänder oss mot de mål som satts upp för generation 2 ser vi att de är av lite annan ka-

raktär. De är inte lika präglade av demokratiska värden som de för generation 1. Detta kan 

tolkas som att en förskjutning i fokus har skett från vad som varit utgångspunkten. Men det är 

nog snarare en konsekvens av det praktiska arbetet som skett med målen. En utvärdering av 

Europa Direkt 2007-2008 resulterade i rekommendationer för framtida arbete vilka återspeg-

las i målen för generation 2. Dessa mål är, snarare än en strävan efter övergripande värden 

som vi ser i generation 1, mer strategiska mål för arbetet framåt. I den meningen anknyter 

man mer i denna del till det långsiktiga åtagandet. I övrigt kan de tre målen för generation 2 

sägas rikta huvudfokus mot de mål av Plan D som dominerade även i generation 1; nämligen 

en bredare debatt och att återvinna allmänhetens förtroende. Skillnaden är man genom utvär-

deringen kommit fram till vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra, och att man 

därför specificerat vissa saker av vikt. Det behöver inte betyda att man överger de demokra-

tiska mål av mer övergripande karaktär som Plan D ställt upp, dock kan det medföra en ökad 

risk för detta. Ur delaktighetssynpunkt ser den nya generationen av Europa Direkt att handla 

mest om information, men det utesluter inte att man på sikt med ökad information kan nå de 

högre stegen i trappan.  

5.2 Sammanfattning 
Detta kapitel har gjort en något fördjupad studie i hur målen med Plan D lever vidare på na-

tionell nivå. Från 2005 fram till 2012 har två generationer av representationskontor och Euro-

pa Direkt funnits. Generation 1 anknyter mer direkt till målen i Plan D än generation 2. Vad 

som saknas i båda generationerna är anknytning till att omfatta alla samhällets aktörer samt 

det långsiktiga åtagandet. Generation 2 utformades utifrån en utvärdering av det praktiska 

arbetet med generation 1. De demokratiska värdena är inte lika tydliga i generation 2 som i 

generation 1, dock anknyter man mer till det långsiktiga åtagandet. Generation 2, som är den 

dagsaktuella ser ut att i delaktighetstrappan i huvudsak befinna sig på informationssteget. 
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6. Regional och lokal nivå 
På regional nivå i EU:s medlemsländer har informationsnätverket Europa direkt kontor som 

vänder sig direkt till medborgarna. Kontoren arbetar med att ge svar på frågor om EU, sprida 

information anpassad för regionala och lokala behov om EU:s politikområden, främja den 

lokala och regionala debatten om EU-frågor och att ge möjlighet för medborgarna att tycka 

till om EU:s politik. Det finns 16 kontor runt om i Sverige och de drivs av EU-kommissionen 

tillsammans med regionala och lokala partners (EU-kommissionen 2012). Exempelvis har 

Europa Direkt Halland Halmstads kommun som värdorganisation och finansieras i samverkan 

av kommissionen, Region Halland och kulturnämnden i Halmstads kommun (Europa Direkt 

Halland 2012). Ett annat exempel är Europa Direkt Göteborgsregionen som drivs i ett partner-

skap mellan Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund och Västra Götalandsre-

gionen (Europa Direkt Göteborgsregionen 2012). De två nämnda regionala kontoren är de 

som fokus kommer ligga på i detta kapitel.  

6.1 Hur målen lever vidare 
En av denna studies frågeställningar är hur målen med Plan D lever vidare idag. Svar på detta 

söks i intervjuer med tjänstemän som arbetar på två skilda Europa Direkt-kontor. 

6.1.1 Europa Direkt Göteborgsregionen 
Respondent 2 är bibliotekarie och arbetar på Europa Direkt Göteborgsregionen. På det kontor 

han tillhör är samtliga tre anställda bibliotekarier. Det är kulturförvaltningen inom Göteborgs 

stad som driver kontoret och verksamheten är i huvudsak utformad som en biblioteksverk-

samhet. Även om bibliotekarierna inte har ämneskunskap kring EU, så kan de hjälpa till med 

att söka efter förklaringar och hänvisa medborgarna till var de kan vända sig. Enligt respon-

dent 2 är det även så att de olika inriktningar som finns inom Europa Direkt-nätverket kom-

pletterar varandra, och i mycket kan man lära av varandra. Att det finns en skillnad i inrikt-

ning mellan kontoren är kanske inte tydligt för allmänheten, dock är den tydlig inom nätver-

ket. Anledningen till att man antagit biblioteksinriktningen är enligt respondent 2 att Stadsbib-

lioteket är intresserat av att driva EU-frågorna och att bredda verksamheten. 

 I nuvarande form har man arbetat sedan 2009, tidigare låg kontoret under West Sweden och 

då var det andra anställda samt annan inriktning. Då hade man inte bemannade öppettider, 

utan var mer ute och föreläste och mycket av fokuset låg på skolor. Man bytte inriktning ef-

tersom frågorna anses så viktiga och allmänna. Respondent 2 beskriver det som en uppväxling 

när tillgängligheten blir större, och menar att det inte är tillräckligt att bara nå skolelever. Det-

ta ligger i enlighet med den målförskjutning vi sett i riktlinjerna för arbetet som visats i tabell 

5, samt Plan D:s mål om att skapa en bredare debatt. Kontorets arbete handlar inte enbart om 

att tillhandahålla information utan även om att arrangera och förmedla föreläsningar samt 

andra typer av debattfrämjande arrangemang. Man bloggar även en del kring EU-frågor. Det 

finns enligt respondent 2 mycket frihet i arbetet, även om man även är styrd av de kommuni-

kationsprioriteringar som finns i kommunikationsarbetet samt att man åläggs vissa saker av 

värdorganisationen. Styrningen av prioriteringarna sker från kommissionen och de anpassas 

delvis efter nationella behov (Respondent 2 2012). När det gäller det medborgerliga deltagan-
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det ser respondent 2 det som kontorets roll att lyfta fram aktuella frågor samt att visa vad som 

diskuteras för allmänheten. Detta fokus går igen i debatter och böcker som de köper in. 

Nästa mål i Plan D är att återvinna allmänhetens förtroende för EU. Detta verkar utifrån vad 

som framkommit i intervjun med respondent 2 inte vara en uttalad prioritering, däremot talar 

han om kontorets uppgift i termer om att finnas till för allmänheten och att lyfta fram aktuella 

EU-frågor (Respondent 2 2012), vilket kan ses som ett led i att återvinna förtroendet. Detta 

mot bakgrund av han beskriver rådande interna synsätt på verksamheten som att biblioteket är 

kärnan av en demokratisk plats. Under sådana omständigheter kan det arbete man inom bibli-

oteket bedriver ses som en del i att återvinna förtroendet och vara ett steg på vägen mot ökad 

demokratisk legitimitet.  

