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Inledning 

Identity is understood (…) as a distinctiveness of an object or a person, a 

specificity which marks out, but is not necessarily unique to, an object or a 

person (Mayer & Palmowsk 2004, 576).  

 

Ovan nämnda definition av identitet kan användas för att definiera begreppet gemensam 

identitet och därför också begreppet gemensam europeisk identitet. Rimligtvis bör en 

gemensam identitet ha samma definition som en ”enkel” identitet, bortsett från att ”object or 

person” istället syftar på en samling av ting eller en gruppering av personer. Gemensam 

europeisk identitet är med andra ord de utmärkande dragen och egenskaperna hos gruppen 

européer. Men är en gemensam europeisk identitet någonting som det är värt att arbeta för och 

eftersträva? 

 I ”Declaration on European Identity” (Bulletin of the European Communities 1973), slog 

de då nio EU-länderna fast att den europeiska identitetens hörnstenar bland annat består av 

representativ demokrati, rättvisa och rättsstatens principer. Dessutom skulle de ekonomi- och 

handelspolitiska aspekterna, såsom tullunionen och den gemensamma marknaden, också anses 

vara delar av den gemensamma identiteten (Bulletin of the European Communities 1973, 2). 

Fokus i dokumentet låg alltså på, å ena sidan, relationerna mellan länderna i unionen och, å 

andra sidan, unionens relationer med utomstående länder. Medborgarnas relation till varandra 

och unionen i sig var med andra ord inte en del av syftet med författandet av ”Declaration on 

European Identity”.  

 En gemensam identitet hos populationen kan dock anses vara en nödvändig grund för att 

en parlamentarisk institution ska vara legitim. För att beslut, fattade av en i en omröstning 

vunnen majoritet, ska accepteras av den förlorande minoriteten måste det finnas en viss grad av 

gemensam identitet hos den styrda populationen i sig (Smismans 2013, 343). Med andra ord så 

är en gemensam identitet i någon mån nödvändig för att unionens genomförda politik ska 

uppfattas som legitim av hela befolkningen, inte bara de som röstat för ett visst förslag. Men 

vilka fler faktorer bidrar till medborgarnas förtroende för, och inställning till, EU? 

 Fram till 1990-talets början såg det ut som att förändringarna i medborgarnas uppfattning 

om deras lands medlemskap i EU var ett ”fair-weather phenomenon”, det vill säga att 

medborgarnas uppfattning och inställning till EU i huvudsak baserades på rådande 

konjunkturläge. Högkonjunktur och tillväxt såg ut att leda till positiva tankar om  
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EU-medlemskapet medan lågkonjunktur såg ut att orsaka ett lägre stöd för unionen (Hix & 

Hoyland 2011, 108). Stödet för EU nådde sin kulmen under 1991 och började sedan dala 

kraftigt. En förklaring till förlusten av stöd finns bland annat i att medborgarna i unionen 

började uppfatta EU som något mer än bara ett ekonomiskt samarbete. För första gången 

började nu medborgarna bilda uppfattningar om vad deras folkvalda, i medborgarnas namn, 

sysslade med i Bryssel. Variablerna som påverkade deras uppfattning om EU hade nu flutit ut 

från de rena ekonomiska aspekterna till de mer politiska frågorna, såsom brottslighet, kulturell 

identitet, arbetslöshet, demokrati och legitimitet (Hix & Hoyland 2011, 109-110). När man i 

tidigare forskning har försökt förklara vad som orsakar förändringar i medborgarnas attityd till 

EU har man föreslagit en rad olika faktorer så som ekonomisk tillväxt, medborgarens religiösa 

övertygelse, medborganas utbildningsnivå och om medborgarens land är en nettogivare eller 

nettomottagare av ekonomiska medel från EU (se Hix & Hoyland 2011, 105-129).  

 Aspekter aktuella för denna uppsats är i huvudsak frågor om hur medborgarnas 

uppfattning av en gemensam europeisk identitet påverkar deras inställning till EU. Forskning 

inom området har pekat på att det att en medborgare i ett EU-land dels uppfattar sig själv som  

”EU-medborgare” och dessutom upplever att denna identitet är någonting hon har gemensamt 

med övriga medlemmar i gruppen personer som är medborgare i EU-land, skulle kunna stärka 

förtroendet medborgaren hyser för EU som institution och skulle kunna vara en nödvändighet 

för att medborgare i allmänhet skall kunna hysa förtroende för EU som politisk institution 

(Eriksen & Fossum 2004, 442).  

 Andra studier gällande medborgarnas förtroende för, och attityd till, EU ser till det fysiska 

avståndet mellan medborgaren och EU:s centrum. Vissa menar att dagens digitala samhälle 

skulle ha befriat människor från den psykiska påverkan som ett långt fysiskt avstånd kan 

medföra. Forskning visar dock att det fysiska avståndet fortfarande har en negativ påverkan på 

medborgarnas förtroende för styrande politiska instanser (Berezin & Díez-Medrano 2008, 6). 

 Det finns också teorier om ett samband mellan ett lands ekonomi och befolkningens 

inställning till EU. Dessa teorier baseras bland annat på idén om att ett rikt land attraherar fler 

ekonomiska migranter, det vill säga personer som söker en bättre ekonomisk tillvaro genom att 

flytta till annat land eller region. Resultatet av detta är, enligt teorin, att en ekonomisk 

främlingsfientlighet uppstår i de rikare länderna, en främlingsfientlighet som i sin tur tar formen 

av skepsis riktad gentemot EU (Garry & Tilley 2009, 363). 

 Vissa studier inkluderar frågor om hur länge ett land varit medlem i unionen. Dessa 

studier har visat att det finns ett positivt samband mellan medborgarnas attityder till EU och hur 

länge länderna har varit medlemmar i unionen. Samma forskning visar dock att trenden är 
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negativ, det vill säga att medlemstidens positiva påverkan tappar mer och mer betydelse över 

tid för de år som studien baserats på (Anderson & Reichert 1995, 241-242).  

 

Syfte och hypoteser 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida medborgare i EU-länders subjektiva 

uppfattning om sin identitet som ”EU-medborgare” tillsammans med ytterligare variabler 

påverkar medborgarnas förtroende för EU som institution. Baserat på de teoretiska 

utgångspunkterna i denna uppsats ställer jag följande hypoteser: 

 

 Det finns ett positivt samband mellan ett lands genomsnittliga förtroende för 

EU och medborgarna i samma lands genomsnittliga uppfattning om sig själva 

som EU-medborgare (dvs. i hur stor utsträckning medborgarna uppfattar sig 

själva som EU-medborgare). 

 

 Högt BNP per capita och längre avstånd till Bryssel har en negativ påverkan 

på ett lands befolknings förtroende för EU. 

 

 

Avgränsningar 

Studien kommer till stor del baseras på data hämtad ur Eurobarometerrapporter1. Frågorna som 

ställs i dessa undersökningar har varierat sedan undersökningarna började 1973. De frågor som 

intresserar mig dök först upp tillsammans i Eurobarometer73 som kom under hösten 2010. 

Frågorna har dock inte funnits med i samtliga rapporter sedan dess. Eftersom jag i mitt 

modellbygge behöver data som baseras på samma frågor tvingar det mig att hoppa över några 

rapporter som inte innehåller de specifika frågor jag ska använda mig av. Detta i sig är inget 

problem då det viktiga är att de variabeldata jag använder mig av kommer från samma tidpunkt 

och då gemensamt representerar en observation vid denna specifika tidpunkt. 

 Kopplingen mellan legitimitet och gemensam identitet återfinns i debatten om EU:s 

påstådda underskott av legitimitet. Jag väljer att skriva ”påstådda” då det råder delade 

uppfattningar rörande huruvida EU faktiskt har ett problem med legitimitet eller inte (se t.ex. 

Moravcsik 2002 eller Follesdal & Hix 2006). Jag kommer inte ta ställning till den debatten i 

                                                 

1Eurobarometer är en undersökning som genomförs på uppdrag av Europakommissionen, mer information i 

Material och Metod–avsnittet. 
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den här uppsatsen. Istället söker jag efter de eventuella kopplingar som kan finnas mellan 

specifikt legitimitet och gemensam europeisk identitet. Detta utesluter dock inte användande av 

litteratur som publicerats som inlägg i denna debatt. 

 

Disposition 

Uppsatsens disposition ser ut enligt följande: efter detta inledande stycke belyses de teoretiska 

utgångspunkter som modellens variabler grundar sig på.  

 I avsnittet Material och Metod presenteras val av metod, modellens utförande samt hur 

insamlingen av material genomförts. Avsnittet tar också upp frågor om materialets validitet och 

reliabilitet och ger en detaljerad beskrivning av varje enskild variabels empiriska ursprung och 

numeriska design, det vill säga hur den bakomliggande teorin operationaliserats till statistiska 

data.  

 Därefter redovisas resultaten av de tester som genomförts med hjälp av tabeller och 

grafer. Resultaten analyseras och kopplas ihop till de teoretiska utgångspunkterna i avsnittet 

Analys och diskussion. I denna del diskuteras också förklaringar till avvikande observationer 

samt idéer om för modellen dolda variabler. 

