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EU är en allt viktigare del av det transnationella rum som både påverkar
civilsamhällets villkor och erbjuder dess organisationer nya möjligheter till
inflytande, samverkan och finansiering. Allt fler frågor hanteras på europeiska
arenor med konsekvenser även för organisationslivet. Kapitlet bygger på analysen av en enkätundersökning som besvarats av organisationer i det svenska
civilsamhället. Fokus ligger på den europeiska nivåns betydelse, på relationen
mellan dessa organisationer och EU, och en intressant bild framträder. Ett
fåtal organisationer nyttjar de ”vägar till EU” som internationell forskning
har identifierat, medan de flesta uppvisar ett märkbart ointresse för EU som
plattform för samarbeten och politisk påverkan.

#

Vägen till Europa:
det svenska civilsamhället och EU
Roberto Scaramuzzino & Magnus Wennerhag
När representanter för organisationerna i svenskt civilsamhälle blickar
ut bortom nationalstatens gränser, är det inte sällan EU – och ”Bryssel”
– som de blickar mot. Under de senaste tjugo åren har den Europeiska
Unionen blivit alltmer av en självklar referenspunkt för de organisationer som vill, och har möjlighet att, söka vägar till politisk påverkan
bortom Sveriges gränser. Samtidigt har organisationerna i det svenska
civilsamhället – likt det svenska samhället i stort – ända sedan 1990-talet
och folkomröstningen om EU-medlemskap, varit relativt ambivalenta
till det europeiska projektet.
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I detta kapitel diskuterar vi den europeiska dimensionen av det
svenska civilsamhällets transnationalisering, utifrån resultaten av en
större enkätstudie som genomfördes 2012–2013 inom ramen för forskningsprojektet ”Bortom välfärdsstaten: europeiseringen av det svenska
civilsamhällets organisationer”.1 Vi kommer i kapitlet främst att belysa
hur den europeiska integrationen och politikens europeisering, vår tids
kanske mest omfattande form av politisk transnationalisering, leder till
nya utmaningar för det svenska civilsamhällets organisationer – vad
gäller möjligheter till politiskt inflytande, deltagande i transnationella
samarbeten och tillgång till ekonomiska resurser.
För att bättre förstå europeiseringens omfattning bland svenska organisationer kommer vi att jämföra deras aktiviteter på europanivå med
motsvarande aktiviteter på andra transnationella nivåer samt på den
nationella och den lokala nivån.
I huvudsak är det ideella organisationer som på olika sätt är aktiva
inom det – i bredare mening – sociala området, det vill säga organisationer som på olika sätt är engagerade i frågor som handlar om social
välfärd eller sysselsättning, som har besvarat vår enkät och står i fokus
för vår diskussion här.

När är man egentligen ”europeiserad”?
Europeisering som begrepp har förstås många innebörder. Inom den
samhällsvetenskapliga forskningen har detta begrepp främst använts
för att beskriva, förstå och förklara EU:s förhållande till sina medlemsstater och hur detta har utvecklats över tid. Ofta har denna forskning
undersökt i vilken utsträckning och på vilka sätt som EU påverkar det
som händer på nationell nivå. Europeiseringsbegreppet har även alltmer
kommit att användas i studier av civilsamhällets relation till EU, där
civilsamhällets deltagande och roll i EU har stått i fokus (Hedling och
Meuwisse 2015; Jakobsson och Johansson, kommande).
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I detta kapitel använder vi begreppet europeisering för att förstå relationen mellan svenska civilsamhällesorganisationer och EU. Vi förstår här
europeisering som en ömsesidig och flerdimensionell process (Jakobsson
och Johansson, kommande). Med ömsesidig menar vi att organisationerna
kan vara såväl passiva mottagare genom att påverkas av vad som händer
i Bryssel, som aktiva användare av de möjligheter som den europeiska
nivån erbjuder. Det flerdimensionella perspektivet handlar om att sådana
möjligheter kan gälla allt ifrån inflytande till organisering och finansiering – något vi kommer att diskutera mer utförligt senare.
Att svenska civilsamhällesorganisationer behöver hantera olika geografiska nivåer är inget nytt. Tvärtom, frågan om hur och varför olika
federationer av lokala föreningar (till exempel riksförbund) uppstår har
diskuterats länge inom civilsamhällesforskningen. En vedertagen förklaring inom forskningen till detta fenomen är att olika intressegrupper
och sociala rörelser organiserar sig på de olika nivåer där beslut som
är relevanta för organisationernas målsättningar fattas (se t ex Skocpol
2004). Detta är också något som har kännetecknat den klassiska svenska
folkrörelsemodellen (jfr Hvenmark 2008; Einarsson 2012), vars statliga
bidragssystem även i flera fall direkt har uppmuntrat till en sådan organisering (se Aytar 2007 samt Abbas Emamis bidrag i denna volym, för
etniska organisationer; jfr Lundström och Svedberg 2003).
För de organisationer som är verksamma inom det sociala området
är det exempelvis relevant att vara närvarande på den lokala nivån,
eftersom en stor del av välfärdstjänsterna organiseras och produceras där
(till exempel på uppdrag av den kommunala socialtjänsten). Samtidigt
har regionala myndigheter ofta ett övergripande ansvar för exempelvis
hälso- och sjukvård men också för etablering av nyanlända migranter (t
ex länsstyrelserna), vilket påverkar breda grupper inom civilsamhället,
alltifrån de humanitära organisationerna, många församlingar samt
organisationer inom exempelvis nykterhetsrörelsen. Det är, slutligen, för
många organisationer och deras centrala kanslier, viktigt att kunna hålla
reda på och försöka påverka vad som händer på nationell nivå, ofta med
en representation i Stockholm, vilket inte minst gäller för till exempel
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de fackliga organisationerna. Trots det kommunala självstyret fattas
vidare viktiga beslut om specifikt den sociala välfärdens organisering
och förutsättningar av riksdag, regering och statliga myndigheter (t ex
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Migrationsverket).
Den europeiska integrationen har nu inneburit att organisationerna i
det civila samhället får ytterligare en nivå som de eventuellt måste förhålla sig till – något som vi kommer att diskutera mer utförligt härnäst.