Genom att man vid anordnandet av aktiviteter engagerar aktörer och personer som är relevan-

ta i sammanhanget så kan man se att debatten åtminstone till viss del involverar fler av sam-

hällets aktörer än politiska ledare och traditionella aktörer. Då det kommer till politiken kan 

det dock ibland finnas en inbördes konflikt som respondent 2 lyfter upp. Europa Direkt är 

delaktiga i att publicera inlägg på Stadsbibliotekets blogg, som drivs av kulturförvaltningen, 

och ibland har det varit svårt att hålla en tillräckligt neutral och opolitisk ton och ändå skriva 

om EU. Även om motsatta åsikter lyfts med ett informativt syfte har texterna ibland uppfattats 

som att vara politiska eller agiterande, vilket man har för avsikt att hålla sig ifrån. Man är 

noga med neutraliteten och att tillhandahålla ett brett spektrum av information (Respondent 2 

2012). 

Det mål som handlar om att åtagandet ska vara långsiktigt kan sägas vara uppfyllt till den del 

om att man för kontoren ansöker om fyraårsperioder för att driva verksamheten (Respondent 2 

2012). Hur verksamheten kommer se ut i framtiden beror dock på vad som sker vid varje för-

handling. Under den period denna studie riktar fokus mot har det funnits en långsiktighet i 

den mening att Europa Direkt i någon form har bedrivit verksamhet i Göteborg. Här inklude-

ras enbart en period då den verksamheten som bedrevs den tidigare perioden inte längre exi-

sterar. 

Målet i Plan D som handlar om lyhördhet är det som minst verkar finnas i verksamheten utef-

ter vad respondent 2 berättat. Det framkom vid intervjutillfället att man inte överhuvudtaget 

utvärderar verksamheten vilket skulle kunna vara ett sätt att hämta in medborgarnas åsikter 

(Respondent 2 2012). Men inte heller i det löpande arbetet verkar det vara en del av betydelse. 

Utifrån att man ser inom verksamheten ser sig som en neutral informatör och debattfrämjare 

kanske detta inte är så konstigt. Dock är detta det mål i Plan D som verkar leva minst utifrån 

vad som framkommit i intervjun med respondent 2. Tilläggas kan att det ändå är i enlighet 

med vad man angett som mål för generation 2 av Europa Direkt, att arbetsbördan kring finan-

siell rapport och kontroll ska minskas. Detta då utvärdering ofta sker mot bakgrund av eko-

nomisk effektivitet. 

6.1.2 Europa Direkt Halland 
Den tjänsteman som arbetar på Europa Direkt Halland är utbildad i europavetenskap och har 

därmed en annan ingång än respondent 2. Respondent 3 är enda anställd på detta kontor som 
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är beläget på stadsbiblioteket i Halmstad och har existerat i nuvarande form sedan 2009. Han 

arbetar sedan ungefär tre månader tillbaka på kontoret. Där finns gratis informationsmaterial 

om EU och det är öppet för allmänheten under bibliotekets öppettider. Här har man valt att 

fokusera på ungdomar som en prioriterad grupp, ett fokus som man planerar att behålla även i 

framtiden. Information och föreläsningar i skolor tar därför upp mycket av verksamheten. 

Liksom respondent 2 lyfter respondent 3 vikten av lärarens prioriteringar i kontakten med 

skolor. Även om mycket tid läggs på skolor så vill man även ha mer publika evenemang. Det 

är svårare och mer tidskrävande med sådana än skolföreläsningar dock, och då handlar det 

mycket mer om marknadsföring för att få genomslag. Det kan vara svårt att engagera folk till 

publika evenemang på grund av saker som stress och tidsbrist. Då det handlar om att lyfta 

EU-frågor och föra ut information menar han att det spelar mindre roll att man inom nätverket 

har olika utbildningar. Det är inte deras uppgift att vara analytiska ändå och det kan ligga 

mycket jobb i att få någon att lyssna alls. Även om ungdomar är i fokus försöker man även 

ägna sig åt ett bredare arbete som exempelvis att samverka med regionala aktörer och ett hal-

ländskt nätverk för internationella frågor. Ett annat exempel är en nyligen genomförd föreläs-

ning om tillväxt i samverkan med biblioteket i Varberg (Respondent 3 2012). Detta kan rela-

teras till målet i Plan D om att stimulera en bredare debatt mellan EU och medborgarna, samt 

till viss del ett bredare angreppssätt när det gäller vilka aktörer som är delaktiga. Dock menar 

respondent 3 att den lokala dimension som finns ligger i den regionala finansieringen, samt att 

Halmstads kommun är värdorganisation för verksamheten snarare än att kommissionen givit 

ett geografiskt uppdrag (Respondent 3 2012).  

Kontorets uppgift ser respondent 3 som att föra ut EU:s budskap och berätta för medborgarna 

varför det är viktigt att engagera sig i EU. Framför allt är det för EU beslutar i många vardag-

liga frågor, och cirka 60 % av kommuners lagstiftning påverkas av EU. Man uppdaterar om 

lagstiftning och hur den påverkar, samt vad EU gör både i sakfrågor och när det gäller den 

demokratiska strukturen. Man måste även ha ”örat mot marken” och ta till sig vad folk säger 

(Respondent 3 2012). Att ta till sig vad folk säger knyter an till målet om lyhördhet. Man ut-

övar lyhördhet både genom årliga verksamhetsrapporter samt vid behov kontakt med repre-

sentationen i Stockholm som för vidare till kommissionen. I övrigt läggs som redan nämnts 

mycket tid på undervisning. Att ha ett bemannat kontor är inte möjligt med de resurser man 

har. Man har försökt att vara direkt tillgänglig under bestämda tider, i något man kallat ”EU-

jour”, men intresset för det var väldigt svalt. Nu har man därför tillgänglighet via telefon och 

mail under kontorstider (Respondent 3 2012). 

Huruvida målet om att återvinna allmänhetens förtroende för EU är uppnått kan diskuteras 

utifrån vad som framkommit i intervjun med respondent 3. Han pekar på ett rådande ointresse 

gentemot EU i Sverige som gör det svårt att nå ut. Nuvarande debattklimat kan i vissa fall 

anta en självisk ton, då det handlar mycket om vad EU kan göra för oss men inte så mycket 

tvärtom. Dessutom finns det en skepsis som man möter i det dagliga arbetet. Dock pekar opi-

nionsundersökningar på att majoriteten av det svenska folket vill ha kvar EU-medlemskapet 

så skepsisen bör inte överdrivas (Respondent 3 2012). Frågan är kanske om vi i Sverige kan 

tala om att återvinna ett förtroende eller bygga upp ett. För att återvinna något måste det ju ha 
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funnits från början, vilket är en tveksamhet i fallet Sverige där EU är ett relativt nytt tillskott i 

den politiska kontexten, något som berörts inledningsvis.  