 Avslutningsvis ges, under rubriken Sammanfattning, en kortare sammanfattning av 

uppsatsens resultat samt några kortfattade tankar om möjliga fortsatta studier inom området. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Följande avsnitt går på ett djupare plan in på de variabler som tillsammans syftar till att förklara 

medborgare i EU-länders nivå av förtroende för EU. I vissa fall kommer nivån av förtroende 

för EU beblandas med, och till viss del även behandlas som, medborgarnas generella inställning 

till EU. Med denna hopslagning vill jag inte antyda att de två begreppen eller fenomenen 

nödvändigtvis innebär eller är exakt samma sak. Vad jag däremot vill argumentera för är att det 

finns en stark koppling. Harteveld et al. (2013) gör också en sådan koppling. De vill förklara 

byggstenarna till medborgarnas förtroende för EU och föreslår en modell baserad på tre logics, 

där en av dessa – the logic of rationality – kopplar samman just förtroende för EU med 

medborgarens mer generella (positiva eller negativa) uppfattning av unionen i sig (Harteveld et 

al. 2013, 543-544). 

 The logic of rationality grundar sig på att förtroende till ett objekt (i det här fallet EU) 

baserar sig på individens egen bedömning av objektets egenskaper och kvalité. Individen väljer 

att lita på någonting först om förtroendet i sig är lönsamt för henne, det vill säga om investerat 

förtroende i objektet kan ge individen någon form av för individen önskvärd avkastning. Givet 

ramverket logic of rationality är outcomes ett kriterium för individens förtroende för ett objekt 

(exempelvis EU). Outcomes avser kompetensen och utförandet hos objektet i fråga. Med andra 

ord att det är osannolikt att hitta rational reasons till att förlita sig på en institution som agerar 

oprofessionellt eller ineffektivt (Harteveld et al. 2013, 544-545). I samband med detta brukar 

man ibland prata om ”output legitimacy”, där tanken är att individens förtroende för en politisk 

institution baseras på hennes egen värdering av de beslut som fattas av institutionen (Smismans 

2013, 342). Ur detta perspektiv är det rimligt att anta att förtroende för EU och generell 

inställning till EU är ett, till viss del, samexisterande fenomen.  

 Begreppet gemensam europeisk identitet avser, i denna uppsats, en delad identitet bland 

medborgarna inom den Europeiska unionen. Europeiska icke-medlemsländer utelämnas alltså 

ur modellen trots att de är medborgare i ett land som ligger i Europa, exempelvis Norge och 

Schweiz. En djupare definition av begreppet gemensam europeisk identitet och dess eventuella 

beståndsdelar kommer inte göras. Skälet till detta är att det är den subjektiva uppfattningen hos 

de individuella medborgarna som är det aktuella studieobjektet. Med andra ord: vad jag är 

intresserad av är inte att ta reda på eller förklara vad europeisk identitet är och består av. 

Utgångspunkten är att det finns något sådant som europeisk identitet och att folk känner av den 

i olika grad och kanske också på olika sätt. Detta innebär att det kan vara så att olika människor 
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ger olika, lika legitima, definitioner av begreppet oavsett om de känner sig som EU-medborgare 

eller inte. 

 ”Legitimitet” definieras i denna uppsats i enlighet med den definition som ges av 

Smismans: ”den generella graden av förtroende som de styrda har mot det politiska systemet” 

(Smismans 2013, 342, min översättning). Denna definition gäller om inget annat anges. Nedan 

belyses de teoretiska utgångspunkterna för modellens förklaringsvariabler. I avsnittet Material 

och Metod kommer sedan de centrala begreppen i teorin att operationaliseras till de variabler 

som används i den statiska modellen.  

  

Gemensam Europeisk Identitet 

Eriksen och Fossum tar avstamp i antagandet att det finns ett legitimitetsunderskott i EU. I 

artikeln Europe in Search of Legitimacy: Strategies of Legitimation Assessed från 2004 

presenterar de tre strategier för att få bukt med detta legitimitetsunderskott. En strategi för att 

stärka legitimiteten hos EU som Eriksen och Fossum tar upp syftar till att fördjupa den 

gemensamma självuppfattningen bland européer (Eriksen & Fossum 2004, 435). 

 Eriksen och Fossum menar att EU förvisso är ett avgränsat område men att den 

gemensamma identiteten som är grundläggande för att etablera visioner och målsättningar ännu 

inte är helt upptäckt. Genom att aktivt utröna, upptäcka eller återuppliva europeiska 

gemensamma traditioner, minnen, evenemang eller vad helst som gäller eller återfinns på 

gemensam europeisk nivå, kan man skapa den grund som är nödvändig för att bygga europeisk 

integration (Eriksen & Fossum 2004, 441-442). Denna konstruerade identitetsgrund medför en 

uppsättning gemensamma förpliktelser som tar formen i ett intresse att försvara ett avgränsat 

”vi-koncept”. Detta koncept stödjer i sin tur politiska antaganden på en gemensam, i det här 

fallet, europeisk nivå. Gränserna mellan ”vi” och ”icke-vi” blir också tydligt framträdande. De 

som inte antar de gemensamma värderingarna hamnar automatiskt i ”icke-vi”-facket och 

därmed utanför den gemensamma identiteten. Vidare menar Eriksen och Fossum att för att ett 

politiskt system ska kunna anses vara legitimt, och för att säkra förtroendet från medborgarna, 

så måste en gemensam identitet föreligga. Dessutom kräver varje politisk organisation en viss 

tillströmning av ”gemensam kulturell näring” för att få medborgarna att hysa tilltro till systemet 

och ha respekt för det bestämda regelverk som gäller inom ramen för systemet (Eriksen & 

Fossum, 2004, 442). Kontentan är alltså att legitimiteten bland annat grundas på en uppfattning 

av kollektiv identitet. 

 Detta resonemang kan dock kritiseras. Rothstein (2010) talar om ursprunget till den 

förhållandevis höga tillit svenska medborgare hyser för Sveriges politiska institutioner. Han 
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menar att denna tillit inte spirar ur gemensamma kulturella normer, det vill säga normer som 

grundlagts under en gemensam historia och utvecklats genom ett socialt samspel mellan 

individerna som delar denna historia. Istället menar han att en koppling mellan de två förvisso 

finns men att den kausala gången börjar i institutionerna, och att det är dessa som är källan till 

legitimiteten. Enligt honom är det institutionerna som alstrar de sociala normerna (Rothstein 

2010, 106-107). De sociala normerna i det aktuella fallet likställas med den gemensamma 

identiteten. Om Rothstein har rätt, så kan den gemensamma identiteten alltså sägas alstras av 

de gemensamma politiska institutionerna.   

 

Närhet till maktens centrum  

Det är inte svårt att föreställa sig att dagens tekniskt utvecklade samhälle, med i princip ständig 

uppkoppling och stor tillgång till telefon och internet, skulle göra medborgarna i EU okänsliga 

för faktiskt fysiskt avstånd när det kommer till känsla av samhörighet och förtroende för EU 

som organisation. Berezin och Díez-Medrano hävdar dock annorlunda (Berezin &  

Díez-Medrano 2008, 1). I artikeln Distance Matters: Place, Political Legitimacy and Popular 

Support for European Integration kritiserar de teoriströmmarna inom globalismen som grundar 

sig på antagandet att ökade framsteg inom digital och fysisk kommunikation sänker den fysiska 

avståndsvariabelns tyngd i frågor om politiskt styre och intresse (Berezin &  

Díez-Medrano 2008, 3).  

 Istället ser de till teorier inom lokalismen där det fysiska avståndet och den fysiska platsen 

influerar människors sociala och politiska agerande i högre utsträckning. Litteraturen inom 

området talar också för att medborgares benägenhet att ha förtroende för ett politiskt styre 

sjunker ju längre bort styret är beläget i förhållande till medborgaren. Detta sammankopplas 

också med empirisk forskning inom området som pekar på att medborgares involvering i 

politiska processer ökar ju mindre de politiska enheterna är och att politiker som bor i anslutning 

till de geografiska områdena de styr över anses, av medborgarna, vara mer pålitliga och ha 

bättre uppfattning om den regionens aktuella problem (Berezin & Díez-Medrano 2008, 6). 

 För att mäta avståndet från en medborgare till EU:s centrum så måste det centrumet 

såklart specificeras. Det givna valet är förstås Bryssel. Det är exempelvis i Bryssel som  

EU-kommissionen har sitt säte, många representanter och tjänstemän bor där och ”Bryssel” 

används inte sällan som en metonym för EU i sig (Berezin & Díez-Medrano 2008, 9). 

 Berezin och Díez-Medranos har ett stort empiriskt underlag för sina slutsatser om att 

avståndet till maktens centrum påverkar individens förtroende för EU negativt. En återkoppling 

till detta material presenteras kort i avsnittet Material och Metod. 
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BNP per capita 

En vanligt förekommande uppfattning om individens inställning till EU är att denna avspeglar 

individens upplevda ekonomiska påverkan av EU-medlemskapet. Sambandet sägs vila på en 

nyttomaximerande grund där en medborgare som upplever att han eller hon gynnas ekonomiskt 

av sitt lands EU-medlemskap också är mer positivt inställd. Detta kan jämföras med en 

medborgare som upplever situationen på motsatt sätt; som upplever att han eller hon 

missgynnas ekonomiskt av sitt lands medborgarskap. Denna medborgare antas enligt teorin 

vara mer negativt inställd till unionen i sig (Garry & Tilley 2009, 362). 