Den europeiska integrationen och sociala frågor
I vilken utsträckning är då EU-nivån relevant för just de organisationer
inom det bredare sociala område som vi har valt ut speciellt för vår
enkät? En grundtanke bakom den europeiska integrationen har varit att
vissa frågor är mer lämpade att hantera och lösa politiskt på europeisk
än på nationell eller lokal (kommunal) nivå. Det har inom EU exempelvis etablerats en samsyn om att frågor som gränskontroll, rörlighet
av varor, tjänster och kapital samt miljöskydd bör hanteras gemensamt
inom unionen. Däremot har det varit mer omstritt huruvida makten
över välfärdsfrågor och arbetsmarknadsrelaterade frågor, såsom pensioner eller arbetslöshetsförmåner, också ska förskjutas till makthavarna i
Bryssel eller Strasbourg (Fligstein 2008).
Samtidigt är gränsen mellan EU-politikens ekonomiska och sociala
dimensioner inte heller knivskarp, då flera politikområden som rör
ekonomi och handel har direkta konsekvenser för det sociala politikområdet – och omvänt. Exempelvis har den svenska alkoholpolitiken
ansetts stå i konflikt med centrala målsättningar för EU-integrationen,
när den svenska synen på alkohol som ett folkhälso- och socialpolitiskt
problem har konfronterats med EU:s syn på alkohol som en handelsvara
som likt andra varor ska kunna säljas obehindrat på den gemensamma
marknaden (Cisneros Örnberg 2009). Kärnan i denna konflikt har varit
att hanteringen av alkohol från svenskt håll betraktats som en nationell
angelägenhet, oundgänglig för att upprätthålla den svenska socialpoli6
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tiska modellen, samtidigt som EU ansett att Sverige måste anpassa sin
politik till de regler som garanterar den inre marknadens fria rörlighet.
De socialpolitiska konsekvenserna av den fria rörligheten inom EU har
också aktualiserats av de så kallade ”EU-migranterna”, vilket handlar om
att individer – medborgare – från något av de andra medlemsländerna
har vistats lagligt i Sverige men under mycket knappa och utsatta förhållanden, samtidigt som de inte har fått tillgång till grundläggande
välfärdstjänster. Även den tilltagande migrationen från länder utanför
EU har i ökad utsträckning uppmärksammats i förhållande till just den
svenska socialpolitiken, allt oftare utifrån perspektivet att den innebär
ökade kostnader för de nationella välfärdssystemen. Trots att migration
i huvudsak regleras på EU-nivå har vi under senare år sett tendenser till
en åternationalisering av detta politikområde. Införandet av tillfälliga
gränskontroller i samband med flyktingkrisen 2015 samt debatterna
kring Storbritanniens folkomröstning 2016 om EU-utträde är tydliga
exempel på detta. Samtidigt är det främst på lokal nivå som migranternas
etablering och integration organiseras och förverkligas (se t ex Alexander
2004; Scaramuzzino 2014).
Dessa utvecklingar till trots har man från EU-institutionerna visat ett
ökat intresse för att i allt högre grad låta också socialpolitiska frågor bli
föremål för europeiska integrationssträvanden, även inom områden som
tidigare enbart har betraktats och reglerats som ett nationellt intresse
(Hvinden och Johansson 2007; Kvist och Saari 2007; Heidenreich och
Zeitlin 2009). Redan under 1980-talet inleddes exempelvis processen med
att skapa en gemensam socialpolitisk agenda, som sedan legat till grund
för EU-institutionernas insatser för att harmonisera delar av medlemsländernas nationella politik. I slutet av 1990-talet fastlades en EU-gemensam
strategi för sysselsättningspolitiken och sedan dess har även mer sociala
politikområden som berör frågor som fattigdom, hälsovård och pensioner
alltmer kommit att ses som angelägenheter för den Europeiska Unionen
(Borrás och Jacobsson 2004; Jacobsson och Johansson 2009).
Eftersom flera av dessa områden har ansetts vara politiskt känsliga
har ambitionen sällan varit att ta fram bindande lagstiftning. EU har
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i stället valt att använda mer indirekta former av styrning. Detta har lett
till att EU:s politik på dessa områden oftare har formulerats i termer
av anti-diskriminering och likabehandling, snarare än att ställa krav
på sociala rättigheter kopplade till medborgarskapet (jämför Schierup
m fl 2006). En annan form av indirekt styrning har varit att försöka
påverka utvecklingen i medlemsstaterna genom att involvera civilsamhällets organisationer på nationell och transnationell nivå, för att
därigenom stärka EU:s legitimitet och även underlätta genomförandet
av övernationella beslut.

Europeiseringen och civilsamhället
Vad innebär då europeiseringen för det svenska civilsamhället – och vilka
faktorer bidrar till att stärka denna form av transnationalisering? För det
första är det viktigt att slå fast att dessa processer präglas av de olikheter
och den mångfald som präglar det civila samhället. I likhet med andra
forskare menar vi också att det handlar om processer som drivs på både
ovanifrån och underifrån. Å ena sidan innebär EU-institutionernas allt
större inflytande över den nationella politiken i förlängningen att även
civilsamhällets förutsättningar påverkas. Å andra sidan försöker aktörer
inom de nationella civilsamhällena allt oftare använda de nya möjligheter
som EU och dess institutioner erbjuder för att driva sina frågor (se t ex
Woll och Jacquot 2010).
Den kanske mest synliga utmaning som den europeiska integrationen ställt civilsamhällets organisationer inför är att politisk makt och
styrning, framför allt under de senaste två decennierna, alltmer har
förflyttats från nationell till europeisk nivå. Inom olika sociala rörelser
och intressegrupper, till exempel fackföreningar eller organisationer
inom miljörörelsen, har man blivit alltmer medveten om att politiska
beslut som är relevanta för dem och som berör deras sakfrågor fattas på
EU-nivå (se även bidragen av Marta Reuter samt Eva Karlberg i denna
bok). För att kunna påverka dessa beslut har sådana aktörer i ökande
8
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utsträckning sökt och etablerat närvaro i Bryssel men man har också
utvecklat olika former av mer transnationella samarbeten med andra
organisationer kring frågor av gemensamt intresse (se Kendall 2009,
Kochler-Koch och Quitkat 2009).
Skapandet av sådana samarbeten mellan civilsamhällesorganisationer på europanivå kan ses som en del av en bredare utveckling, genom
vilken intresse- och yrkesgrupper, företag, beslutsfattare, myndigheter
samt andra aktörer tar del i processerna kring ett växande antal politikområden på EU-nivå i syfte att främja gemensamma ändamål (Fligstein
2008). Denna övergripande utveckling har inneburit att alltfler transnationella band knyts mellan olika typer av grupper och organisationer
på den europeiska kontinenten.
Det bör dock noteras att tillgången till sådana transnationella band
mellan grupper och deras företrädare är ojämnt fördelad bland EU-medborgarna och deras organisationer. De individer som genom olika former av samarbeten interagerar med andra européer mer eller mindre
regelbundet utgörs oftast av ett litet fåtal som rent socialt tillhör den
välutbildade övre medelklassen. Det stora flertalet av medlemsstaternas
befolkningar har sällan, eller inte alls, regelbundna sådana kontakter med
människor i de andra länderna. På så sätt kan EU-projektet ses som ett
”elitprojekt” som kan leda till klyftor och spänningar mellan de personer
och grupper som är ”europeiserade” och de som inte är det (Fligstein
2008). Även om EU:s involverande av civilsamhället i såväl beslutsprocesser som genomförande av olika beslut syftar till att motverka sådana
klyftor och spänningar är det ändå viktigt att här påpeka och synliggöra
EU-medborgarnas ojämlika tillgång till och inflytande i dessa processer.
En ideologisk mångfald, på gott och ont
Även mellan de organisationer som deltar i transnationella civilsamhälleliga samarbeten på EU-nivå uppstår ofta olika former av spänningar
och konflikter. Civilsamhället kännetecknas överlag av en mångfald
av aktörer som har olika, ibland direkt motsatta, politiska, ideologiska
och normativa föreställningar. Detta gör att relationerna mellan dessa
9
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aktörer inte enbart kan förstås i termer av samförstånd, eller samarbete.
Många gånger uppkommer konflikter mellan civilsamhällesorganisationer som rör sig inom samma politikområde men som verkar för motsatta
målsättningar. Detta gäller även EU-nivån.
Ett tydligt exempel är de konflikter som har uppkommit kring hur EU
och dess medlemsstater bör förhålla sig till prostitution (Scaramuzzino
och Scaramuzzino 2015). Å ena sidan har ett antal väletablerade organisationer inom den svenska kvinnorörelsen under en lång tid varit aktiva
på europeisk nivå för att försöka ”exportera” den svenska så kallade
sexköpslagen till andra länder. Å andra sidan har organisationer som vill
representera ”sexarbetare” i stället försökt att motverka denna spridning
av ”den svenska modellen” till andra europeiska länder.
I en sådan konflikt inom civilsamhället betraktar den ena sidan prostitution som exploatering av eller våld mot kvinnor, och som något
som i huvudsak bygger på människohandel, medan den andra sidan
ser prostitution som ett arbete eller en livsstil, som grundas i ett mer
eller mindre frivilligt val. Medan den ena sidan menar att prostitutionen måste bekämpas genom kriminalisering, menar den andra att de
prostituerade bör erbjudas förebyggande och skadereducerande insatser.
Det förhållande som detta exempel illustrerar – att civilsamhället sällan
talar med en röst – blir särskilt påtagligt i det övernationella, europeiska
sammanhanget, där civilsamhällets idémässiga och ideologiska mångfald rimligtvis är ännu större än inom de enskilda nationalstaterna (se
även Eva Karlbergs kapitel i denna bok).
Olika vägar till Europa
Exemplet med de motsatta synsätten på hur en gemensam politik kring
prostitution ska utformas illustrerar också att organisationers strategier för att påverka EU många gånger skiljer sig åt. Inom forskningen
har man menat att det finns olika ”routes to Europe”, det vill säga olika
”vägar” för att påverka EU och dess institutioner (Ruzza och Bozzini
2008). Vissa organisationer väljer att själva vara verksamma på den
europeiska nivån för att mer direkt kunna påverka EU:s beslut (”route
10
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up”). Andra organisationer som är verksamma på den europeiska nivån
försöker i stället förmå olika EU-institutioner att sätta press på den egna
regeringen, för att på så sätt ändra den nationella politiken inom ett
område (”route down”). Ytterligare en ”väg” att påverka EU är att förmå
den egna regeringen att driva vissa frågor på europeisk nivå (”national
route”). I det senare fallet använder man sig alltså av upparbetade nationella kanaler för att påverka besluten i Bryssel.