Målet att Plan D ska vara ett långsiktigt åtagande kan liksom i föregående stycke relateras till 

Europa Direkts fyraårsperioder. I nätverket väntar man nu enligt respondent 3 på besked kring 

hur generation 3 av Europa Direkt ska se ut och utformas. Denna startar 2013 och man vet 

alltså i nuläget att varaktigheten åtminstone är fyra år till från då (Respondent 3 2012). Inne-

börden i långsiktighet kan givetvis variera beroende på hur den definieras, dock medför ytter-

ligare en fyraårsperiod ökade chanser för att det arbete Europa Direkt gör blir en permanent 

del av kommissionens struktur.  

6.2 Insatser 
De insatser som lyfts fram i Plan D är 14 stycken till antalet och har presenterats i tabell 4. 

Därtill finns fyra syften kopplade till insatserna. För att bedöma vad som har hänt i praktiken 

rent konkret kring insatserna behöver vi studera verksamheter som arbetar med det praktiska 

genomförandet, i detta fallet Europa Direkt-kontoren.  

6.2.1 Europa Direkt Göteborgsregionen 
Vid en diskussion kring dem med respondent 2 har han lyft fram exempel kring ett flertal av 

dem. Närmare bestämt har han en kommentar till nio av insatserna samt två syften, något som 

sammanfattas här.  

Tabell 6. Insatser - respondent 2. 

Insats Kommentar 

Besök av kommissio-

närer  

Framför allt är det den svenska kommissionären Cecilia Malmström, som även har 

anknytning till Göteborg och Göteborgs universitet. Sådana besök åläggs ofta dem från 

huvudkontoret. 

Representationskontor 

öppna för allmänhe-

ten/internet 

Kontoret är alltid bemannat under öppettider.
16

 Man kan även skicka in en fråga via 

internet, som de svarar på eller ger hänvisning om vart man kan vända sig. 

Använda Europa Di-

rekts kontor för regio-

nala evenemang 

I år har man hittills inte haft något sådant. Men föregående år har man haft evenemang 

på lokala bibliotek exempelvis Open days i Majorna med temat global tillväxt. Detta 

ålades man att göra av Västra Götalandsregionen, som även finansierade evenemanget 

för att belysa regionpolitiken. 

Europeiska mötesplat-

ser för demokrati. 

Biblioteket är en demokratisk mötesplats. Även Nordstan utnyttjas till olika aktiviteter, 

det är en central och obunden plats som inte ägs av någon. 

Europeiska goodwill-

ambassadörer 

Detta är inte något som förekommer men diskussioner har förts kring ett sådant arbets-

sätt. Man är i verksamheten negativt inställd till detta arbetssätt då det innebär att ta 

ställning alltför mycket. Biblioteket ska inte ha idéer eller föra talan menar respondent 

2. De har material både för och emot EU.  

Främja medborgarnas 

deltagande/stöd till 

europeiska medbor-

garprojekt 

Kontoret arbetar inte i projekt, men ingår i ett nätverk med Göteborgs stad som söker 

medel från exempelvis Europeiska Socialfonden för arbetsmarknadsprojekt och lik-

nande. 

Metoder för att skapa 

en dialog 

Respondent 2 ser att kontoret sysslar med det när de till aktiviteter även bjuder in or-

ganisationer som ”Nej till EU”. Då vet de att det blir diskussion med dem och de mer 

EU-vänliga organisationerna, samtidigt som att publiken ofta deltar aktivt. 

Riktade fokusgrupper Det förekommer inte alls, verksamheten utvärderas inte på det sättet. 
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 Öppettiderna är tisdag till söndag 10-17, onsdag till 20 och måndag stängt (Europa Direkt Göteborgsregionen 

2012). 
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Ökat valdeltagande Respondent 2 arbetade inte på kontoret vid valet 2009, men kan tänka sig att debatter 

och liknande kommer anordnas i samband med nästa val. Mellan valen arbetar man 

inte aktivt mot detta mål. 

Källa: Respondent 2 2012. 

 

Ovanstående genomgång har gjorts utifrån vad respondent 2 känner igen i sitt arbete. Det är 

inte en uttömmande eller exakt redovisning, utan mer en illustration av i vilken mån man för-

håller sig till de insatser som lyfts fram. Det kan vara relevant att vara uppmärksam på att 

dessa endast gäller en mindre del av undersökningsperioden. Detta är också respondentens 

tolkning av insatserna utifrån hans förförståelse. Denna tolkning har visat att det inte finns en 

exakt överensstämmelse mellan närbyråkratens syn på insatserna och byråkraten i Bryssel. 

Respondent 1 lyfte de europeiska mötesplatserna för demokrati, europeiska goodwillambas-

sadörerna samt stöden till europeiska medborgarprojekt som icke genomförda insatser. Re-

spondent 2 som vid intervjutillfället tagit del av sammanställningen av insatserna som an-

vänds i denna studie ser saken på ett annat sätt. I detta sammanhang är det inte relevant att tala 

om rätt eller fel, dock kan vi relatera diskrepansen till modellen för tillämparperspektivet på 

implementering, där kan, vill och förstå är viktiga beståndsdelar. En annan sak är att respon-

dent 2 tolkar begreppet representation som en benämning på Europa Direkt, medan man från 

Kommissionen och kontoret i Stockholm lägger en annan innebörd i representationen (Europe 

Direct 2010, EU-kommissionen 2012). Även om respondent 2 inte i förväg känt till Plan D, 

återfinns mycket av dess tankesätt i hans svar. En exakt styrningsföljning är dock inte att vän-

ta när man inte aktivt arbetat med Plan D på några år och den närbyråkrat som intervjuats inte 

arbetat inom Europa Direkt när man gjorde det. Om en bedömning utifrån de tre beståndsde-

larna ska göras kan sägas att respondenten kan och vill, men inte förstå Plan D till fullo av 

förklarliga skäl. Att det förhållningssätt som finns ändå till viss del lever i Plan D:s anda kan i 

detta ljus ses som en långsiktig implementeringsframgång. Såväl som att implementering 

handlar om att genomföra en beslutad politik, handlar det om att politiken ska leva kvar efter 

avslutad implementering så länge ingenting annat beslutats. Angående Plan D har det enligt 

respondent 1 efter att den nya kommissionen tillträdde handlat om just detta. 