 Economic xenophobia (ekonomisk främlingsfientlighet) är ett begrepp som beskrivs som 

en fientlig inställning till ekonomiska migranter, det vill säga personer som söker en bättre 

ekonomisk tillvaro i ett annat land eller region. Rent generellt attraherar rikare länder flera 

ekonomiska migranter än fattiga länder. Detta genererar en större ekonomisk 

främlingsfientlighet i de rikare länderna än de fattiga. Den ekonomiska främlingsfientligheten 

i sig är förstås bara en gren av ”generell” främlingsfientlighet som i sig medför en ökad mängd 

av euroskepticism (Garry & Tilley 2009, 363).  

 Ytterligare en föreslagen källa till euroskepticism har sin grund i skillnaden mellan 

medlemsländernas status som nettobetalare eller nettomottagare av ekonomiska medel från och 

till EU. Detta skall dock inte förstås som att individers inställning till EU är en direkt spegling 

av huruvida landet ”tjänar” eller ”förlorar” på medlemskapet. En negativ inställning till EU 

behöver inte grunda sig på de ekonomiska utgifterna i sig utan kan grundas på andra 

bakomliggande variabler så som rädsla för att landets suveränitet urholkas eller oro över att 

deras (medborgarnas) levnadssätt ska förändras. Dessa negativa uppfattningar finns både i de 

rikare nettogivarnationerna och i de förhållandevis fattiga nettomottagarnationerna. Skillnaden 

ligger i att de negativa sidorna av EU-medlemskapet som befolkningen i 

nettomottagarnationerna upplever motverkas av de positiva aspekterna som medlemskapet 

medför, exempelvis en nettoinkomst från unionen. Samtidigt späs eventuella negativa 

inställningar till EU-medlemskapet på i de rikare nationerna där medborgarnas inbetalda skatter 

till viss del lämnar landet till förmån för andra EU-länder (Garry & Tilley 2009, 364-365;  

373-374).  

 Alla tre ovan diskuterade faktorer verkar tala för ett negativt samband mellan högt BNP 

per capita och medborgarnas allmänna inställning till EU och därmed (enligt resonemanget fört 

i inledande delen av teoriavsnittet) medborgarnas förtroende för EU. 
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Antal år sedan inträde i unionen 

Längden av ett lands medlemskap är en intressant och till viss del svårhanterlig variabel. Den 

kan till första början framstå som uppenbar då dagens 28 medlemsländer har ett ganska brett 

spektra av inträdesdatum från starten 1952 till det senaste landets (Kroatiens) inträde 2013. 

Problemet uppstår i att ländernas kategorisering gällande inträdesår sammanfaller med vissa 

andra tydliga kategorier. 

 Fram till och med 1995 var det främst Västeuropeiska länder som haft möjlighet att 

ansluta sig till EU och det var först 2004 som delar av det forna östblocket anslöt sig till unionen 

(Communication department of the European Commission, Odaterad). Vid tillfället då dessa 

länder var nya i unionen, hade länderna förhållandevis nyligen erfarit auktoritärt styre. Inträdet 

i EU medförde en förhoppning om att medlemskapet skulle bidra till att konsolidera demokratin 

samt motverka korruption och nya dragningar mot auktoritära eller totalitära styren (Sadurski 

2004, 371). Med andra ord kan en variabel om hur länge ett land varit medlem i detta fall 

fortfarande färgas av de politiska minnena och erfarenheterna hos det forna östblocket och inte 

renodlat endast bestå av antal år som landet varit fullständig medlem i EU. 

 Anderson och Reichert söker förklaringar till olika nivåer av stöd för EU. I sina 

eftersökningar inkluderar de aspekten om hur länge ett land varit medlem i unionen (Anderson 

& Reichert 1995, 231). Deras resultat pekar på att variabeln om antal år som medlem har en 

positiv korrelation med befolkningens stöd för EU-samarbetet. Med andra ord pekar deras 

resultat på att ju längre ett land varit medlem, ju högre stöd har befolkningen i landet för 

unionen. Viktigt att poängtera är dock att under de tre mättillfällen de hämtat data ifrån (1982, 

1986 och 1990) så sjunker variabelns inflytande för varje mättillfälle (Anderson & Reichert 

1995, 241-242). Huruvida variabeln har något inflytande på generellt stöd för EU idag, och hur 

detta inflytande i sådana fall ser ut (om det är ett positivt inflytande eller ett negativt inflytande), 

återstår att se. 
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Material och metod 

Mycket av variabeldata i uppsatsen är baserad på informationen från Standard 

Eurobarometerrapporter (nedan även betecknad som ER). Rapporterna ges ut två gånger per år 

på uppdrag av EU-kommissionen och baseras på resultatet av cirka 1000 personintervjuer i 

varje medlemsland (European Commission, Odaterad). Valet av Eurobarometerrapporter som 

källa beror till stor del på att det är en stabil och långtgående undersökningstradition inom EU. 

Den tillhandahåller tydliga jämförbara data med frågor som till viss del är återkommande över 

tid. Mer om detta nedan. 

 Uppsatsens empiri baseras på information hämtad ur ER73, ER75 och ER77-80 (siffran 

står inte för året rapporten kom ut, utan vilken rapport i ordningen det är). Detta för att det är 

först i ER73 som frågan gällande huruvida den tillfrågade känner sig som en EU-medborgare 

eller inte för första gången dyker upp. Anledningen till att ER74 och ER76 uteblir är att de till 

viss del saknar jämförbar data med övriga rapporter. Med andra ord så innehåller alla utvalda 

rapporter de frågor med tillhörande svar som är nödvändiga för att genomföra  

testen – de utvalda rapporterna har en slags ”minsta gemensamma nämnare” av utvalda frågor. 

Dessutom uteblir också den senaste rapporten; ER812. Denna rapport kom ut under våren 2014 

och eftersom år 2014 i skrivande stund ännu inte är slut finns 2014 års BNP per capita-siffra 

inte tillgänglig. Trots att övrig variabeldata från 2014 är tillgänglig blir den alltså inte brukbar 

när det inte finns BNP per capita data att jämföra med. 

 Antalet rapporter är sex stycken och för att få så många observationer som möjligt 

kommer uppsatsen behandla varje enskilt frågetillfälle och land som en egen observation. Det 

innebär att det till exempel kommer finnas en observation för SverigeER73, en för 

SverigeER75, en för BelgienER77 och så vidare. Kroatien gick med i unionen först under 

sommaren 2013 och dess medborgare har därför bara deltagit i undersökningen som fullvärdig 

medlem två gånger, det vill säga i ER80 och ER81. Eftersom ER81 inte används i uppsatsen 

blir resultatet att Kroatien bara representeras av en observation. Detta medför dock inget 

problem eftersom det är ett mönster som eftersöks i undersökningen, alltså kopplingen mellan 

de oberoende och den beroende variabeln.  

 Valet av metod är multipel linjär regression. En kvantitativ metod som kan förefalla sig 

vara ett naturligt val när man söker samband mellan en kvantitativ responsvariabel (förtroende 

för EU) och flera andra variabler (de utvalda förklaringsvariablerna) (Moore et al. 2011, 525). 

                                                 

2 Vid uppsatsens färdigställande hade även ER82 publicerats. 
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Metodens utförande beskrivs senare i detta avsnitt. Nedan redovisas variablernas dataursprung 

och redovisning av fråga med svarsalternativ där detta är applicerbart. 

 

Variabeldata – ursprung och framställning  

 

Förtroende för EU 

Modellens responsvariabel baseras på en fråga i Eurobarometern som lyder enligt följande: 

I would like to ask you a question about how much trust you have in certain 

institutions. For each of the following institutions, please tell me if you tend 

to trust it or tend not to trust it. The European union (se t.ex. European 

Commission 2010, 50; European Commission 2011, 44). 

 

Här fick den tillfrågade välja mellan tre svarsalternativ: ”Tend to trust”, ”Tend not to trust” och 

”Don’t know” (se t.ex. European Commission 2010, 50; European Commission 2011, 44). Den 

procentuella andel som svarar att de ”Tend to trust” EU som institution är den siffra uppsatsen 

använder sig av. 

 

Känsla av EU-medborgarskap 

Förklaringsvariabeln ”känsla av EU-medborgarskap” grundas av svaren på Eurobarometerns 

fråga som lyder enligt följande: 

For each of the following statements, please tell me to what extent it 

corresponds or not to your own opinion. You feel you are a citizen of the 

EU (se t.ex. European Commission 2010, 188; European Commission 2011, 

188). 

 

De tillfrågade fick välja mellan svarsalternativen ”Yes, definitely”, ”Yes, to some extent”, ”No, 

not really”, ”No, definitely not” och ”Don’t know” (se t.ex. European Commission 2010, 188; 

European Commission 2011, 188). Siffran som används är de sammanslagna positiva svaren, 

alltså den andelen i procent som svarat ”Yes” i någon formulering. För att anpassa verkligheten 

efter de i inledningen ställda hypoteserna reduceras alltså antalet svar för att bli mer kontrastrika 

och lättare fungera i en statistisk modell. 



12 

 

BNP per capita 

Data gällande BNP per capita hämtas från World Bank Group databank (The World Bank, 

Odaterat). Utan att gå in på djupare detaljer kan observationernas individuella data sägas 

beskriva purchasing power parity – köpkraftsparitet. Köpkraftsparitet är en justeringsmetod 

som används för att göra internationella jämförelser av BNP (Blanchard et al. 2010, 231)3.  