Europeiseringen ur ett svenskt perspektiv
I Sverige har åsikterna om EU varit delade sedan en liten majoritet röstade ja till medlemskap i folkomröstningen 1994. SOM-institutets regelbundna nationella attitydundersökningar visar dock att andelen som är
för ett svenskt medlemskap har i alla fall sedan 2002 alltid varit större
än andelen som är emot, även om stödet för EU-medlemskapet sjönk
något åren direkt efter eurokrisen 2010 (Berg och Vernersdotter 2015).
Däremot är stödet för att införa euro som valuta i Sverige i dag väldigt
lågt (detta avvisades även av väljarna i folkomröstningen 2003). Överlag
har forskare menat att Sverige är en ”besvärlig partner” i EU-familjen
(Johansson 2003) som likt Storbritannien utmärker sig genom ett lågt
engagemang för EU:s institutioner (Olsson m fl 2009: 178).
Mot bakgrund av detta ambivalenta förhållande till EU i Sverige är det
särskilt intressant att studera det svenska civilsamhällets europeisering.
En del forskare har menat att den svenska skepsisen för EU bottnar i en
upplevd obalans mellan EU-institutionernas funktionssätt och de grundläggande värden som den svenska välfärdsmodellen bygger på (Olsson m
fl 2009; se även Trägårdh 2007). Många av de folkrörelser som tillhör det
organiserade svenska civilsamhällets mest dominerande aktörer har varit
kritiska mot de potentiella förändringar som ett ökat EU-inflytande skulle
kunna leda till inom välfärdspolitiken på nationell och lokal nivå. Något
som ytterligare spätt på denna skepsis är det faktum att många faktiska
förändringar i den svenska välfärdspolitiken – till exempel införandet
11
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av nya styrningsmodeller som New Public Management, privatiseringen
av välfärdstjänster och uppluckringen av de generella socialförsäkringssystemen – tidsmässigt har sammanfallit med Sveriges integration i det
europeiska samarbetet.
Ett EU som ändå spelar roll – moms och paraplyorganisationer
Samtidigt kan vi hitta alltfler tecken på att svenska civilsamhällesorganisationer i dag använder sig av EU-institutioner för att utmana nationella eller lokala politiska beslut. Exempel på ”route down”-strategier som
använts är när svenska fackföreningar fått EU att tvinga den svenska
regeringen att förbjuda att tidsbegränsade anställningar staplas på varandra, eller när miljöorganisationer försökt gå via EU:s institutioner
för att få till stånd ett förbud mot vargjakt i Sverige. Omvänt används
resurser på lokal och nationell nivå (kontakter, finansiering och institutioner) för att utöva inflytande i Bryssel, genom både ”route up”- och
”national route”-strategier.
Motståndet mot det så kallade momsdirektivet är ett exempel på
detta. EU-kommissionen fastslog år 2008 att Sveriges särskilda momsregler för civilsamhällets organisationer stred mot EU-kommissionens
momsdirektiv (Cederholm 2013). Denna händelse kom att bli startskottet för en sex års lång kamp mot att Sverige skulle tvingas ändra sin
lagstiftning på området, i vilken många centrala civilsamhällesaktörer
tillsammans med den svenska regeringen var drivande. Till slut, i början av 2015, valde kommissionen att släppa momsfrågan. Denna episod
skulle å ena sidan kunna tolkas som en konflikt mellan ett svenskt och
ett europeiskt sätt att förstå föreningslivets roll i samhället, som kan ha
spätt på EU-skepsisen i det svenska civilsamhället.
Å andra sidan var det få röster som i detta sammanhang hävdade att
Sverige skulle lämna EU; tvärtom interagerade många svenska civilsamhällesorganisationer under en lång tid med EU och dess institutioner
för att få kommissionen ändra sig. I valet mellan de två klassiska strategierna ”voice” (politiskt påverkansarbete) och ”exit” (uttåg från den
politiska arenan) valde alltså de svenska civilsamhällesorganisationerna
12
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tydligt det förstnämnda, vilket skulle kunna tolkas som ett tecken på
att EU numera betraktas av det svenska civilsamhällets aktörer som en
legitim politisk arena.
Organisationerna i det svenska civilsamhället behöver inte heller
nödvändigtvis själva åka till Bryssel för att få veta vad som händer
där. Under de senaste decennierna har alltfler paraplyorganisationer
bildats på EU-nivå som svenska organisationer kunnat ansluta sig till
och därigenom bli representerade i Bryssel (Johansson och Lee 2014).
Det finns i dag en rad europeiska nätverk i vilka svenska organisationer
är medlemmar, och som arbetar med centrala frågor inom exempelvis
det bredare sociala område som vi använder som ram för detta kapitel:
det kan handla om kvinnofrågor och jämställdhet (European Women’s
Lobby), fattigdom (European Anti-Poverty Network), rasism (European
Network Against Racism), funktionshinder (European Disability
Forum) samt de papperslösa (Platform for International Cooperation
on Undocumented Migrants), för att bara nämna några.
Att alltfler svenska organisationer väljer att ansluta sig till sådana
transnationella nätverk visar både på ett intresse för att veta mer om
vad som sker på den europeiska nivån och på en ambition att delta och
vara representerad på en arena där man upplever att viktiga beslut fattas. Deltagande och medlemskap i dessa olika europeiska nätverk för
samtidigt med sig nya dilemman för organisationerna – vilket diskuteras
bland annat i Eva Karlbergs kapitel i denna bok (se även Reuter 2007).
EU-institutionerna – en allt viktigare finansiär?
För svenska organisationer öppnar Sveriges EU-medlemskap även nya
möjligheter för tillgång till nya resursströmmar. EU utgör därmed för
många civilsamhällesorganisationer ett alternativ eller komplement till
nationella eller lokala (kommunala) offentliga system för finansiering.
I dag har många svenska organisationer i och med detta erfarenhet av
att delta i samarbetsprojekt mellan offentliga, privata och ideella aktörer
som har sponsrats eller medfinansierats av olika institutioner inom EU
(Scaramuzzino m fl 2010). Till exempel ger EU:s Europeiska socialfonden
13
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(ESF) stöd för att förbättra integrationen på arbetsmarknaden. Åren
2007–2013 anslog ESF 67 miljarder euro för projekt inom hela EU och
av dessa fördelades cirka 690 miljoner euro till projekt inom Sverige (Di
Placido och Scaramuzzino kommande). Även om många EU-finansierade
projekt inbegriper någon sorts transnationalisering i termer av samarbete med organisationer från andra länder har många andra projekt en
stark lokal förankring (Scaramuzzino 2012, se även Mann, Einarsson
och Wijkström 2015 för ett konkret exempel). Ironiskt nog går en stor
del av EU-medlen till grupper eller organisationer som är verksamma i
landsbygdsområden där EU-skepsisen är starkast opinionsmässigt. Dessa
EU-medel används ofta för att stärka medborgarinitiativ, självstyre och
oberoende som syftar till att upprätthålla lokala territoriella medborgaridentiteter (Amnå 2006: 8).
Vi har hittills i kapitlet försökt att visa att europeiseringen är en transnationell process som drivs på både uppifrån, från EU-institutionernas
håll, och nerifrån – genom initiativ från aktörer i det svenska civilsamhället. Utifrån några exempel har vi försökt att visa på de olika former
som europeiseringen kan anta, vad gäller inflytande, organisering och
finansiering. I den återstående delen av vårt kapitel kommer vi att diskutera i vilken grad, och på vilka sätt, som det svenska civilsamhället
kan sägas vara europeiserat.
En fråga vi ställer oss är hur engagerade de svenska organisationerna
är på europeisk nivå i jämförelse med deras engagemang på lokal, regional och nationell nivå, men även på den nordiska eller den internationella nivån. Vad säger detta oss om det svenska civilsamhällets relation
till EU som en arena för politisk påverkan? Vi kommer i denna diskussion att utgå från några utvalda resultat av den större enkätundersökning vi genomfört bland svenska organisationer verksamma inom det
bredare sociala område som vi har definierat tidigare i texten (se även
Scaramuzzino och Wennerhag 2015). Innan vi presenterar dessa resultat
ska vi dock först säga något om hur enkätundersökningen genomfördes,
och vilka typer av organisationer vi har inkluderat i studien.
14
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En enkät för att fånga det sociala området
Vår studie genomfördes 2012–2013 genom en enkätundersökning riktad till olika typer av civilsamhällesorganisationer i Sverige. Det övergripande syftet för forskningsprojektet var att undersöka det svenska