De insatser respondent 2 direkt kopplar till sitt eget arbete är besök av kommissionärer, repre-

sentationskontor öppna för allmänheten, internet, användandet av Europa Direkts kontor för 

regionala evenemang, europeiska mötesplatser för demokrati, stöd till europeiska medborgar-

projekt och ökat valdeltagande samt syftena att främja medborgarnas deltagande och metoder 

för att skapa en dialog. Relaterat till delaktighetstrappan finns här ett tydligt demokratiskt 

perspektiv som definitivt handlar om något mer än manipulation, och rentav kan sträcka sig 

upp till dialog. Dialogen det verkar handla om då är inte mellan EU och medborgarna i en 

beslutsprocess utan information från EU till medborgarna eller mellan representanter för olika 

åskådningar och medborgarna. Därmed befinner man sig inte i egentlig mening på dialogste-

get i delaktighetstrappan utan snarare på information och möjligtvis konsultation. Att med-

borgarnas synpunkter inhämtas verkar inte vara en central del av verksamheten då det inte 

kommer upp under intervjun. 
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6.2.2 Europa Direkt Halland 

Även med respondent 3 har en diskussion förts kring de insatser som Plan D lyft fram. Här 

har kommentarer getts till tolv av insatserna, vilket sammanfattas nedan. 

Tabell 7. Insatser - respondent 3. 

Insats Kommentar  

Arrangemang som främjar 

debatten 

Det gör man ständigt, man har kanske 20 arrangemang per år. Många är av före-

läsningstyp men med utrymme för diskussion. Hittills i år har man även haft tre 

diskussionsevenemang.  

Besök av kommissionärer i 

medlemsstaterna 

Vad respondent 3 känner till har ingen kommissionär besök Europa Direkt 

Halland. Ett svenskt initiativ han känner till är ”kommissionär och kaffe” där 

man informellt kan träffa en kommissionär. Det har dock inte gjorts där. 

Kommissionärers tillgäng-

lighet till nationella parla-

ment 

Respondent 3 är inte insatt i det, men pekar på att Cecilia Malmström är synlig i 

Sverige. Hon syns mycket i media och är hemma mycket. 

Representationskontor öpp-

na för allmänheten 

Det har slagit igenom ganska bra då det finns cirka 17 kontor i Sverige. Det finns 

en önskan från kommissionen om fler kontor.  

Använda Europa Direkts 

kontor för regionala evene-

mang 

Många evenemang arrangeras i andra lokaler, men ibland ordnas evenemang 

även på stadsbiblioteket i Halmstad där kontoret befinner sig fysiskt. Ett exempel 

är en utbildning kring EU:s volontärservice för tjänstemän, då kontoret tar emot 

och fungerar som värd. Respondent 3 påpekar dock att Europa Direkt är mer 

flytande än att handla om ett kontor på en fysisk plats. 

Europeiska goodwillambas-

sadörer 

Känner inte till. Det kan finnas en poäng i att separera akademi och kultur, men 

om någon känd person ändå står för EU och vill föra ut dess budskap så skulle 

det kunna vara ok. 

Stöd till europeiska medbor-

garprojekt 

Något som ska starta är Citizen initiative. Det handlar om att satsa stort på sam-

hällsfrågor på EU-nivå och man ska arrangera evenemang på lokal nivå. 

Större öppenhet Mer dokument publiceras nu än tidigare, så det finns bra transparens. 

Ökat valdeltagande Har inte gått så bra. 

Eurobarometerundersökning 

om EU:s framtid 

Vet inte, men det är ett bra verktyg. Har dock i nuläget för dåligt med resurser för 

att kunna bidra med signifikant underlag. 

Internet Det är en självklar del av utvecklingen. Något man har arbetat med är att begrän-

sa EU-portalen då den har varit svårtillgänglig tidigare när den har samlat allt på 

samma ställe. Det finns bra transparens och parlamentets handlingar är väldigt 

tillgängliga. Det är upp till presstjänsterna och Communication att hitta bra sätt 

att sprida dem. När det gäller sociala medier ligger man i framkant på Communi-

cation. 

Riktade fokusgrupper Det skulle förvåna respondent 3 om man gör. I så fall möjligtvis i Bryssel, men 

det är inget man jobbar med på Europa Direkt Halland. EU stöder mycket forsk-

ning där sådana metoder kanske används, men då är det finansiellt stöd och inte 

ett aktivt forskningsarbete från EU:s sida. 

Källa: Respondent 3 2012. 

 

Liksom genomgången i föregående avsnitt är denna utifrån vad respondent 3 känner igen från 

sin arbetssituation. I likhet med respondent 2 har respondent 3 inte i detalj känt till Plan D 

före intervjutillfället, utan tagit del av sammanställningen över insatserna i vad som har blivit 

en diskussion kring dem. Vi har även här att göra med respondentens tolkning utifrån hans 

förförståelse och den kontext han befinner sig i. Också respondent 3 tolkar representationen 

som den verksamhet han själv arbetar i. Detta handlar om begreppstolkning, både när det 

gäller respondent 2 och 3. När begrepp inom den egna organisationen tolkas på skilda sätt på 

olika nivåer kan det vara en indikation på bristande styrning. Det vet vi inte i och med denna 

tolkning, dock skulle det kunna undersökas vidare. Detta kan hänföras till den del som hand-
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lar om att förstå i tillämparperspektivet på implementering. I sammanhanget kan bristande 

begreppsdefinition och benämning på saker vara en petitess, men saknas samsyn där kan det 

även göra det på andra områden.  

Något som är intressant är att respondent 3 inte känner till något kommissionärsbesök medan 

detta är något man var väl förtrogen med i Göteborg. Det blir något av en definitionsfråga om 

man ska se denna insats som genomförd om en kommissionär exempelvis besökt två kontor i 

Sverige, eller om alla ska vara besökta för ett totalt genomförande. Insatsen i sig beskriver 

inte om det är en kvantitet eller en kvalitet man eftersträvar. Dock skulle kunna hävdas att en 

kvalitet skulle vara att besöken rörde så många Europa Direkt-kontor som möjligt då man på 

så sätt fick en högre spridning i antalet medborgare man mött. Att Cecilia Malmström är en 

frekvent besökare i Göteborg innebär förvisso en kvantitet för intresserade medborgare i Gö-

teborgsregionen som kan träffa henne flera gånger. Dock ges inte möjligheten till de hal-

ländska medborgarna att träffa en kommissionär i sin närmiljö, varmed kvaliteten blir begrän-

sad. Om kvaliteten ska handla om ett helt medlemsland har man därmed inte uppnått någon 

sådan. Hur det ser ut överlag kommer inte denna studie åt, dock är genomförandets kvantitet 

och vilken kvalitet det ger något är av relevans för hur implementeringen kan bedömas. 