 De siffror som finns tillgängliga från denna källa har redovisats på årsbasis. Samtidigt är, 

som tidigare nämnts, Eurobarometerdata redovisade på halvårsbasis. Detta problem bemöts 

genom att välja samma BNP per capita-siffror på eurobarometerdata hämtad från rapporter från 

samma år. Exempelvis får ER77 och ER78, som båda togs fram 2012, samma (2012 års) BNP 

per capita-siffra. Alternativet hade varit att räkna ut ett årssnitt för eurobarometerdata om 

variablerna förtroende för EU och känsla av EU-medborgarskap och sedan köra det mot 

helårsbaserad data om BNP per capita och övriga variabler. För att erhålla så många olika 

observationer som möjligt på responsvariabeln och förklaringsvariabeln om känsla av  

EU-medborgarskap används den förstnämnda metoden. 

 

Avstånd till Bryssel 

För att räkna ut avstånd mellan Bryssel och det observerade landets huvudstad används 

GeoBytes avståndskalkylator (Geobytes, Odaterat). GeoBytes tillhandahåller ett mycket enkelt 

onlinebaserat verktyg där man som användare fyller i namnet på en stad i den första rutan och 

namnet på en annan stad i den andra rutan. Därefter visas sidan fågelvägen mellan städerna i 

kilometer. 

 Ett uppenbart problem med denna metod framträder direkt: Bryssel är EU:s centrum, men 

varifrån skall mätningen ske? Valet har landat på att mäta från huvudstäderna i 

medlemsländerna. Anledningen till detta val kan kännas uppenbart men för att precisera det 

ytterligare beror det delvis på folkmängd. Eftersom man kan utgå ifrån att de intervjuade 

personerna är slumpmässigt utvalda och att folktätheten är stor eller störst i huvudstäderna så 

kan det därmed anses vara troligt att en proportionerlig andel av de tillfrågade kommer från 

huvudstadsområdet. Denna motivering är långt ifrån hundraprocentig men det är samtidigt svårt 

                                                 

3 World Bank beskriver själva materialet som följer: ”GDP per capita based on purchasing power parity (PPP). 

PPP GDP is gross domestic product converted to international dollars using purchasing power parity rates. An 

international dollar has the same purchasing power over GDP as the U.S. dollar has in the United States. GDP at 

purchaser's prices is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes 

and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for 

depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. Data are in current 

international dollars based on the 2011 ICP round.” (The World Bank, Odaterat) 
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att motivera ett val som inte faller på huvudstäderna. Alternativa mätpunkter hade varit att 

undersöka folkdensiteten och på så vis få fram någon form av demografiskt snitt inom landets 

gränser. Utan att ha genomfört en sådan undersökning vet vi att den genomsnittliga 

demografiska tyngdpunkten i ett land inte nödvändigtvis är placerad i huvudstaden. Däremot är 

det rimligt att detta gäller i största allmänhet. 

 Härmed framkommer en skillnad i mätmetoden som används i denna uppsats och 

mätmetoden som används i Berezin och Díez-Medrano’s artikel (som beskrevs i teoriavsnittet). 

Berezin och Díez-Medrano baserar sina avståndsberäkningar på ett mer avancerat system 

grundat på statistiska subregioner i Europa definierade av Eurostat (Berezin & Díez-Medrano 

2008, 25). Detta ger ett mer dynamiskt dataursprung än min metod. Inom tidsramen för denna 

uppsats finns inte utrymme att använda Berezin och Díez-Medranos eller en likartat avancerad 

metod. 

 

Antal år sedan inträde i unionen 

Data gällande hur länge ett land varit med i EU är information tillgängligt från många källor. 

Variabeldata baseras på information om inträdesår som EU själv tillhandahåller 

(Communication department of the European Commission, Odaterad). Tidsmåttet avser hela 

år. Variabeln ”Antalet år som medlem” är differensen mellan det året observationen avser minus 

året det specifika landet gick med i unionen. Exempelvis blir antalet år som medlem för Sverige 

i observationen ER77 följande: 2012 − 1995 = 17. Detta eftersom ER77 genomfördes 2012 och 

Sverige gick med i Unionen 1995. Variabeln skulle ha samma värde för ER78 eftersom den 

publicerades samma år som ER77. 

 

Kritisk granskning av dataursprung 

Viktiga aspekter att ha i åtanke gällande de data som modellen baseras på är graden av 

reliabilitet och validitet. Reliabilitet avser huruvida svaren kan anses vara tillförlitliga, att de 

inte innehåller några slumpfel (Lantz 2014, 40). I det aktuella fallet råder det ingen tvekan om 

de mer objektiva och uppenbara data som används för att ta fram modellen. Dessa objektiva 

och uppenbara data avser avståndet till Bryssel och antal år som medlem i unionen. De är 

förhållandevis lättmätta naturvetenskapliga data som baseras på tid och rum. Eventuellt kan 

kritik riktas mot valet av mätpunkter både för tid och rum men det är inte en fråga om reliabilitet. 

 När det kommer till de enkätbaserade frågorna om uppfattning om EU-medborgarskap 

och förtroende för EU är det viktigt att undersökningen haft en tillräckligt stor urvalsstorlek för 
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att få en tillfredställande nivå av felmarginal och konfidensnivå (Lantz 2014, 108). Det finns 

inte möjlighet att sätta sig in i alla de specifika undersökningar som Eurobarometrarna bygger 

sina resultat på, men det framgår att det, per rapport, i varje land genomförs cirka 1000 

personliga intervjuer (European Commission, Odaterad). Mer detaljer om statistisk metod och 

vilka urvalsstorlekar som är lämpliga för vilka populationer och så vidare kommer inte 

redovisas här. Istället är utgångspunkten antagandet att EU-kommissionen och de aktörer som 

kommissionen anlitar för att genomföra undersökningarna gör en professionell och seriös insats 

i arbetet att ta fram rapporterna och dess underlag. Med det konstaterat förutsätts 

Eurobarometerns data har god reliabilitet och därmed att rapporternas samlade information inte 

har några anmärkningsvärda brister i form av slumpfel. 

 Den andra aspekten som behöver belysas är frågan om undersökningens validitet. Med 

validitet avses huruvida studien kan anses vara giltig, att man lyckats mäta det man faktiskt 

hade för avsikt att mäta och hur den teoretiska utgångspunkten stämmer med den 

operationaliserade definitionen (Bjereld et al. 2009, 112-113). I denna uppsats kan frågan om 

validitet uppstå i två led. Det första ledet syftar på att data i Eurobarometern är fri från tolkning. 

Frågorna som ställs och svaren som ges vid intervjutillfällena återges oförvanskat och otolkat. 

 Det andra ledet har att göra med hur den insamlade informationen hanteras av forskaren 

eller den som på ett eller annat sätt avser nyttja informationen i rapporterna, det vill säga att rätt 

källa användes för att representera rätt variabel i forskarens studie. Också här är det svårt att se 

några validitetsproblem med variablerna ”Tid sedan inträde i EU” och ”Avstånd till Bryssel”. 

Självklart kvarstår problematiken kring avståndet, att det är en generalisering som baseras på 

att det är från landets huvudstad mätningen sker, men den diskussionen fördes ovan. Eventuella 

validitetsproblem med variablerna om uppfattning av EU-medborgarskap och/eller förtroende 

för EU är dock lite knivigare. I detta fall måste man ta hänsyn till de tillfrågades subjektiva 

uppfattningar av frågan och av deras egen plats i unionen. Vissa personer kanske är extremt 

svårflörtade och ser sig absolut inte som en EU-medborgare, trots att de i något fall, enligt 

någon teori, kanske ”borde” göra det. Andra kanske är riktiga EU-optimister och ser sig som 

EU-medborgare trots att deras situation enligt någon teori talar emot att de skulle ha den 

uppfattningen. Svaret på sådan kritik mot variablernas validitet är förstås att undersökningen 

frågar efter individernas personliga uppfattning – deras personliga bild av situationen. Ställer 

man en fråga om en persons subjektiva uppfattning kommer man självklart få ett subjektivt 

svar, vilket också är det man efterfrågar. Med andra ord råder det ingen anmärkningsvärd 

validitetsproblematik kring de mer subjektiva variablerna i modellen. 
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 Utöver riskerna med osäkra data bör det också poängteras att en stor majoritet av de 

uppgifter som samlas in i de olika rapporterna och andra databaser överförs till kalkylbladet för 

hand. Överföringen av data från källa till uppsatsens kalkylblad kommer med andra ord inte 

kopieras från dokument till dokument genom kommandon i datorn. Detta medför såklart en risk 

i form av att den mänskliga faktorn blir en del av processen med medförande risker i form av 

skrivfel eller avläsningsfel. Självklart är strävan att vara så noggrann som möjligt men risken 

skall ändå nämnas. 

 En detalj som också bör nämnas är att i den enda rapporten som Kroatien förekommer 

(ER80) hade landet endast varit medlem i ungefär ett halvår. Kroatien inkluderades ändå i 

datamaterialet och deras medlemstid avrundades uppåt vilket gav dem en medlemstid på 1 år. 

 

Datalayout 

Programmet som används för att utföra testerna och modellkonstruktionen är Minitab 17. När 

teori- och materialgenomgång är genomförda för jag in variabeldata i programmets kalkylblad 

(worksheet) enligt figur 1 nedan:  

Där:  

 C1-T - Observation, innehåller namnet på den aktuella observationen som 

betecknas efter land och rapportnummer. 

 

 C2 - Trust in EU Yes-%, innehåller den procentuella andelen som svarat 

”Tend to trust” på frågan om de har förtroende för EU. 

 

 C3 - EU-citizen feel Yes-%, innehåller den procentuella andelen som svarat 

”Yes, definitely” eller ”Yes, to some extent” på frågan om de känner sig som 

en EU-medborgare. 