civilsamhällets europeisering inom det sociala området (se EUROCIV
2010) Därför undersöktes främst de organisationer som är involverade
i socialpolitiska frågor, utför socialt stödjande insatser eller företräder
olika sociala gruppers intressen. Vi valde vidare att främst inrikta oss
på ideella föreningar, eftersom denna juridiska associationsform är den
vanligast förekommande inom det organiserade svenska civilsamhället
(Wijkström och Einarsson 2006).
Vidare valde vi att fokusera på de ideella föreningar som i Statistiska
Centralbyråns register har kategoriserats som inriktade mot de bredare
kategorierna ”vård och omsorg” samt ”intressebevakning”. Bland ideella
föreningar inriktade mot ”vård och omsorg” finner vi organisationer
som Röda Korset, Rädda Barnen, många av nykterhetsrörelsens organisationer, handikapporganisationer samt kvinno- och brottsofferjourer.
Bland de föreningar som arbetar med ”intressebevakning” återfinns till
exempel fackföreningar och yrkesorganisationer, arbetsgivarorganisationer, politiska partier, kulturföreningar samt organisationer för grupper
som pensionärer och invandrare. Utöver ideella föreningar valde vi att
även inkludera den juridiska formen registrerade trossamfund i undersökningen eftersom socialt stödjande insatser ofta utgör en central del
av dessa organisationers verksamhet. På grund av vårt forskningsprojekts övergripande syfte valde vi samtidigt att i vår undersökning inte
inkludera till exempel bostadsrättsföreningar eller ideella föreningar
som främst är inriktade mot idrott och fritid.
Resultatet av dessa val av olika typer av civilsamhällesorganisationer
gjorde att den population vi undersökte utgjordes av 80 015 organisationer (77 786 ideella föreningar och 2 229 registrerade trossamfund).
Detta motsvarar ungefär 40 procent av det svenska civilsamhällets
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organisationer.2 Enkäten sändes till ett slumpmässigt urval om 7,7
procent av dessa 80 015 organisationer, det vill säga till 6 180 organisationer. Vi fick svar från 2 791 organisationer. På grund av felaktiga
postadresser eller att vissa organisationer hade upphört uteslöt vi ett
antal organisationer ur vår population, vilket gör att den slutliga svarsfrekvensen beräknades till 51,3 procent.
I den analys vi gör i detta kapitel har vi valt att ytterligare snäva in
vilka organisationer som undersöks. Det urval vi gjorde på grundval av
Statistiska Centralbyråns kategorisering visade sig nämligen innehålla
en rad ideella föreningar som inte huvudsakligen arbetar med socialpolitiska frågor, utför socialt stödjande insatser eller företräder olika
sociala gruppers intressen, till exempel kulturföreningar, ordenssällskap
och branschorganisationer. Vi valde därför att utesluta sammanlagt 889
organisationer från analysen, vilket gör att vi i detta kapitel analyserar
enkätsvaren från totalt 1 786 organisationer.3
Eftersom vi genom vår undersökning avsåg att studera ett tvärsnitt av
de svenska civilsamhällesorganisationer verkar inom det sociala området, ingick såväl riksorganisationer som regionalt och lokalt verksamma
organisationer i populationen och urvalet. Bland de organisationer som
vi presenterar enkätsvar för i detta kapitel står de lokalt verksamma
organisationerna för den största andelen, 84 procent, medan de regionalt verksamma utgör nio procent och de nationellt verksamma sju
procent. Enbart 0,1 procent av organisationerna hade, enligt sina hemsidor, ett övernationellt verksamhetsområde. Av de lokalt verksamma
organisationerna var hela 83 procent anslutna till eller medlemmar i
någon form av nationella nätverk eller förbund. Motsvarande andel för
de regionalt verksamma organisationerna var så hög som 95 procent.
Dessa siffror återspeglar det faktum att det svenska civilsamhället rent
numerärt främst består av lokalt verksamma föreningar samtidigt som
en övervägande majoritet ingår i någon form av större organisatoriskt
sammanhang på nationell nivå.
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Det svenska civilsamhällets europeiseringsgrad?
Ett sätt att undersöka graden av det svenska civilsamhällets europeisering är att jämföra hur pass aktiva organisationerna är på andra övernationella geografiska nivåer. Det svenska civilsamhället har alltid haft
starka internationella kopplingar. Ursprunget till och idéerna bakom
många av de rörelser och strömningar som blev de svenska folkrörelserna
”importerades” en gång till Sverige från andra länder, exempelvis den
socialistiska fackföreningsrörelsen från Tyskland och nykterhetsrörelsen
från USA. Många organisationer ingick vidare i olika internationella
sammanhang eller nätverk långt innan Sverige blev EU-medlem (till
exempel Röda Korset). För Sverige och det svenska organisationslivet
var vidare det nordiska samarbetet länge mycket mer centralt än det
europeiska och etablerades redan direkt efter andra världskriget. Den
svenska socialdemokratin och arbetarrörelsen har till exempel länge
haft aktiva kontakter och samarbetat med sina systerorganisationer i de
andra nordiska länderna, ofta med utgångspunkt i den gemensamma
värdegrund som de skandinaviska välfärdsstaterna bygger på.
För att förstå europeiseringens relativa omfattning är det vidare rimligt att jämföra aktiviteter på överstatlig nivå med de lokala, regionala
och nationella nivåerna. Det är på dessa nivåer som flertalet svenska
civilsamhällesorganisationer främst rör sig, då de frågor som man inom
organisationerna arbetar med i huvudsak hanteras både politiskt och
praktiskt på dessa nivåer. I de resultat från vår enkätundersökning som
vi redovisar här kommer vi därför att visa aktiviteter på såväl övernationella nivåer (nordisk, europeisk och internationell) som nationell och
lokal nivå (samt ibland även regional nivå).
I den korta metoddiskussionen tidigare i detta kapitel konstaterade
vi att det fanns skillnader i vårt urval av organisationer, vad gäller
deras huvudsakliga verksamhetsområde. Den största andelen (84 procent) angav att de var lokalt verksamma och enbart en mindre andel
var verksamma på regional (nio procent) respektive nationell nivå (sju
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procent). Eftersom man kan anta att de flesta organisationerna har mest
aktiviteter på den nivå som är deras huvudsakliga verksamhetsområde
kommer vi därför att särredovisa organisationernas grad av aktivitet
på olika geografiska nivåer utifrån huruvida de har ett lokalt, regionalt
eller nationellt verksamhetsområde. Dessutom redovisas i tabellerna den
totala andelen för alla organisationer (%), samt antalet enkätsvar som
respektive procentandel baserar sig på (N).
Vi kommer i detta första empiriavsnitt redovisa våra resultat under
fyra huvudrubriker som är nära knutna till våra enkätfrågor samt en
sammanfattande diskussion: (i) försök att påverka politiker på de olika
nivåerna; (ii) andra sätt att påverka EU – och att påverka genom EU; (iii)
deltagande i sammanslutningar av organisationer; (iv) ett i huvudsak lokalt
svenskt civilsamhälle på det sociala området.
(i) Försök att påverka politiker på de olika nivåerna
Ett vanligt sätt att mäta huruvida organisationer påverkar politiska
beslutsprocesser är att fråga om de har försökt att påverka politiker
eller tjänstemän. I vår enkät frågade vi därför hur ofta detta hade skett
– med alternativen ”ofta”, ”ibland”, ”sällan” och ”aldrig” – gentemot
politiker eller tjänstemän på en rad geografiska nivåer. Resultaten för
frågan visas i tabell 1 nedan. Eftersom vi här främst är intresserade
av huruvida organisationerna överhuvudtaget har försökt att påverka
politiken på olika geografiska nivåer, redovisar vi den sammanslagna
andelen av dem som svarade ”ofta”, ”ibland” eller ”aldrig”.
Av tabell 1 framgår att det är på lokal nivå som den största andelen (80 procent) av organisationerna har försökt att påverka politiker
och tjänstemän. Hälften av organisationerna har försökt påverka den
nationella politiska nivån, och 61 procent den regionala. Dessa siffror
skiljer sig dock mellan organisationerna beroende på deras huvudsakliga
verksamhetsområde. Föga förvånande försöker nationellt verksamma
organisationer främst påverka den nationella politiken, de regionalt
verksamma den regionala politiken och de lokalt verksamma den kommunala politiken.
18