Att respondent 3 ser en större öppenhet, ökad transparens och hög tillgänglighet till handling-

ar kan sägas gå i linje med vad respondent 1 uttryck om de framsteg som skett inom EU sedan 

arbetet med kommunikationspolitiken inleddes. Detta visar på att kommunikationstänkandet 

finns och att man oredigerat visar vad som sker inom EU. Kommunikationstänkandets fort-

levnad antyder en långsiktig implementeringsframgång även här, och respondent 3 visar på 

flera plan upp detta tankesätt som en del av arbetet trots att själva Plan D inte i detalj är känd 

för honom. 

De insatser som respondent 3 direkt kopplar till sitt eget arbete är framför allt arrangemang 

som främjar debatten, representationskontor öppna för allmänheten, användandet av Europa 

Direkts center för regionala evenemang samt internet. Även detta kan tolkas som ett tydligt 

demokratiskt perspektiv, men i jämförelse med vad respondent 2 lyft fram är det något svaga-

re. Detta är dock mycket beroende av vad respondenterna lagt in i sin tolkning av insatserna 

samt hur de betraktar sitt eget arbete. Det är intressant och förmodligen viktigt för verksamhe-

ten att det demokratiska perspektivet är närvarande trots olika inriktning i verksamheterna 

samt att respondenterna har olika utbildningsbakgrund. De tre insatser respondent 3 lägger 

fokus vid kan i relation till delaktighetstrappan bedömas ungefär på samma sätt som motsva-

rande del för respondent 2. Alltså att det är ett tydligt demokratiskt perspektiv som handlar 

om något mer än manipulation och kan sträcka sig till dialog. Dialogen verkar liksom i Göte-

borg främst handla om en debattliknande sådan och alltså inte dialogsteget i delaktighetstrap-

pan som skulle innebära dialog i en beslutsprocess. Den dialog som förs inom Europa Direkt 

ser framför allt ut att ha ett informerande syfte. Därmed är det främst på informationssteget på 

delaktighetstrappan man befinner sig. Dock har i avsnitt 6.1.2 nämnts att respondent 3 ser 

lyhördhet som en del av arbetet. När lyssnande och vidarebefordring av åsikter eller synpunk-

ter sker kan man röra sig upp mot konsultation och om återkoppling sker dialog. Om detta får 

inverkan i en beslutsprocess rör man sig kanske rentav mot inflytande eller medbeslutande. 
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Huruvida detta är en realitet framkommer inte av denna undersökning. Därmed stannar vi på 

konsultation, som är det som kan konstateras som förekommande. 

6.3 Sammanfattning 
På flera sätt visar studiet av två Europa Direkt-kontor att målen från Plan D lever vidare. I 

Göteborgsregionen har man en biblioteksverksamhet som förmedlar information samt arran-

gerar föreläsningar och andra debattfrämjande arrangemang. På så sätt arbetar man med att 

stimulera en bredare debatt. I Halland har man huvudfokus på unga, vilket innebär att man 

genomför många skolföreläsningar inom ramen för verksamheten. Dock har man även ambi-

tionen att arrangera aktiviteter för en bredare publik. Även detta kan stimulera en bredare de-

batt.  

Om målet att återvinna allmänhetens förtroende för EU uppnåtts eller lever kvar är mer svår-

fångat i denna studie. I Göteborg verkar det inte vara en direkt prioritering även om man kan 

sägas arbeta mot detta indirekt genom att finnas till för allmänheten och lyfta fram aktuella 

EU-frågor. I Halland arbetar man också med detta, det ligger i Europa Direkts uppdrag och 

kan mer eller mindre ses som en självklarhet. Man ser dock i Halland ett rådande ointresse 

gentemot EU i Sverige, vilket kan försvåra arbetet med att nå ut.  

Debattens omfattning är också något som denna studie har lite svårt att fånga, då den riktar sig 

mot EU:s institutionella struktur och inte de aktörer som kan vara aktuella i ett bredare per-

spektiv. I Göteborg engagerar man samhälleliga aktörer utifrån vad som passar i olika sam-

manhang. Vilken bredd detta ger framkommer dock inte. I Halland försöker man åstadkomma 

en breddning genom att samverka med regionala aktörer och ett halländskt nätverk för inter-

nationella frågor. Man samverkar även med andra aktörer såsom bibliotek i aktiviteter där 

man har ett gemensamt intresse. Dock är den lokala dimension som finns i arbetet inte ett 

uppdrag från kommissionen utan en följd av de aktörer som står som medfinansiärer. Det be-

kräftas även från Göteborg att värdorganisationerna ibland ålägger dem att genomföra lokala 

eller regionala aktiviteter.  

Att Plan D ska vara ett långsiktigt åtagande uppfylles till viss del av att Europa Direkt-

kontoren ansöker om fyraårsperioder för att bedriva verksamheten. Inom nätverket väntar 

man nu på utformningen av nästkommande period, som ska starta 2013. Man vet att Europa 

Direkt kommer finnas kvar, men inte hur det ska se ut.  

Lyhördhet för medborgarnas åsikter utövas i Halland genom att man är öppen för åsikter och 

synpunkter. Man kan både rapportera vidare till representationen i Stockholm genom de årliga 

verksamhetsrapporterna och vid behov kontakta representationen direkt. De för sedan vidare 

vad som kommit upp till kommissionen. Även i Göteborg verksamhetsrapporterar man, dock 

har frågan om lyhördhet inte tagits upp av respondenten där.  

Vidare till insatserna så har båda respondenterna haft kommentarer till de flesta insatserna 

Plan D lyft fram. En långsiktig implementeringsframgång har skådats då det finns ett förhåll-

ningssätt som ligger nära Plan D, trots bristande sakkunskap om Plan D i sig. Det perspektiv 

respondent 2 har in sitt arbete ser ut att framför allt handla om tre av stegen i delaktighetstrap-

pan, nämligen information, konsultation och dialog. Dialogen, eller debatten som förekommer 
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verkar dock inte innebära dialog med beslutsfattare utan snarare en samhällelig dialog eller 

debatt. Detta innebär att det är ytterst tveksamt om man rör sig på dialogsteget i delaktighets-

trappan. Det ser snarare ut som att det handlar mest om information och möjligtvis konsulta-

tion i den mån man inhämtar medborgarnas åsikter, vilket inte verkar vara en betydande del 

av verksamheten. Därmed kan arbetet i Göteborg sägas handla mest om informationssteget. 