 

Figur 1 
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 C4 - Years of membership, innehåller hur många år som det aktuella landet 

vid den aktuella rapporten varit medlem i unionen. 

 

 C5 - BNP per capita [10^3 ID], innehåller data från World Bank angivet i 

tusentals international-dollars (se fotnot 3). 

 

 C6 - Distance to Brussels [10^5 m], innehåller avståndet mellan Bryssel och 

det aktuella landets huvudstad angivet i hundratals kilometer. 

 

 

Statistisk metod 

För att svara på de frågeställningar som angavs i det inledande stycket kommer multipel 

regressionsanalys att används. Det huvudsakliga intresset ligger i sambandet mellan förtroende 

för EU och medborgarnas självidentifiering som EU-medborgare. Men det är ändå användbart 

att inkludera de övriga variablerna som har valts ut (BNP per capita, avstånd till Bryssel och 

antal år som medlem). Om inte dessa variabler läggs till i modellen, löper modellen risk att bli 

missvisande då den enda förklaringsvariabeln ensam förväntas skatta responsvariabeln (Edling 

& Hedström 2003, 95-97). 

 Data för en multipel linjär regression består av värden av responsvariabeln 𝑦 och 𝑝-antal 

förklaringsvariabler som betecknas 𝑥1, 𝑥2 … 𝑥𝑝 för 𝑛-antal observationer. I det aktuella fallet 

finns det fyra förklaringsvariabler vilket ger 𝑝 = 4 och eftersom datamaterialet består av 163 

observationer blir 𝑛 = 163. Multipel regression skattar värdet på responsvariabeln 𝑦 enligt 

följande ekvation: 

 

�̂� =  𝑏0 +  𝑏1𝑥1 +  𝑏2𝑥2 + ⋯ 𝑏𝑝𝑥𝑝 

 

Där värdet av lutningskoefficienten (𝑏𝑝) avgör den specifika förklaringsvariabelns (𝑥𝑝) 

påverkan på den skattade responsvariabeln (�̂�) (Moore et al. 2011, 588). Skärningspunktens 

(𝑏0) värde är samma värde �̂� får om samtliga lutningskoefficienter har värdet noll (Moore et 

al. 2011, 532). Med en signifikansnivå på 5 % ställs följande nollhypotes respektive 

alternativhypotes för att undersöka de hypoteser som ställdes i det inledande avsnittet:  
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𝐻0: 𝑆𝑎𝑚𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑎𝑣 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 ä𝑟 𝑙𝑖𝑘𝑎 𝑚𝑒𝑑 𝑛𝑜𝑙𝑙 

 

𝐻𝑎: 𝑀𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 ä𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑖𝑘𝑎 𝑚𝑒𝑑 𝑛𝑜𝑙𝑙 

 

Översatt till vardagsspråk kan nollhypotesen (H0) skrivas som att påverkan från samtliga 

variabler i modellen är lika med noll. Det vill säga att ingen av förklaringsvariablerna (identitet, 

BNP per capita, avstånd och antal år som medlem) som används till att förklara 

responsvariabeln (förtroende för EU) har någon påverkan på responsvariabeln. Om 

nollhypotesen inte kan förkastas, så innebär det att oavsett uppmätta nivåer på de fyra 

förklaringsvariablerna så påverkas inte responsvariabeln av dessa förändringar. 

Alternativhypotesen (Ha) säger minst en av förklaringsvariablerna har någon form av påverkan 

på responsvariabeln, positiv eller negativ. 
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Resultat 

I detta avsnitt presenteras sammanställningar av data och de statistiska testen med tillhörande 

resultat. Resultaten diskuteras inte i någon utsträckning här då den analytiska och diskuterande 

delen följer i avsnittet Analys och diskussion. 

 

Deskriptiv statistik 

Istället för att visa samtliga data i en gigantisk tabell presenteras här datamaterialet i en mindre 

tabell med beskrivande statistik. Tabell 1 visar variablernas medelvärde, standardavvikelse, 

median, minimum samt maximumvärde: 

 

 
 

Av tabellen att döma ser de flesta variablerna ut att vara ganska symmetriskt fördelade då 

median och medelvärde på ett ungefär är lika. Undantaget är Years of membership där de 

median och medelvärde skiljer sig desto mer. 

 För att få en bättre uppfattning om ländernas individuella värde på responsvariabeln 

presenteras nedan (figur 2 - 7) en överblickande tidsserie över samtliga länder med tillhörande 

data av responsvariabeln (Trust in EU) för respektive eurobarometerrapport. Viktigt att 

poängtera är att tidsskillnaden mellan rapporterna varierar vilket gör att tidsseriens början inte 

inkluderar data från rapporterna ER74 och ER76. Stegen på X-axeln blir med andra ord på 

helårsbasis mellan ER73 till ER75 och ER75 till ER77 för att därefter vara steg på halvårsbasis. 

Variable N Mean StDev Minimum Median Maximum 

Trust in EU Yes-% 163 41,184 11,547 13,000 42,000 68,000 

 EU-citizen feel Yes-% 163 63,233 10,802 41,000 65,000 88,000 

 Years of membership 163 25,64 21,05 1,00 17,00 61,00 
BNP per capita [10^3 ID] 163 33,08 13,70 14,41 30,49 90,79 

 Distance to Brussels [10^5] 163 11,450 6,585 0,000 11,610 29,050 

 
Tabell 1 
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Att inkludera unionens 28 medlemsländer i en enskild figur hade gjort figuren oläsbar. Därför 

är länderna uppdelade i 6 grafer, uppdelningen är i det närmaste slumpmässig och saknar 

politisk betydelse. Kroatien representeras som en ensam punkt under ER80. Vidare är Y-axelns 

gradering justerad för att ha samma skala på alla grafer för att underlätta jämförelse. 

 

 

 

 

Oavsett vilken nivå länderna ligger på vid ER73 (våren 2010) kan man i flera fall skönja en dip 

i förtroendet under ER77 (våren 2012). Därefter ser värdena ut att stabilisera sig och i vissa fall 

även återhämta sig en aning. 

Figur 2 Figur 3 

Figur 5 

Figur 6 

Figur 4 

Figur 7 



20 

 

I tabell 2 nedan redovisas variablernas korrelation gentemot varandra: 

 

 Trust in EU  

 
EU-citizen 

feel 

 

Years of 

members 

 

BNP per 

capita 

 
EU-citizen feel Yes-% 0,358 

 
1   

Years of membership 

 
-0,298 

 
0,174 

 
1  

BNP per capita [10^3 ID] -0,112 

 
0,543 

 
0,650 

 
1 

Distance to Brussels [10^5] 0,006 

 
-0,262 

 
-0,651 

 
-0,525 

 
Tabell 2 

 

Förhållandevis starka korrelationer finns bland många av variabelkombinationerna med 

undantag för Trust in EU mot Distance to Brussels som visar en mycket svag positiv 

korrelation. En svag negativ korrelation finns också mellan BNP per capita och Trust in EU.  

 

Residualer för varje enskild förklaringsvariabel mot responsvariabeln 

Multipel linjär regression kräver inte normalfördelning hos responsvariabeln eller 

förklaringsvariablerna. Däremot är det viktigt att residualerna är normalfördelade. Residualer 

kan beskrivas som skillnaden mellan det skattade värdet och det i verkligheten observerade 

värdet. I figur 8 presenteras en grafisk framställning av var och en av förklaringsvariablernas 

residualer i förhållande till normalfördelning. 

Figur 8 
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För att residualerna ska kunna anses vara normalfördelade bör de hålla sig till den raka linjen. 

Små avvikelser från linjen är inte något större problem vid större mängder observationer. I detta 

fall kan det konstateras att residualernas fördelning är tillräckligt normal för att inte orsaka 

problem. Residualerna här kan antas vara normalfördelade.   

 

Modellframställning 

Nedan följer resultaten av regressionsanalysen först för en renodlad Trust in EU som 

responsvariabel mot EU-citizen feel Yes-% som förklaringsvariabel (Tabell 3). Därefter 

inkluderas samtliga förklaringsvariabler (Tabell 4). 

 

Term 

 

 

Coef 

 
P-Value 

 
VIF 

 
Constant 

 
16,98 

 

 

0,001 

 
 

EU-citizen feel Yes-% 

 
0,3827 

 
0,000 

 
1,00 

 
Tabell 3 

 

Variabeln EU-citizen feel Yes-% har ett p-värde långt under signifikansnivån på 5 % vilket gör 

att variabeln med god marginal är signifikant. VIF-värdet är i detta fall inte något att diskutera 

då modellen endast innehåller en förklaringsvariabel (mer om detta i den större modellen). 

 Regressionsekvationen för denna modell är som följer: 

 

𝑇𝑟𝑢𝑠𝑡 𝑖𝑛 𝐸𝑈 𝑌𝑒𝑠 − % = 16,98 + 0,3827𝐸𝑈 − 𝑐𝑖𝑡𝑖𝑧𝑒𝑛 𝑓𝑒𝑒𝑙 𝑌𝑒𝑠% 

 

Detta kan i ord beskrivas som att för varje ytterligare procent av befolkningen i ett land som 

känner sig som EU-medborgare så ökar förtroendet till EU i sin helhet med 0,3827 %. Självklart 

ska man undvika att extrapolera allt för mycket (det vill säga söka sig långt utanför det spann 

med data som modellen baseras på) och i detta fall uppstår det också problem om man hittar ett 

land, verkligt eller fiktivt, där fler än 83,02 % av medborgarna känner sig som EU-medborgare. 