SCARAMUZZINO & WENNERHAG | VÄGEN TILL EUROPA
19

TABELL 1. Svenska civilsamhällesorganisationers påverkan av politiker
och tjänstemän på olika geografiska nivåer
ANDEL SOM FÖRSÖKT
PÅVERKA POLITIKER
OCH TJÄNSTEMÄN PÅ
FÖLJANDE NIVÅER:

ORGANISATIONENS HUVUDSAKLIGA
VERKSAMHETSOMRÅDE
Nationellt

Regionalt

Lokalt

TOTALT (%)

Lokal eller kommunal

67

78

81

80

Regional

69

82

58

61

Nationell

80

73

44

50

Nordisk

49

30

15

19

Europeisk

51

27

15

19

Internationell

45

25

15

18

TOTALT (N)

109–111

137–141

1387–1459

1633–1711

Ser man till de övernationella nivåerna minskar däremot andelen organisationer som försökt påverka politiker och tjänstemän på dessa nivåer.
Enbart en av fem organisationer i studien har sökt påverka politiken på
nordisk, europeisk eller internationell nivå. Även här skiljer sig organisationerna åt beroende på om de är lokalt, regionalt eller nationellt
verksamma. Bland de nationellt verksamma organisationerna har runt
hälften försökt att påverka politiken på europeisk nivå, medan motsvarande andel för de lokalt verksamma är 15 procent. Den politiska europeiseringen är alltså mycket mer vanlig bland de nationellt verksamma
civilsamhällesorganisationerna än bland de lokala.
(ii) Andra sätt att påverka EU – och att påverka genom EU
Det kan emellertid vara värt att nämna att vi även ställde andra frågor
för att få mer precis kunskap om vilken typ av kontakter som tas för att
försöka påverka den europeiska politiken. Det visade sig då att en så stor
andel som 32 procent av de lokala organisationerna hade försökt påverka
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EU-politiken genom att kontakta svenska myndigheter och politiska
partier, vilket även hela 54 procent av de nationella organisationerna
hade gjort. För de lokala organisationerna ligger det alltså närmare till
hands att kontakta myndigheter eller politiska partier på hemmaplan
för att påverka EU:s politik, det vill säga använda sig av det som vi
tidigare kallade en national route-strategi. Detta var betydligt vanligare än att välja route up-strategin, till exempel genom att direkt vända
sig till EU-institutionerna eller de svenska Europaparlamentarikerna
(som enbart hade blivit kontaktade av åtta respektive 16 procent av de
lokala organisationerna, och 21 respektive 28 procent av de nationella
organisationerna).
Dessa prioriteringar skulle delvis kunna förklaras av den starka tillliten som finns i Sverige till svenska offentliga myndigheter i kombination med den mer utbredda misstron till EU och dess institutioner (se
Holmberg och Weibull 2014).
Vi frågade i enkäten också organisationerna om de hade kontaktat
EU-institutioner för att påverka den svenska politiken (det som vi
tidigare kallade en route down-strategi). Av de lokalt verksamma organisationerna hade tolv procent gjort detta (motsvarande andel för de
nationella organisationerna var 30 procent). Vad gäller olika ”vägar till
Europa” är alltså route up-strategin mer vanlig än route down. Men den
allra vanligaste vägen för att påverka EU är national route-strategin,
det vill säga att kontakta svenska myndigheter eller politiska partier
(Johansson m fl 2016).
(iii) Deltagande i sammanslutningar av organisationer
Ett annat sätt att mäta organisationers grad av aktivitet på olika geografiska nivåer är att se i vilken utsträckning de är anslutna till olika
nätverk, paraplyorganisationer eller federationer på dessa nivåer. Detta
visar på vilka geografiska nivåer som de främst samarbetar med andra
organisationer.
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TABELL 2. Svenska organisationers medlemskap i nätverk, paraplyorganisationer och federationer på olika geografiska nivåer
ANDEL SOM ÄR MEDLEM
I NÄTVERK, PARAPLYORGANISATION ELLER
FEDERATION PÅ
FÖLJANDE NIVÅER:

ORGANISATIONENS HUVUDSAKLIGA
VERKSAMHETSOMRÅDE
Nationellt

Regionalt

Lokalt

TOTALT (%)

Lokal eller kommunal

37

58

61

59

Nationell

58

83

74

74

Nordisk

29

23

12

14

Europeisk

30

15

10

12

Internationell

30

17

13

15

TOTALT (N)

103–105

133–138

1342–1413

1581–1656

Av tabell 2 framgår att det främst är på nationell nivå som organiseringen i nätverk, paraplyorganisationer och federationer sker. Av alla
organisationer är nästan tre av fyra organiserade på nationell nivå. Detta
återspeglar den svenska traditionen av att bilda nationella riksförbund,
något som utmärkt flera olika folkrörelser såsom handikapprörelsen,
arbetarrörelsen, kvinnorörelsen och organisationer bildade på etnisk
grund. Majoriteten av alla organisationer (59 procent) är också anslutna
till nätverk och paraplyorganisationer på lokal nivå, medan en relativt
liten andel är organiserade på nordisk (14 procent), europeisk (tolv
procent) och internationell (15 procent) nivå. Återigen går det samtidigt
att konstatera skillnader mellan organisationer med olika huvudsakligt
verksamhetsområde. Medan runt 30 procent av organisationerna med
nationellt verksamhetsområde är anslutna till nätverk på övernationell
nivå är enbart runt tio procent av de lokala organisationerna detta. De
transnationella banden mellan organisationer tycks alltså främst utgå
från den nationella nivån.
21

CIVILSAMHÄLLET I DET TRANSNATIONELLA RUMMET

(iv) Ett i huvudsak lokalt svenskt civilsamhälle på det sociala området
Tabell 1 och 2 ger oss en bild av ett i huvudsak lokalt verksamt civilsamhälle som främst försöker påverka politiska beslut på lokal nivå,
men som samtidigt främst deltar i formaliserade samarbeten med andra
organisationer på nationell nivå. Det är viktigt att notera att den starka
organiseringen på nationell nivå – genom nationella riksförbund eller
andra mer eller mindre formaliserade nationella strukturer – många
gånger ger lokala och regionala aktörer möjligheten att kunna vara
representerade på den nationella nivå där många politiska beslut fattas.
Samma riksförbund är i sin tur anslutna till övernationella samorganisationer, eller till nationella paraplyorganisationer som fungerar som
en enad svensk aktör inom en transnationell sammanslutning (t ex
EU-nätverk).
Genom så kallade representationskedjor är på så vis många svenska
lokala organisationer – indirekt – organiserade och representerade på
europeisk nivå, genom sitt medlemskap i nationella förbund och paraplyorganisationer. Huruvida organisationer verksamma på EU-nivå
faktiskt lyckas erbjuda något mer än den rent formella representationen,
och etablera fungerande länkar till de nationella och lokala organisationerna i civilsamhället, har dock ifrågasatts inom forskningen (Johansson
och Lee 2014). Detta visar sig också i vår studie. På den mer detaljerade
frågan om vilken typ av kontakter som organisationerna tagit för att
försöka påverka EU:s politik, visade det sig att enbart tolv procent av
de lokalt verksamma organisationerna hade använt sig av europeiska
nätverk och paraplyorganisationer och motsvarande andel bland nationella organisationer var 30 procent.
Samtidigt uppger 24 procent av de lokalt och 49 procent av de
nationellt verksamma organisationerna att de har deltagit i möten
och konferenser arrangerade av organisationer som är verksamma på
EU-nivå. Denna andel är större än andelen som är medlemmar i nätverk
och organisationer på EU-nivå, vilket visar att det finns civilsamhällesorganisationer i Sverige som deltar i dessa nätverks aktiviteter utan
att vara formella medlemmar. När det gäller dem som är medlemmar
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i dessa nätverk eller samorganisationer, anser 38 procent att de genom
att vara medlemmar kunnat hålla sig välinformerade om EU:s politik.
Även om EU-nätverk och paraplyorganisationer inte är särskilt
attraktiva kanaler bland våra respondenter för att förmedla åsikter,
ståndpunkter och krav uppåt, tycks de därmed ändå fungera ganska väl
för att förmedla information neråt i representationskedjan. Bland de
av organisationerna som är medlemmar i EU-nätverk menar också 28
procent att deras trovärdighet gentemot offentliga aktörer har stärkts i
och med medlemskapet. Detta tyder på att medverkan i ett europeiserat
sammanhang kan bidra till att man värderas som en seriös organisation,
vilket kan stärka organisationens legitimitet.

Europeiseringens möjligheter, hinder och resurser
Politiskt inflytande är något som många organisationer värderar högt.
Som vi sett finns det stora skillnader mellan hur civilsamhällesorganisationer försöker att påverka politiker och tjänstemän, och mellan
vilka nivåer de främst försöker att påverka. Men hur många av våra
organisationer upplever egentligen att deras försök till påverkan faktiskt
har lett till konkreta förändringar? Och påverkar sådana upplevelser av
framgångar, eller bakslag, på vilka nivåer man främst väljer att försöka
påverka? En av de tydligaste konkreta fördelarna med EU-anslutningen
för det svenska civilsamhället är möjligheten till nya eller ytterligare
resurser för att bedriva det egna arbetet. I detta andra empiriavsnitt
redovisar vi ytterligare material från vår enkätstudie under tre huvudrubriker: (v) Civilsamhällets påverkan på politiker och tjänstemän; (vi) Vilken
roll spelar EU-nivån för organisationerna?; (vii) Resursernas betydelse för
relationen till EU.
(v) Civilsamhällets påverkan på politiker och tjänstemän
En av de absolut viktigaste anledningarna för organisationerna i det
civila samhället att överhuvudtaget engagera sig i EU-sammanhang är
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möjligheten att påverka relevanta politiker och tjänstemän. I tabell 3
ser man andelen organisationer som i enkäten uppger att de har lyckats
påverka politiker och tjänstemän på olika geografiska och administrativa
nivåer, ställt i relation till de som uppger att de har försökt påverka på
respektive nivå.
TABELL 3. Svenska organisationers framgångsrika påverkan av politiker och tjänstemän*
ANDEL SOM LYCKATS ORGANISATIONENS HUVUDSAKLIGA
PÅVERKA POLITIKER VERKSAMHETSOMRÅDE
OCH TJÄNSTEMÄN PÅ
FÖLJANDE NIVÅER:
Nationellt Regionalt Lokalt
TOTALT (%) TOTALT (N)
Lokal eller kommunal

91

91

86

87

1197

Nationell

81

88

73

76

714

Nordisk

76

65

57

61

255

Europeisk

68

75

58

62

246

Internationell

69

79

58

63

249

TOTALT (N)

47–92

27–111

164–1017

246–1197

–

* Uppgifterna i tabellen avser enbart de organisationer som har försökt påverka.