Även i Halland är det främst på informationssteget i delaktighetstrappan man verkar befinna 

sig. Dock verkar man ha en något större anknytning till konsultationssteget än i Göteborg, i 

den meningen att lyhördhet nämns som en del av arbetet.  

Vid studiet och diskussionerna kring insatserna har en viss brist på genomgående begreppslig 

samsyn återfunnits. Det gäller på innebörden i begreppet representation, som från kommissio-

nen och Stockholm verkar ha en annan innebörd än de regionala närbyråkraterna. Huruvida 

detta är en tillfällighet, och om det finns fler saker som skiljer framgår inte från studerat mate-

rial. Det skulle kunna indikera fler områden där förståelse inte finns. Om detta kan sägas att 

den delen i modellen för tillämparperspektivet som handlar om förstår gör sig påmind. Utifrån 

respondenternas svar verkar de i hög grad kunna och vilja genomföra arbetet, men inte ha en 

djupare förståelse just i Plan D. Då man inte längre arbetar aktivt med Plan D och de inte ar-

betat i verksamheten när man gjorde det är detta föga förvånande. Ändå lyser en del saker från 

Plan D igenom i deras förhållningssätt, vilket återigen kan nämnas som en långsiktig imple-

menteringsframgång.  
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7. Avslutning och reflektion 
För att knyta ihop de empiriska resultaten och analysen ytterligare görs i detta kapitel en 

genomgång av de mest framträdande resultaten. Några slutsatser lyfts även fram. Avslut-

ningsvis reflekteras kring studiens innehåll, arbetssätt samt material. 

7.1 Besvarandet av forskningsfrågorna 
Studiens syfte benämndes i inledningen som att övergripande studera implementeringen av 

Plan D från 2005 fram till 2012. Det har både handlat om att beskriva och analysera de inten-

tioner som ställts fram av EU samt att studera hur detta har förverkligats nära medborgarna. 

Ambitionen har varit att söka på djupet i implementeringen snarare än att kunna dra generella 

slutsatser. För att kunna analysera i generella termer skulle långt fler fall behöva inkluderas, 

vilket hade lett till ohanterlighet inom ramen för studien om samma tillvägagångssätt skulle 

använts. En kvantitativ statistisk studie hade i så fall varit mer lämplig. Genom det kvalitativa 

sätt studien har genomförts på har saker lyfts fram som en mer kvantitativ studie inte hade 

kommit åt. De tendenser och aspekter som framkommit av studien kan i framtiden bli föremål 

för både fördjupad kvalitativ och övergripande kvantitativ forskning. Nedan görs en genom-

gång av frågeställningarna och intressanta aspekter och tendenser lyfts fram. 

7.1.1 Målen 
Den första av frågeställningarna gällde vilka målen med Plan D är. Karaktären på frågan och 

därmed också svaret är av beskrivande art. Genom att få en konkret bild av målen kunde en 

fördjupning ske i de andra frågeställningarna. Bedömningen av målens substans blev att de 

rör sig på stegen som handlar om information, konsultation och dialog på delaktighetstrappan. 

De uttrycker inte att man avser någon form av inflytande eller medbeslutande vilka är de hög-

re trappstegen. Någon form av deltagande eller deliberation där delaktighet i beslutsprocessen 

är ett element uttrycks inte i målen. Vidare antyder målens utformning att man har en klassisk 

syn på kommunikation, och att den kommunikation man arbetar med är av hierarkisk art. EU 

är sändaren i toppen på kommunikationshierarkin. Även om definitionen av medborgardia-

log
17

 inte kräver delaktighet i beslutsprocessen kan det ur både ett deltagardemokratiskt och 

ett deliberativt perspektiv ses som önskvärt. Avsaknaden av delaktighet i beslutsprocessen i 

kombination med den klassiska kommunikationssynen leder till frågan om man med målen 

verkligen kan tala om medborgardialog. Diskussionen blir något av en snårskog av begrepp 

här, men om man ser medborgardialog som ett medel för att bota det demokratiska underskot-

tet är det av vikt att reda ut huruvida de är sammanlänkade i arbetet eller ej. Demokratiidealen 

som använts för att belysa demokratiförnyelsespåret, alltså deltagardemokrati och deliberativ 

demokrati kan relateras till de kommunikationsmodeller som diskuterats tidigare.
18

 Det kan 

hävdas att dessa två demokratiideal på något skilda sätt strävar efter en mer dynamisk demo-

kratisk kommunikationsprocess än valdemokratin som ligger närmare den klassiska kommu-

nikationsmodellen. Om medborgardialog ska fungera som komplement till valdemokratin kan 

man fundera över om det kan sägas vara medborgardialog när den klassiska kommunika-

tionsmodellen ser ut att vara styrande. Denna antyder istället att man fortfarande rör sig inom 

                                                 
17

 Se tabell 1.  
18

 Se avsnitt 2.2.1. 
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det valdemokratiska idealet. För att anknyta till studiens titel; en europeisk medborgardialog 

så handlar det i så fall om en svag sådan och inte så demokratiförnyande som skulle vara 

önskvärt utifrån deltagar- och/eller samtalsdemokrati. 

7.1.2 Hur målen lever vidare 

På den övergripande EU-nivån har respondent 1 beskrivit att målen lever vidare idag genom 

att man har kommunikation som tankesätt, vilket man inte hade tidigare. Man kan delvis se en 

förflyttning från informationssteget i delaktighetstrappan upp till konsultation och dialog. 

Dock finns en risk i att inte längre ha en aktiv politik för kommunikation att vad man uppnått 

faller i glömska. Det demokratiska arbetet består av kontinuerliga processer, och det kan häv-

das detsamma om kommunikationen inom demokratin. Därmed kan inte kommunikationen 

vara en engångsinsats. Lyckas man införliva kommunikationstänkandet så väl i arbetet att 

man inte längre behöver arbeta specifikt med det är det bra, dock medför den komplexa fler-

nivådemokratin även komplexitet när det gäller kommunikation och medborgardialog. Ur 

detta perspektiv skulle kunna sägas att EU har ett större behov av ett aktivt och löpande de-

mokratiskt kommunikationsarbete än vad nationella politiska system har.  

På den nationella nivån har studerats hur Plan D lever vidare genom representationskontoret i 

Stockholm och Europa Direkt. Den första generationen anknyter mer direkt till Plan D, medan 

den andra generationen anknyter mer till det långsiktiga åtagandet. Målen i generation 2 ser 

mest ut att handla om informationssteget i delaktighetstrappan. 