Detta på grund av att den skattade andelen medborgare i landet som känner förtroende för EU 

då skulle överstiga 100 % vilket förstås inte kan stämma. 

 Nästa steg är att presentera den kompletta modellen med samtliga förklaringsvariabler: 
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Term Coef 

 
SE Coef 

 
P-Value 

 
VIF 

 Constant 24,56 

 
5,73 

 
0,000 

 
 

EU-citizen feel Yes-% 0,5449 

 
0,0876 

 
0,000 

 
1,56 

 
Years of membership -0,1991 

 
0,0566 

 
0,001 

 
2,47 

 
BNP per capita [10^3 ID] -0,2366 

 
0,0892 

 
0,009 

 
2,60 

 
Distance to Brussels [10^5 m] -0,428 

 
0,155 

 
0,006 

 
1,82 

 
Tabell 4 

 

Tabellen ovan (tabell 4) visar de estimerade koefficienterna med tillhörande standardfel. 

Variablernas signifikans redovisas i form av P-värden. Kolumnen längst till höger innehåller 

variablernas VIF-värde. 

 Samtliga variablers p-värden är under 0.05 vilket gör dem signifikanta då, som tidigare 

nämnts, signifikansnivån är satt till 0.05. Standardfelet är den skattade koefficientens 

standardavvikelse och ett lågt standardfel är att föredra. I detta fall är standardfelen små vilket 

återspeglas i de redan konstaterade låga p-värdena. De signifikanta variablerna gör att den 

tidigare uppsatta nollhypotesen kan förkastas till fördel för alternativhypotesen – minst en av 

förklaringsvariablerna påverkar responsvariabeln positivt eller negativt! 

 VIF står för variance inflation factor. VIF-värdena mäter om, och i så fall hur mycket, 

multikolinjäritet som i finns modellen. Med andra ord mäter VIF-värdena om korrelationen 

mellan förklaringsvariablerna är så pass stor att det kan påverka modellens förmåga att hålla 

isär förklaringsvariablernas individuella effekter på responsvariabeln. Modellens variabler har 

låga VIF-värden vilket betyder att förklaringsvariablerna har låga nivåer av korrelation 

sinsemellan.  

 Modellens R-värden och standardfel presenteras i tabell 5 nedan: 

 

S R-sq 

 
R-sq(adj) 

 9,63824 32,05% 30,33% 

Tabell 5 

 

S är regressionens standardfel. Värdet representerar medelavståndet observationerna skiljer sig 

från den skattade regressionslinjen. Med andra ord beskriver regressionens standardfel hur 

modellens tänkta linje i snitt skiljer sig från verklighetens observationer. Ett lägre värde är att 

föredra då det visar att observationerna ligger närmre den skattade linjen. 
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 R-sq, R-squared eller R2 visar hur stor andel av variationen hos responsvariabeln som 

förklaras av förklaringsvariablerna. Modellens R2-värde på 32,05%. Resterande 67,95 % av 

förändringarna i förtroendet för EU hos medborgarna i EU måste förklaras på andra sätt än 

genom de fyra förklaringsvariabler som finns i denna modell. R-sq(adj) är ett anpassat R2-värde. 

Anpassningen sker då värdet på R2 ökar för varje variabel som läggs till och om flera ”mer eller 

mindre givande” variabler till kommer värdet på R2 öka på ett missvisande sätt.  

 Den slutgiltiga regressionsekvationen ser ut enligt följande (observera att variabelnamnen 

är kursiverade och satta inom parentes för att skilja bindestrecken som förekommer i 

variabelnamnen från ekvationens minustecken): 

 

(𝑇𝑟𝑢𝑠𝑡 𝑖𝑛 𝐸𝑈 𝑌𝑒𝑠 − %) 

=  

24,56 +  0,5449 (𝐸𝑈 − 𝑐𝑖𝑡𝑖𝑧𝑒𝑛 𝑓𝑒𝑒𝑙 𝑌𝑒𝑠 − % ) −  0,1991 (𝑌𝑒𝑎𝑟𝑠 𝑜𝑓 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠ℎ𝑖𝑝) 

 − 0,2366 (𝐵𝑁𝑃 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 [10^3 𝐼𝐷]) −  0,428 (𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠 [10^5 𝑚]) 
 

Införandet av de övriga förklaringsvariablerna i modellen har gett följande resultat: modellens 

intercept har ökat från tidigare 16,98 till nuvarande 24,56 och påverkan från variabeln om 

medborgarnas uppfattning av EU-medborgarskap har ökat från 0,3827 till 0,5449 

procentenheter per procentenhet av EU-medborgaruppfattning. Med andra ord: för varje 

ytterligare procent som ett lands medborgare uppfattar sig själva som EU-medborgare stiger 

tilliten till EU i snitt med 0,5449 % ceteris paribus (allt annat lika, det vill säga att övriga 

förklaringsvariabler är oförändrade). 

 Ekvationen säger också att för varje år ett land varit medlem så sjunker det landets 

medborgares förtroende i snitt med 0,1991 % ceteris paribus. Vidare är effekten av BNP per 

capita sådan att för var tusende international-dollar i BNP per capita, så sjunker landets 

medborgares förtroende för EU i snitt med 0,2366 % ceteris paribus. Den största negativa 

effekten på förtroende till EU är avståndet. För var hundrade kilometer som avståndet till 

Bryssel ökar så minskar förtroendet för EU i snitt med 0,428 % ceteris paribus. 

 Som nämndes ovan är det inte nödvändigt att variablernas data är normalfördelade, viktigt 

är däremot att residualerna är det. Nedan (figur 9) visas testresultat och tillhörande graf för 

kontrollen av den slutgiltiga modellens normalfördelade residualer. 
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Hade residualerna varit perfekt normalfördelade hade de inte avvikit från den raka linjen. Nu 

finns det vissa avvikelser men inget som påverkar modellen. P-värdet hör till följande 

hypoteser: 

 

𝐻0: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎 ä𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑓ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑𝑒 

 

𝐻𝑎: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎 ä𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑓ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑𝑒 

 

Då p-värdet är större än 0,100 (>0,100) kan nollhypotesen inte förkastas till fördel för 

alternativhypotesen som säger att residualerna inte är normalfördelade. Med andra ord finns det 

inte tillräckliga bevis för att säga att residualerna inte är normalfördelade och därmed är 

förutsättningen om normalfördelade residualer uppfyllt.  

 

Outliers och avvikande observationer 

Minitab identifierade 16 avvikande observationer bland de data som modellen baseras på. 

Avvikande observationer är observationer som får oproportionellt mycket inflytande över 

formandet av modellen. Avvikande observationer kan karaktäriseras på två huvudsakliga sätt: 

de är antingen avvikande i Y-riktning eller i X-riktning. I tabell 6 nedan är de avvikande i  

Figur 9 
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X-riktning (hävstångspunkter) betecknade med R och de avvikande i Y-riktning (outlier) 

betecknade med X. 

 

 

 

Observation avser den placering observationen har i Minitabs kalkylblad, ObservationsID är 

den specifika observationens beteckning i form av land och rapportnummer. Kolumnen Trust 

in EU Yes-% visar de faktiska uppmätta värdena för den aktuella observationen och Fit är det 

värdet på responsvariabeln observationen ”skulle” haft enligt modellen. Resid är residualen, 

alltså skillnaden mellan det faktiska observerade och det estimerade värdet av responsvariabeln. 

  

Observation ObservationsID Trust in EU Yes-% Fit Resid Type 

2 BulgarienER73 61,00 39,43 21,57 R 

4 DanmarkER73 61,00 40,74 20,26 R 

6 EstlandER73 68,00 45,42 22,58 R 

15 LuxemburgER73 52,00 39,74 12,26 X 

28 BelgienER75 61,00 40,99 20,01 R 

29 BulgarienER75 60,00 36,79 23,21 R 

42 LuxemburgER75 52,00 38,95 13,05 X 

63 SpanienER77 21,00 44,44 -23,44 R 

69 LuxemburgER77 43,00 37,38 5,62 X 

83 BulgarienER78 60,00 38,15 21,85 R 

90 SpanienER78 20,00 46,07 -26,07 R 

96 LuxemburgER78 43,00 38,47 4,53 X 

117 SpanienER79 17,00 43,01 -26,01 R 

123 LuxemburgER79 43,00 38,09 4,91 X 

144 SpanienER80 21,00 43,55 -22,55 R 

150 LuxemburgER80 42,00 36,46 5,54 X 

Tabell 6 
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Analys och diskussion 

I detta avsnitt belyses resultatet av varje enskild variabels effekt på modellen. Dessutom jämförs 

effekten med vad som sagts i tidigare litteratur och forskning. Därefter diskuteras avvikande 

observationer och mer generella tankar kring modellen. 