Som tabellen visar är de undersökta organisationerna mer framgångsrika i att påverka lokala politiker och tjänstemän än på europanivå. Hela
87 procent av organisationerna uppger att de någon gång har lyckats
påverka på denna nivå. Ju längre vi rör oss ifrån det lokala desto mindre
blir andelen organisationer som upplever att deras påverkansförsök har
lyckats. Samtidigt upplever sammantaget 62 procent av organisationerna
att de har lyckats påverka politiker och tjänstemän på europeisk nivå.
Även om detta är en lägre andel än för både lokal och nationell nivå,
är det ändå mer än hälften som anger att de har haft framgångar i sina
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försök att påverka politik på den europeiska nivån. Chanserna att nå
framgång är förvisso något mindre på den europeiska nivån tycks det
som, men samtidigt verkar det inte vara detta faktum som främst förklarar att organisationerna i så pass låg utsträckning ändå försöker sig
på att påverka genom eller på de mer transnationella former och arenor
som står till buds.
Vad är det då som hindrar organisationer ur det svenska civilsamhället från att engagera sig mer på den europeiska nivån? När det gäller
medverkan i nätverk och paraplyorganisationer på europeisk nivå kanske
detta kan besvaras av de problem som lyfts fram av de organisationer
som faktiskt är medlemmar i EU-nätverk. Till exempel menar 66 procent av dessa organisationer att sådana aktiviteter är alldeles för tidsoch resurskrävande och en ungefär lika stor andel (61 procent) menar
att de frågor som ligger på EU-nivå är för komplexa. Nästan hälften
(46 procent) av de organisationer som är med i ett EU-nätverk menar
vidare att deras individuella medlemmar uppvisar ett lågt stöd för att
den egna organisationens arbete ska inriktas mot EU. Ett annat problem
som uppmärksammas är den europeiska nivåns relevans: 35 procent av
dessa organisationer menar att EU inte har någon direkt påverkan på
de frågor som man arbetar med. Detta leder oss vidare in på nästa i
sammanhanget viktiga fråga: svenska organisationers uppfattning om
EU:s relevans för dem och deras frågor.
(vi) Vilken roll spelar EU-nivån för organisationerna?
För att svenska organisationer i det civila samhället ska vilja söka sig till
europeiska politiska och organisatoriska sammanhang måste EU-nivån
upplevas som relevant för de frågor eller den verksamhet som man
arbetar med. Forskningen om civilsamhällets europeisering brukar ofta
betona att organisationer bör betraktas som rationella aktörer, vilka
agerar utifrån faktiska omständigheter och möjligheter som de har
god kunskap om. Exempelvis tenderar organisationer som arbetar med
miljöfrågor att vara mer benägna att europeiseras, eftersom institutioner inom EU just på detta område har givits ett relativt starkt mandat
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och även kan komma att påverka enskilda medlemsländers politik på
området. Det faktum att de av det civila samhällets organisationer som
arbetar med exempelvis en fråga som hemlöshet är mindre benägna att
söka sig till EU menar forskningen i stället beror på att hemlöshetsfrågan i EU-länderna i huvudsak hanteras på lokal eller nationell nivå (jfr
Beyers och Kerremans 2007).
Samtidigt är det inte bara organisationernas faktiska möjligheter som
styr deras strategier och agerande; deras egen uppfattning om huruvida
de har en möjlighet att påverka är också av stor betydelse. Detta är
speciellt viktigt när man undersöker ett brett spann av organisationer
varav många inte förväntas vara europeiserade, eftersom de i huvudsak
är lokala och aktiva inom ett politikområde där EU har ett begränsat
inflytande, vilket exempelvis oftast gäller inom välfärdspolitikens områden (Scaramuzzino och Wennerhag 2015).
I enkätstudien frågade vi därför hur relevanta en rad olika geografiska
eller administrativa nivåer upplevdes vara för de frågor som organisationerna arbetar med. Av tabell 4 framgår att enbart en minoritet (35
procent) av alla svenska organisationer upplever den europeiska nivån
som relevant för deras frågor. Inom ungefär en lika stor andel av organisationerna ser man de två andra övernationella nivåerna – den nordiska
respektive den internationella – som relevanta för dem. Däremot menar
hela 84 procent att den lokala nivån är relevant och 67 procent menar
att den nationella nivån är relevant. Det bör dock noteras att upplevelsen av den europeiska nivåns relevans tydligt skiljer sig åt mellan
organisationer som är lokalt respektive nationellt verksamma. Hela två
tredjedelar av nationella men bara en av tre lokala organisationer anser
att EU-nivån är relevant för de frågorna de arbetar med.
I en tidigare studie baserad på samma enkätmaterial som vi har
publicerat kommer vi fram till att organisationers uppfattning om
EU:s relevans är den enskilt viktigaste faktorn för att förklara varför
vissa organisationer är aktiva på europeisk nivå och andra inte är det.
Detta är något som vi konstaterar efter att ha kontrollerat för ett antal
andra faktorer som också skulle kunna tänkas vara relevanta, såsom
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TABELL 4. Svenska organisationers uppfattning om huruvida olika
politiska nivåer är relevanta för dem
ANDEL SOM ANSER ATT
FÖLJANDE POLITISKA
NIVÅER ÄR RELEVANTA
FÖR DE FRÅGOR MAN
ARBETAR MED:

ORGANISATIONENS HUVUDSAKLIGA
VERKSAMHETSOMRÅDE
Nationellt

Regionalt

Lokalt

TOTALT (%)

Lokal eller kommunal

69

87

85

84

Regional

66

81

70

71

Nationell

77

79

65

68

Nordisk

61

40

30

33

Europeisk

65

40

32

35

Internationell

60

40

31

34

TOTALT (N)

101–109

133–140

1332–1429

1566–1677

organisationens verksamhetsinriktning (som t ex intresserepresentation,
solidaritetsarbete, religiöst arbete), resurser (antalet medlemmar och
anställda), finansiering (vilka aktörer som i huvudsak stödjer organisationen) och ålder (när organisationen grundades). Detta resultat visar
att det största hindret för svenska civilsamhällesorganisationers engagemang på europeisk nivå är att de inte anser att EU-arenorna är relevanta
för de frågor som de arbetar med (Scaramuzzino och Wennerhag 2015).
(vii) Resursernas betydelse för relationen till EU
Även om många organisationer inte upplever EU som relevant för de
sakfrågor och sakområden som de arbetar med kan EU fortfarande
spela en viktig roll som finansiär av organisationers verksamhet. Som
tidigare har nämnts ger EU ofta stöd till lokala projekt för utveckling
och social hållbarhet i Sverige. Chanserna att få EU-medel verkar också
vara relativt goda. Svaren på en av enkätfrågorna visar att 71 procent
27

CIVILSAMHÄLLET I DET TRANSNATIONELLA RUMMET

av de organisationer som har sökt EU-medel har fått det åtminstone
någon av gångerna de har sökt, medan en knapp tredjedel (29 procent)
av de som har sökt medel aldrig har beviljats finansiering. Av de organisationer som har sökt uppger vidare 31 procent att de ”sällan” har
fått medel, 28 procent av organisationerna anger ”ibland” medan tolv
procent av dem menar att de ”ofta” har fått anslag för sin verksamhet.