Den regionala nivån visar att målen från Plan D på flera sätt lever vidare. Båda undersökta 

Europa Direkt-kontoren visar exempel på hur man arbetar för att stimulera en bredare debatt. 

Även om debatten tack vare arbetet inom nätverket är bredare än det var före det nya greppet 

om kommunikationspolitiken och Plan D så kan man fundera över hur bred debatten är i nu-

läget. De exempel som getts verkar mest handla om att man arbetar med en samhällsdebatt, 

vilket inte är något dålig i sig, men det handlar utifrån vad som framkommit i materialet i låg 

utsträckning om debatt mellan EU:s demokratiska institutioner och EU-medborgarna. Så för-

visso är debatten bredare, men man har inte nått ända fram. Att EU-byråkratin skulle vara 

alltför opinionsbildande har framförts som kritik, dock pratas i Göteborg om ett starkt neutra-

litetsfokus som motsäger detta. Även om det inte är byråkratins uppgift att bilda opinion så är 

har den att föra ut vad som har beslutats av politiken, vilket bör uppmärksammas i samman-

hanget.  

Då det handlar om att återvinna förtroendet kan visserligen sägas att allt arbete inom ramen 

för Plan D på något sätt handlar om detta. Dock kan diskuteras huruvida det är möjligt att 

återvinna något som inte har funnits. I många av de nyare medlemsstaterna handlar det kanske 

snarare om att bygga upp ett förtroende än att återvinna det. Detta kan innebära en annan in-

gång i arbetet. Frågan om medborgerligt ointresse eller EU-skepsis lyftes i Halland men inte i 

Göteborg. Huruvida detta avspeglar en skillnad mellan regionerna är svårt att veta. Om en 

skillnad finns skulle den kunna ha att göra med den geografiska skillnad som finns i regioner-

na; befolkningskoncentrerad storstad kontra mindre städer och landsbygd med en mer ut-

spridd befolkning. Det kan också vara så att den proportionella skillnaden inte är så stor, men 
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att det blir mer tydligt med ointresse och skepsis i Halland då befolkningsunderlaget är mind-

re. Utifrån denna studies reslutat kan man enbart spekulera i detta.  

Målet som handlar om ett inkluderande av ett bredare spektrum av aktörer, det vill säga det 

civila samhället, arbetsmarknadens parter, de nationella parlamenten samt de politiska parti-

erna, har denna studie endast kommit åt genom vad man har berättat från Europa Direkt. Det 

har visat sig att samarbete med andra aktörer än de traditionella förekommer, dock inte i vil-

ken omfattning. Det finns två intressanta dimensioner i detta, dels hur ofta och dels vilken 

bredd i aktörer man har. Detta kan man utifrån förhandenvarande studie gå vidare med. Inklu-

derandet av dessa aktörer som primärkällor skulle vara högst intressant, för att på så sätt få 

deras bild av arbetet. Det hade dock varit svårt att börja i den änden, då en bearbetning av 

grundförutsättningarna som denna studie inneburit avsevärt underlättar ett sådant arbete. Den 

förförståelse detta arbete givit kan på många sätt sägas vara nödvändig för att lägga upp en 

studie av det bredare spektret av aktörer.  

Strävandet efter ett långsiktigt åtagande har i denna studie i huvudsak uttryckts genom att 

mycket av tankesätten finns i Europa Direkts arbete, samt att man planerar en ny generation 

av nätverket. Huruvida detta säkerställer ett långsiktigt arbete är svårt att i nuläget bedöma, 

dock innebär en ny fyraårsperiod av Europa Direkt med start 2013 att man når elva år från 

presenterandet av Plan D. Intressant i sammanhanget är att kommunikation inte är en uttalad 

del av visionen EU 2020 (Europa 2012-05-19). 

När det gäller lyhördheten för medborgarnas åsikter som är det femte och sista målet från Plan 

D så finns den i Europa Direkt genom att man verksamhetsrapporterar en gång per år. I 

Halland har man även en öppenhet för att rapportera medborgerliga synpunkter mellan rap-

porterna. Verksamheten i Göteborg har bedömts ha ett något starkare informationsfokus än 

Halland, där denna öppenhet för kontinuerlig lyhördhet har medfört att man till viss del även 

rör sig på konsultationssteget i delaktighetstrappan. Båda studerade verksamheterna har dock i 

huvudsak bedömts handla om informationssteget. Om det är så att Halland är mer lyhört kan 

fördjupade studier eventuellt visa. En tänkbar förklaring, om det finns en skillnad i lyhördhet, 

kan vara att biblioteksverksamheten har ett starkt informationsfokus. Lyhördhet är kanske inte 

en naturlig del av denna verksamhet, till skillnad från fokus på föreläsningar i skolor där det 

löpande arbetet i sig på ett annat sätt öppnar upp för lyhördhet. 

7.1.3 Insatser 
På EU-nivå studerades insatserna ur perspektivet huruvida de var genomförda eller ej. Det har 

visats att många av de planerade insatserna på något sätt har genomförts. Den enda insatsen 

som bedömdes ha potential till delaktighet i beslutsfattandet utifrån delaktighetstrappan är 

främjandet av effektivare samråd, som kan förekomma vid inflytande- och medbeslutandeste-

gen i delaktighetstrappan. Dock har Martin Karlsson (2010) på flera punkter kritiserat genom-

förandet av medborgarsamråden, vilket är intressant i sammanhanget.
19

 De övriga insatserna 

har bedömts handla om information, konsultation eller dialog. På den nationella nivån gav 

materialet inte någon djupare inblick i insatsernas genomförande.  

                                                 
19

 Se avsnitt 2.1.2. 



45 

 

På den regionala nivån har respondenterna fått möjlighet att studera sammanställningen av 

insatserna och reflektera kring dem. Utifrån vad de har lyft fram bedöms deras arbete främst 

handla om information och möjligen konsultation. I huvudsak är informationssteget i delak-

tighetstrappan det mest framträdande dock. För att anknyta till diskussionen kring en europe-

isk medborgardialog så är detta något som ytterligare pekar mot att den klassiska kommunika-

tionsmodellen är styrande, samt att deltagande eller deliberation relaterat till beslutsfattande 

inte förekommer i den demokratiförnyande anda som definitionen av medborgardialog impli-

cerar. Viktigt att poängtera är att de två regionala kontor som studerats inte behöver vara re-

presentativa för hela nätverket, och andra resultat skulle kunna finnas på andra kontor. Dock 

bekräftar resultaten från Europa Direkt vad som framkommit på EU-nivå samt nationell nivå, 

vilket stärker trovärdigheten i dem. En annan sak är att Europa Direkt enbart är en del av Plan 

D, och en djupare studie av exempelvis representationen i Stockholm vore att föredra. Det har 

dock som en följd av svårigheter vid materialinsamlingen inte varit möjligt att genomföra 

inom ramen för studien. Då studiens syfte är att undersöka implementering nära medborgarna 

ligger dock Europa Direkt närmare detta än representationskontoret, vilket motiverar fokuset 

på Europa Direkt. 