 

Reflektioner kring teoretiska utgångspunkter och variablernas effekt på modellen 

Den multipla regressionsanalysen har genererat en skattad regressionsekvation enligt följande: 

 

(𝑇𝑟𝑢𝑠𝑡 𝑖𝑛 𝐸𝑈 𝑌𝑒𝑠 − %) 

=  

24,56 +  0,5449 (𝐸𝑈 − 𝑐𝑖𝑡𝑖𝑧𝑒𝑛 𝑓𝑒𝑒𝑙 𝑌𝑒𝑠 − % ) −  0,1991 (𝑌𝑒𝑎𝑟𝑠 𝑜𝑓 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠ℎ𝑖𝑝) 

 − 0,2366 (𝐵𝑁𝑃 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 [10^3 𝐼𝐷]) −  0,428 (𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠 [10^5 𝑚]) 
 

Inledningsvis kan man konstatera att den skattade modellen bekräftar den teoretiska 

utgångpunkten och den i inledningen ställda hypotesen om den upplevda gemensamma 

identitetens påverkan av förtroende för EU. En positiv korrelation finns. Enligt den skattade 

modellen ökar förtroendet för EU med cirka 0,5449 procent för varje 1 procent som 

uppfattningen om den gemensamma identiteten ökar, givet allt annat lika hos övriga 

förklaringsvariabler.  Samtidigt är det svårt att bära med sig dessa uppgifter ut i praktiken. 

 Låt säga att man, efter att ha läst den här uppsatsen, på EU-nivå vill öka legitimiteten för 

EU via ett stärkande av den gemensamma identiteten. Ett problem som då uppstår har att göra 

med svårigheten att definiera identiteten. Att två individer i ett eller olika länder inom unionen 

båda känner sig som EU-medborgare betyder inte att de känner samma sak eller på samma sätt. 

Deras respektive syner på sig själva som EU-medborgare behöver inte grunda sig på samma 

typ av ”identitetsskapande input”. Det är rimligt att anta att båda känner sig som  

EU-medborgare på grund av deras specifika uppfattningar och upplevelser av  

deras respektive EU-medborgarskap. Och det är möjligt att dessa uppfattning och upplevelser 

skiljer sig åt. Kanske är den ene en egenföretagare som har dragit ekonomisk nytta av 

medlemskapet vilket har genererat en positiv bild av EU hos honom, vilket i sin tur har gjort att 

han ser EU som något han vill sträva efter att höra samman med. Den andre har kanske genom 

resor och arbete i andra EU-länder kommit nära EU-medborgare i andra länder och genom en 

personlig anknytning till dessa skaffat sig en decentraliserad känsla av hemmahörande och 

därför i högre utsträckning antagit en identitet som EU-medborgare. 
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 Med andra ord är det svårt att i praktiken öka förtroendet för EU endast genom att försöka 

stärka en gemensam europeisk identitet då den (identiteten) i sig kan vara så mångfacetterad att 

det är svårt att veta i vilken ände en policy- eller projektutformning skulle börja i. Alternativen 

skulle vara att antingen vidare undersöka området och försöka utröna gemensamma 

nyckelfaktorer i identiteten, eller att satsa på ett större projekt och försöka få projektet att bli så 

mångsidigt att det inkluderar och attraherar så många medborgare i unionens länder som 

möjligt. Detta projekt eller formande av ny policy skulle kunna vara exempel på den aktiva 

konkretiseringen och/eller återupplivandet av europeiska traditioner som beskrevs i 

teoriavsnittet. 

 En negativ korrelation finns mellan BNP per capita och förtroende för EU. I den skattade 

regressionsekvationen sjunker förtroendenivån med 0,2366 procent för var tusende 

international-dollar per capita. Den negativa korrelationen talar för teorierna om ”economic 

xenophobia” som togs upp i avsnittet om uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Det vill säga 

att länder med högre BNP per capita attraherar fler ekonomiska migranter vilket kan generera 

en främlingsfientlighet mot exempelvis de utländska, men inom unionen beresta, arbetarna. 

Främlingsfientligheten skulle då kunna komma från arbetare i ett land som upplever ett hot från 

arbetssökande utlänningar, individer som då upplevs som en konkurrent om arbetstillfällena i 

det egna landet. Bryggan mellan främlingsfientligheten och en låg nivå av förtroendet för EU 

är då att dessa konkurrenter inte bara är i landet utan att de är i landet på grund av EU. 

 Det är dock en ganska lång kedja av argument för att koppla samman frånvaro av 

förtroende för EU. Den mer direkta kopplingen av vilka länder som är nettogivare och 

nettomottagare inom unionen anser jag är en mer uppenbar och tydligare teori. Är ett land en 

nettogivarnation kan medlemskapet av medborgarna uppfattas som en mer eller mindre tydlig 

”förlustaffär” för landet. Uppfattningen av att medlemskapet är en förlustaffär har eventuellt då 

en negativ påverkan på medborgarens uppfattning om medlemskapet. Sen finns det säkert andra 

positiva aspekter av medlemskapet som inte är lika synliga som ja- eller nejsvaret om huruvida 

landet är en nettogivar eller nettomottagare av finansiella medel från EU. Men det är just 

övertydligheten och enkelheten i tolkningen ”nettomottagare = får mer än man ger = bra” kontra 

”nettogivare = ge mer än man får = dåligt” som gör det till ett enkelt svar. Detta fastän den 

större bilden, i det långa loppet är mer komplex än så. 

 Visualiseringen av nivån av förtroende (figurerna 2-7) visade en dip av förtroende under 

våren 2012 (ER77). Om denna dip är orsakad av sviterna av euro-krisen som startade under 

början av 2010, så blir förhållandet med BNP per capita lite mer diffust. De hårdast drabbade 

länderna, de så kallade PIIGS-länderna (Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien, 
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visualiserade i figur 3, 4 och 5), visar alla en kraftig dip under ER77-mätningen. Detta är period 

då deras BNP per capita borde nå låga nivåer och därmed alltså enligt modellen snarare öka i 

förtroende, givet stabila nivåer på övriga variabler. Med tanke på att ländernas medlemskap i 

unionen endast något år äldre och att ländernas huvudstäder inte förflyttat sig längre bort från 

Bryssel under denna period så återstår bara (enligt modellen) att förändring skett hos 

medborgarnas identitetsuppfattning – eller att variabeln BNP per capita inte är tillräckligt 

slipad. Eventuellt skulle variabeln behöva omarbetas, alternativt skulle en ytterligare 

ekonomisk variabel kunna läggas till. Denna variabel skulle säga något om själva förändringen 

i det ekonomiska läget, kanske genom att beskriva den procentuella förändringen i BNP per 

capita från året innan. 

 Fastän metoden i denna uppsats är en aning trubbigare än metoden Berezin och  

Díez-Medrano (2008) använde i sin undersökning är slutsatsen än dock den samma: ju längre 

ifrån maktens centrum en person befinner sig, ju lägre förtroende har personen för den politiska 

apparaten. I detta fall säger modellen att den procentuella andelen av personer i ett visst land 

som säger att de litar på EU, sjunker med 0,428 procent för var hundrade kilometer som landets 

huvudstad ligger från Bryssel. 

 Som nämndes i teoriavsnittet menar Berezin och Díez-Medrano att det fysiska avståndet, 

trots dagens informationsteknik och kommunikationskanaler, fortfarande har en viktig roll att 

spela när det kommer till förtroende för beslutsfattare. Jag tror dock det är viktigt att jämföra 

detta med exempelvis hur stor medial uppmärksamhet nyheter från geografiskt avlägsna platser 

får. Är frekvenserna av EU-relaterade nyheter på en nationell Tv-kanal i Belgien lika stora som 

hos en liknande kanal i Finland eller finns det skillnader? Medialt fokus skulle kunna vara ett 

exempel på en tydlig bakomliggande variabel knuten till det fysiska avståndet. En närmre fysisk 

position till maktens centrum och därmed också beslutsfattarnas position innebär också 

tydligare gemenskaper mellan medborgaren och beslutsfattaren. Vetskapen om att personerna 

vid makten tar del av en liknande vardag präglad av liknande nöjen och bekymmer som ens 

egen bör skapa ett starkare personligt band mellan medborgaren och beslutsfattaren. Den 

upplevda gemenskapen gör i sin tur att medborgaren får större förtroende för beslutsfattaren. 

 I frågan om antalet år som medlem gav variabeln en negativ effekt i modellen. För varje 

år ett land varit medlem i unionen tappar landets medborgare förtroende för EU med 0,1991 

procent. 

 Som omnämndes i teoriavsnittet finner Anderson och Reichert att antalet år ett land varit 

medlem i unionen har en positiv effekt på befolkningens inställning till EU-medlemskapet. 

Uppgifterna är dock förhållandevis gamla och resultaten visar också en negativ trend på 
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variabelns effekt. Att variabelns positiva effekt sjunker över den tidsperiod deras data 

representerar. Den negativa trenden hade kunnat visa att variabeln antalet år som medlem med 

tiden får allt mindre betydelse för att sedan försvinna och inte säga någonting om ett lands 

inställning till EU-medlemskap. 25 år senare och med 18 nya medlemsländer, visar istället min 

studie att antalet år som medlem har en negativ effekt på responsvariabeln. 

 Detta skifte kan ha många förklaringar. Sjunker förtroendet exponentiellt och ett land 

kommer till en viss brytpunkt då förtroendet börjar dala – att den positiva inställningen till 

medlemskapet är ett uttryck för en form av nyhetens behag? Snarare är det kanske korrelationen 

mellan antalet år som medlem och BNP per capita och avståndet till Bryssel som spelar in. De 

ursprungliga unionsländerna finns i Västeuropa. Därefter har unionen spridit sig i huvudsak i 

nordlig och sydlig riktning. Det är först under de senaste 10 åren som expansionen österut har 

skett. Expansionen österut har inkluderat medlemmar som inte bara har ett längre avstånd till 

Bryssel, de har ofta lägre BNP per capita än västländerna och är också i större utsträckning 

nettomottagare av finansiella medel från EU. Kanske är det så att antalet år som medlem 

fungerar som en katalysator för BNP per capita-variabeln. Har ett nettogivarland varit medlem 

en längre tid och ständigt varit just nettogivare, så skulle det kunna demoralisera dess invånare 

i fråga om stöd för unionen. 