TABELL 5. Svenska organisationers ekonomiska stöd från offentliga
aktörer på olika geografiska nivåer
ANDEL SOM TAR EMOT BIDRAG OCH ANDRA FORMER
AV EKONOMISKT STÖD
FRÅN FÖLJANDE
OFFENTLIGA AKTÖRER:

ORGANISATIONENS HUVUDSAKLIGA
VERKSAMHETSOMRÅDE
Nationellt

Regionalt

Lokalt

TOTALT (%)

Kommunen

31

41

54

51

Landstinget/regionen

27

57

21

25

Staten

45

27

23

25

EU-organ

21

1

7

8

TOTALT (N)

113

136–141

1456–1491

1705–1745

Frågan är då vilken roll EU-stöd spelar för svenska civilsamhällesorganisationer, i jämförelse med det ekonomiska stöd de får från andra
offentliga aktörer? Tabell 5 visar att kommunala bidrag är den vanligaste
formen av ekonomiskt stöd från offentliga aktörer (51 procent). Det är
dock bara 35 procent av organisationerna som anser att de kommunala
medlen är mycket viktiga för deras budget. Det statliga stödet anses vara
mycket viktigt av 13 procent av organisationerna, medan motsvarande
siffra för de olika formerna av EU-stöd är två procent. Detta visar att
ekonomiskt stöd från EU-insitutioner har en avgörande betydelse för
en mycket liten minoritet av de svenska civilsamhällesorganisationerna.
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Det är också värt att notera att det främst är nationellt verksamma
organisationer som tar emot bidrag och andra former av ekonomiskt
stöd från EU-organ.
Det kan finnas flera orsaker till att en så låg andel av de svenska
organisationerna erhåller ekonomiskt stöd från EU, som vi ser i tabell
5. Av de organisationer som någon gång hade sökt EU-medel menade
87 procent att detta hade krävt mycket resurser, i form av kunskap, tid
och personal. Om detta är en uppfattning som sprids bland även bland
dem som aldrig söker EU-medel kan det vara en av orsakerna till att så
få ansöker om medel. Bland de organisationer som hade sökt EU-medel
menade också en majoritet (61 procent) att man har fått anpassa sin
verksamhet för att öka chanserna att få ekonomiskt stöd från EU. Även
detta kan verka avskräckande för andra organisationer.
Även ifall man beviljas EU-stöd kan det vidare verka avskräckande att
rent administrativt hantera dessa medel. Bland de organisationer som
hade sökt och beviljats EU-medel ansåg en majoritet (54 procent) att
det krävde mycket resurser i form av kunskap, tid och personal för att
administrera dessa medel. Detta är även något som tidigare forskning
har kunnat visa (Scaramuzzino 2012). En sådan extra belastning på
organisationen kan också leda till att den förändras. Om detta vittnar
det faktum att 30 procent av de organisationer som sökt och beviljats
medel också menade EU:s redovisningskrav hade gjort organisationens
verksamhet mer byråkratisk.
Samtidigt finns det naturligtvis även fördelar med att erhålla EU-medel.
En av tre organisationer som hade sökt och erhållit EU-medel (34 procent) menade att stödet hade möjliggjort att man kunnat sätta igång
nya projekt och verksamheter som de annars inte hade kunnat utveckla.
Detta antyder att EU-finansiering kan ha en viss innovationspotential
för det svenska civilsamhället, något som också tidigare forskning om
det EU-finansierade EQUAL-programmet har visat (Scaramuzzino m fl
2010). Av de organisationer som erhållit EU-medel menar dock enbart sex
procent att detta gjort organisationen mindre beroende av ekonomiskt
stöd från stat och kommun, vilket visar att EU-stöd mer fungerar som
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ett komplement till nationell och lokal offentlig finansiering än som en
ersättning. Våra resultat antyder snarare att tillgången till stöd från stat
och kommun är en förutsättning för att kunna söka EU-medel.

Slutord – vägen till EU via den egna nationalstaten?
Våra resultat visar att det finns organisationer ur det svenska civilsamhället som tagit plats i den europeiska offentliga sfären. Dessa använder
detta utrymme för organisering, inflytande och finansiering. Merparten
av det svenska civilsamhället utgörs dock fortfarande av i huvudsak
lokalt verksamma organisationer, som i en relativt låg utsträckning
försöker påverka den politik som diskuteras och beslutas i Bryssel. Något
som vår studie visar på är att detta till stor del beror på att den europeiska politiska nivån inte upplevs vara relevant av organisationerna,
när de tar sina främsta målsättningar i beaktande. Det som därmed
främst står i vägen för det svenska civilsamhällets vidare europeisering
är känslan av att EU inte spelar någon roll för den verksamhet och de
frågor som organisationen arbetar med. Detta ligger samtidigt i linje
med det faktum att många organisationer trots allt främst är verksamma
på lokal nivå och att de organisationer vi har studerat och analyserat i
detta kapitel, trots ansträngningarna inom EU, i relativt liten utsträckning har europeiserats.
Bör vi då betrakta situationen som att glaset är halvfullt eller halvtomt? Är de svenska civilsamhällesorganisationernas grad av europeisering låg, eller trots allt relativt hög? Ett sätt att ge svar på den frågan
skulle förstås kunna vara att se till jämförbara data från andra länder,
vilket vi dessvärre inte har tillgång till. Vi kan dock konstatera att
utifrån de lokalt verksamma organisationernas perspektiv och deras
svar på vår enkät så är det inte nödvändigtvis bara Bryssel som kan
verka fjärran, utan även Stockholm – och den nationella nivån – ligger
bortom deras horisont. Samtidigt bör det ändå påpekas att den närhet
som svenska organisationer traditionellt sett haft till stat och kommun
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förmodligen bidrar till att de främst väljer den svenska vägen till EU,
för att i Bryssel på olika sätt låta sig representeras av svenska politiker
och tjänstemän.
Överlag har vi i tidigare arbeten visat att två huvudsakliga hinder
för svenska organisationers engagemang på EU-nivå kan identifieras.
Det ena hindret kan sägas vara organisatoriskt och handlar främst om
bristen på resurser, medan det andra tycks vara av mer kognitiv karaktär
och handlar om att EU inte upplevs som relevant. Vi har i detta kapitel
även kunnat visa att det främst är organisationer som har den nationella nivån som verksamhetsområde som interagerar med Europeiska
Unionen och dess institutioner. Detta antyder att de transnationella
band som i dag knyts mellan organisationer, eller de försök att påverka
politik och samhällsutveckling som tar plats i mer transnationella
sammanhang, fortfarande främst utgår från organisationer som är
verksamma på den nationella nivån, och att det främst är resursstarka
organisationer som bidrar till detta.
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Slutnoter
1. Projektet finansierades under åren 2010–2014 av Vetenskapsrådet inom ramen för
regeringens särskilda satsning på forskning om civilsamhället (projektnummer 20101678).
2. Enligt Statistiska Centralbyråns (2010) beräkningar utgörs det svenska organiserade
civilsamhället av 217 000 registrerade organisationer.
3. De 1 786 organisationerna fördelar sig mer precist enligt följande vad gäller organisationens inriktning (antalet besvarade enkäter visas inom parentes): Handikapp- eller
patientföreningar (167), nykterhets- och missbruksföreningar (72), fackliga föreningar (110), kvinnoföreningar (90), brottsofferjourer (56), pensionärsföreningar (79),
invandrarföreningar (39), föräldraföreningar (10), HBTQ-föreningar (6), studentkårer
(6), andra föreningar som företräder specifika sociala grupper (8), humanitära hjälpföreningar (450), föreningar vars huvudsakliga syfte är att bedriva social service (78),
religiösa föreningar och samfund (533) samt politiska partier (82).
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