7.2 Reflektion 
Implementeringsstudien av Plan D uppvisar inga större överraskningar som uppkommit under 

arbetets gång. På så sätt kan implementeringen sägas vara en framgång. Något att fundera 

över är dock utformningen av kommunikationspolitiken i sig i relation till syftet med den. 

Genomgående på de tre nivåer som studerats ser arbetet framför ut att befinna sig på informa-

tionssteget i delaktighetstrappan. Information kan i delaktighetstrappan sägas ha en särställ-

ning då detta steg är grundläggande för de andra och även en beståndsdel av dem. Att man 

arbetar med information är därför inte något dåligt i sig, och det medför en potential för ökad 

delaktighet. Dock innebär inte information delaktighet per automatik, vilket är något av en 

kärnfråga i detta sammanhang. Det är förvisso bra att arbeta med information, men för verklig 

medborgerlig delaktighet behövs mer arbete som tar sikte på de andra stegen i trappan och för 

delaktighet i beslutsfattandet krävs insatser som rör sig på de två översta stegen. Det är endast 

en insats som har bedömts ha en potential till detta, dock är det ytterst osäkert vad den faktiskt 

ledde till då detta inte framgår av materialet. Arnsteins bedömning av stegen information, 

konsultation och dialog var att de innebär ett symboliskt deltagande medan de högre stegen i 

trappan innebär beslutsmakt.
20

 Förvisso kan det finnas ett värde även i det symboliska delta-

gandet, dock har en medvetenhet kring vilken typ av deltagande en insats handlar om betydel-

se för vilket demokratiideal man kan tala om. Huruvida man med ett symboliskt deltagande 

kan öka medborgarnas deltagande och den demokratiska legitimiteten i EU finns anledning att 

ställa sig frågande till. 

Några slutsatser som har kunnat dras utifrån materialet är att fokus inte ligger på deltagande i 

beslutsprocessen, arbetet handlar till största delen om informationssteget i delaktighetstrappan 

och kommunikationssynen verkar vara en klassisk sådan. Detta leder till ytterligare en slutsats 

att det mot bakgrund av den inledningsvis introducerade definitionen av medborgardialog inte 

rör sig om en europeisk medborgardialog. Givetvis kan denna definition problematiseras och 
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modifieras. Man kan fundera över om den verkligen lyckats fånga essensen i det som är med-

borgardialog. Att den är forskarbaserad stärker dock dess tyngd något. Eftersom den i huvud-

sak är formulerad med stöd av svenska forskare skulle formuleringen kunna se annorlunda ut 

om man antog ett mer internationellt perspektiv. Då denna studie har riktat sig mot europeisk 

medborgardialog ur ett svenskt perspektiv har det inte i sammanhanget setts som nödvändigt. 

Dock kan det vara så att den europeiska synen på vad medborgardialog är kan vara en annan. 

Detta är ytterligare en sak som kan vara av intresse att studera vidare.  

Studien har tagit sikte på ett byråkrat- och tillämparperspektiv av implementeringen av Plan 

D. Detta har varit till följd av en avgränsningsfråga, dock skulle fler aktörers perspektiv kunna 

tillföra andra intressanta aspekter resultatmässigt. Det var inledningsvis en ambition att inklu-

dera beslutsfattare på EU-nivån vilket dock inte visade sig genomförbart. På denna nivå fick 

istället en väl insatt tjänsteman representera, vilket gav ett bra underlag ändå. Den nivå som är 

minst utförlig och svagast materialmässigt är den nationella, då materialinsamlingen där inte 

gått som planerat. Det skulle vara intressant att göra en mer fördjupad studie på nationell nivå, 

samt eventuellt att jämföra med andra av EU:s medlemsländer. Något annat som kan ses som 

en svaghet är studiens förmåga att säga något om den tidsmässiga förändringen. Förvisso stu-

deras olika tidpunkter, men frågan är om vi har att göra med en förändring i de delar där slut-

satser kunnat dras. Det är dessutom något svårfångat att inom ramen för studien säga något 

djupare om förändring över tid då flera nivåer studeras samtidigt. Där det finns en komplexitet 

i flernivådemokratin medföljer även en komplexitet i studiet av den. 

Den studie som genomförts har gett upphov till fler frågor och fler spår att undersöka. Ur det 

sättet kan den liknas vid en förstudie som pekar på vägen vidare för framtida forskning på 

området. Några punkter av intresse sammanställs nedan. 

 Fördjupning i befolkningsunderlag, och medborgarnas betydelse för arbetet. 

 Inkluderandet av fler aktörer än de som representerar EU, förslagsvis de som nämns i 

målen för Plan D; det civila samhället, arbetsmarknadens parter, de nationella parla-

menten samt de politiska partierna. 

 Inkludera fler Europa Direkt-kontor för att studera implementering i hela landet. 

 Studera medborgardialog i ett bredare perspektiv; europeiskt och internationellt per-

spektiv i den svenska kontexten. 

 Djupare studier på nationell nivå, i Sverige samt i andra av EU:s medlemsländer för att 

göra jämförelser.  
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Bilaga. Intervjuguide 

 Hur lever målen med Plan D vidare idag? 

- Finns någon policy/strategi för hur man ska arbeta med Plan D? 

- Hur har Plan D utvecklats över tid? 

- Vilka möjligheter såg man då och vilka ser man idag? 

- Vilka svårigheter såg man då och vilka ser man idag? 

- Vilka arbetsformer och kommunikationsformer har förespråkats? 

- Hur arbetar man med kommunikationspolitiken idag? 

 Vad har hänt i praktiken när det gäller de insatser man lyft fram?  

- Finns någon policy/strategi för hur man ska arbeta med Plan D? 

- Vilka insatser kan checkas av mot listan? 

- Hur ser tidsperspektivet ut när det gäller detta? 

- Hur har de mottagits av medborgarna? 

- Har någon form av utvärdering av insatserna skett? 

- Vilka aktörer har man ansett viktiga i detta arbete? 

 Hur kan insatsernas substans bedömas? 

- Vilken syn har man haft på medborgarnas deltagande?  

- I vilken grad har insatserna lett till medborgerligt deltagande i beslutsprocesser? 

- Hur har man sett på detta? 

- Hur har medborgarna sett på detta? 

 Övrigt? 

 


