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• Vi vet inför riksdagsvalen att den nya regeringen varje

vecka kommer att fatta beslut i Bryssel som på många sätt

påverkar Sverige (och Europa och världen) i betydligt

högre grad än partiernas egna svenska ”hjärtefrågor” 

• När dessa frågor inte diskuteras i samband med 

riksdagsvalet fråntas väljaren sin främsta möjlighet att

påverka besluten

• Vi vet också att det många gånger är regioner och

kommuner som ska tolka och genomföra EU-lagstiftningen

- det är här medborgarna möter EU på en daglig basis!

• För det mesta helt osynligt i det offentliga samtalet!



Media
• Journalister ställer - särskilt i

valtider - inte frågor till 

partierna om “vanliga” beslut

på EU-nivå

• Valkompasser, inklusive public 

service, ställde bara en EU-

relaterad fråga år 2018: Ska 

Sverige lämna EU?



Partier
Även partier väljer 

att porträttera EU 

som en sakfråga!

Screenshot från 

www.socialdemokraterna.se

http://www.socialdemokraterna.se


Opinions-

institut

Frågar respondenter om de 

är intresserade av miljö, 

migration, energi, ekonomi 

eller EU!



Vi valde 52 kommande beslut

• Vi gick igenom partiernas webbplatser, på sidor som fanns 

under “Vår politik” och liknande

• EU-sidor

• Sidor som beskrev sakfrågor, som t ex miljö etc

• Använde också sökfunktionen



Resultatet

• Bara för tre av de kommande 52 besluten hade något 

enstaka parti en tydligt uttalad åsikt

• Inte ens med en generösare tolkning kunde vi urskilja 

några partipolitiska skiljelinjer

• Om vi hade uteslutit asyl/migrationsfrågorna hade siffrorna 

varit ännu värre

• Det fanns ingen chans för en väljare att väga in dessa 

frågor i beslutet om partiröst!



Svaren…

• Från politiker: vi pratar ju om det varje vecka i EU-

nämnden… 

• Från journalister: ärligt talat är inga av dessa frågor något 

som intresserar väljarna…



Bland frågorna 2018

• Ska engångsartiklar av plast förbjudas? 

• Ska det bli lättare att verkställa utvisning av personer som

befinner sig här illegalt?

• Ska det bli svårare för digitala företag att smita ifrån sin 

skatteplikt?

• Ska skattesubventionerat pensionssparande införas? 

• Ska dolda avgifter vid kort- och kontantköp förbjudas? 



Och…

• Ska regioner dit många flyktingar anlänt få mer

ekonomiskt stöd?

• Ska hållbarhetskrav och krav på koldioxidsnåla

investeringar inkluderas i den EU-gemensamma tillsynen

av investerare och banker? (Bl a taxonomin)

• Vaga idéer om grön offentlig upphandling



Och…

• Ska Ryssland och Kina få investera i hamnar i svenska

kommuner?

• Ska den gemensamma finansieringen av EU:s 

försvarspolitik öka (Europeiska fredsfaciliteten)?

• Ska EU:s medlemsländer skärpa det befintliga regelverket

för naturgasledningar till och från länder utanför EU?

• Ska krisberedskapen mot cyberattacker öka?



I september 2022…

• …finns minst lika många intressanta frågor på bordet i EU

• Det är de partier som bildar regering som ska föra fram

Sveriges röst i dessa frågor i Europeiska unionens råd

• Syns detta i det offentliga samtalet?

• Regioner och kommuner kan (via SKR eller individuellt) 

löpande svara på EU-kommissionens öppna samråd, dvs

regioner och kommuner har också en “EU-politik”

• I vilken mån diskuteras detta med väljare i regionerna och

kommunerna?



Lite reklam

• Prenumerera på vår blogg europakommentaren.eu

• Lyssna på vår framtidspodd: Från Lund till Bryssel (finns 

där du hittar dina favoritpoddar) 

• Kolla in förra riksdagsvalet: val2018.cfe.lu.se

http://europakommentaren.eu
http://val2018.cfe.lu.se