 

Avvikande observationer och modellen i helhet 

Tabell 6 visar 16 avvikande observationer. Bland observationerna finns sex länder varav tre 

återkommer upprepade gånger. Dessa tre är Bulgarien, Luxemburg och Spanien. Bulgariens 

och Luxemburgs avvikande observationer är av varierande storlek men de är alla positiva. Med 

andra ord har modellen pekat på att Bulgarien och Luxemburg borde ha lägre förtroendenivåer 

än vad de faktiskt visat i undersökningarna. Spanien däremot är det enda landet i listan som har 

negativa avvikande observationer. Det vill säga att de enligt modellen borde ha en högre nivå 

av förtroende för unionen än vad verkligheten visat. Vad som fått dessa avvikande 

observationer att uppstå är svårt att definitivt säga, men svaret ligger såklart i de variabler som 

inte är inkluderade i modellen. En intressant iakttagelse är att Spaniens negativa avvikande 

observationer uppstår i samband med just ER77. Som nämndes ovan var det en stor dip i 

förtroende hos en stor del av unionens länder under våren 2012 då ER77 publicerades. Oavsett 

om detta är en slump eller inte så har nivån av förtroende för EU sjunkit i Spanien precis som 

hos många andra länder i denna mätning, men Spaniens avtagande förtroende är inte 

proportionellt med nivåerna på förklaringsvariablerna. 
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 Detta leder i sin tur in på modellens R2-värde. Med ett R2-värde på 32,05 % (alternativt 

30,33 % R2-adjusted) är det nästan 70 % av variationen i responsvariabeln som inte förklaras 

av modellen. Vidare undersökning vilka dessa, för stunden okända, variabler skulle kunna vara 

kan utgå ifrån ett brett spektra av teoretiska utgångspunkter.  

 På en policygrund skulle en kategorisering av inställningar hos de olika medlemsländerna 

till olika införda EU-lagstiftningar vara intressant för att särskilja länderna. Ett annat alternativ 

kan vara att undersöka vilka frågor som är centrala för ett land och vilken uppmärksamhet de 

får på unionsnivå. Ytterligare variabler av intresse kan involvera aspekter av det specifika 

landets historia, så som en tydligare indikator på huruvida de tidigare varit en del av 

Sovjetunionen, om landet haft ett auktoritärt styre under de senaste hundra åren eller andra 

variabler baserade på självständighet, NATO-medlemskap etc. Uppgifter om ländernas 

befolkning i fråga om sysselsättningsgrad och utbildningsnivå skulle också kunna vara variabler 

värda att undersöka med resonemanget att en högre utbildningsnivå ger en mer inkluderad och 

samhällsmedveten befolkning som är mer nyfiken och intresserad av styret i Bryssel istället för 

att se det som något långt bort och främmande. 
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Sammanfattning 

Jag har i denna uppsats kunnat bekräfta två, på tidigare forskning baserade, hypoteser om vad 

som påverkar nivån av förtroende hos ett lands befolkning för den Europeiska Unionen. 

 Resultatet blev en modell med fyra förklaringsvariabler där variabeln om ett lands 

medborgares egna uppfattningar om huruvida de ser sig själva som EU-medborgare eller inte 

var mitt huvudsakliga intresse. Modellen säger att nivån av EU-medborgaridentifiering hos 

medborgarna i ett land påverkar deras förtroende för EU positivt. Brutalt digitalt kan man, med 

modellens hjälp, hävda att för ungefär varje procent av ökad EU-medborgaridentifikation hos 

medborgarna i ett land, så ökar förtroendet för EU i det landet med cirka en halv procent (givet 

övriga variabler oförändrade). 

 Det är förstås inte lämpligt att stirra sig blind på en statistisk modell, det är ej heller min 

avsikt med uppsatsen. Medlemsländernas medborgare är en mångfacetterad hoper individer 

som förändrar tycke och smak över tid och rum beroende på en rad faktorer. Vissa placerade 

unikt inom varje medborgares skallben. Att kartlägga en tjusig modell som på ett näst intill 

exakt sätt kan säga ett lands genomsnittliga förtroende för unionen är en på tok för stor, om 

inte, omöjlig uppgift. Det min modell försöker sig på, är att på ett ödmjukt sätt påvisa den 

positiva påverkan en gemensam europeisk identitet har på förtroendet för EU. 

 Med den vetskapen i bakhuvudet kan arbetet för ökat förtroende för unionen hitta nya 

vägar. Kanske är det inte bara ytterligare förstärkande av Europaparlamentet eller mer 

transparens i arbetet hos de olika institutionerna som behövs, utan ett arbete att skapa en bred 

gemenskap hos medborgarna i unionen. 

 Efterdyningarna mitt resultat lämnar efter sig öppnar för två huvudsakliga spår av vidare 

forskning. För det första kan fortsatt forskning inom området vidare söka efter 

förtroendebyggandets beståndsdelar. Vad mer finns det som påverkar nivån av förtroende hos 

EU-medborgarna? För det andra kan vidare forskning acceptera resultatet att gemensam 

europeisk identitet är en beståndsdel värd att fokusera på och därefter undersöka vad som ligger 

till grunden för den gemensamma identiteten i sig. Målsättningen skulle då vara att utröna dessa 

beståndsdelar så att de kunde konkretiseras till den grad att EU med hjälp av projekt och 

satsningar kunde skörda framgångar på generell förtroendenivå hos folket i unionen. 

 Så med denna första pusselbit placerad ser jag fram emot den dag jag själv börjar kalla 

mig ”EU-medborgare”. 

 

  



32 

 

Litteraturförteckning 

Anderson, Christopher J. & Reichert, M. Shawn. 1995. ”Economic Benefits and Support for 

Membership in the E.U.: A Cross-National Analysis”, Journal of Public Policy, Vol. 15,  

No. 3, ss. 231-249. 

 

Berezin, Mabel & Díez-Medrano, Juan. 2008. ”Distance Matters: Place, Political Legitimacy 

and Popular Support for European Integration”, Comparative European Politics, Vol. 6,  

No. 1, ss. 1-32.  

 

Bjereld, Ulf, Demker, Marie & Hinnfors, Jonas. 2009. Varför Vetenskap?: Om Vikten Av 

Problem Och Teori I Forskningsprocessen, Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Blanchard, Olivier, Amighini, Alessia & Giavazzi, Francesco. 2010. Macroeconomics: A 

European Perspective, New York: Prentice Hall. 

 

Bulletin of the European Communities - Office for official publications of the European 

Communities. 1973. Declaration on European Identity (Copenhagen, 14 December 1973), 

http://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/02798dc9-9c69-4b7d-b2c9-

f03a8db7da32/publishable_en.pdf, hämtad 25 november 2014. 

 

Cini, Michelle & Pérez-Solórzano Borragán, Nieves (red.). 2013. European Union Politics, 

Oxford: Oxford University Press. 

 

Communication department of the European Commission. Odaterad. European Union – 

Countries – List of Countries. http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm, hämtad 1 

december 2014. 

 

Edling, Christofer & Edström, Peter. 2003. Kvantitativa metoder: grundläggande 

analysmetoder för samhälls- och beteendevetare, Lund: Studentlitteratur 

 

Eriksen, Erik O. & Fossum, John Erik. 2004. ”Europe in Search of Legitimacy: Strategies of 

Legitimation Assessed”, International Political Science Review/ Revue Internationale De 

Science Politique, Vol. 25, No. 4, ss. 435-459. 



33 

 

  

European Commission. Odaterad. ”Standard Eurobarometer”, 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_arch_en.htm, hämtad 25 november 2014. 

 

European Commission. 2010. Table of Results: Standard Eurobarometer 73 - Report, 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_anx_full.pdf, hämtad 5 november 

2014. 

 

European Commission. 2011. Standard Eurobarometer 75: Public Opinion in the European 

Union - Tables, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb75/eb75_anx_full_fr.pdf, 

hämtad 5 november 2014. 

 

European Commission. 2012. Standard Eurobarometer 77: Table of Results,  

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_anx_en.pdf, hämtad 5 november 

2014. 

 

European Commission. 2012. Standard Eurobarometer 78: Table of Results, 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_anx_bd_fr.pdf, hämtad 5 november 

2014. 

 

European Commission. 2013. Standard Eurobarometer 79: Spring 2013 – Tables of Results, 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_anx_en.pdf, hämtad 5 november 

2014. 

 

European Commission. 2013. Standard Eurobarometer 80: Autumn 2013 – Tables of Results, 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb80/eb80_anx_en.pdf, hämtad 5 november 

2014. 

 

Follesdal, Andreas & Hix, Simon. 2006. ”Why There Is a Democratic Deficit in the EU: A 

Response to Majone and Moravcsik.” Journal of Common Market Studies, Vol. 44, No. 3,  

ss. 533-562. 

 

Garry, John & Tilley, James. 2009. ”The Macroeconomic Factors Conditioning the Impact of 

Identity on Attitudes towards the EU”, European Union Politics, Vol. 10, No. 3, ss. 361-379. 



34 

 

 

GeoBytes. Odaterad. City Distance Calculator. Online mjukvara, 

http://www.geobytes.com/citydistance.htm, hämtad 1 december 2014. 

 

Harteveld, Eelco, Meer, Tom V. D. & Vries, Catherine E. D. 2013. ”In Europe We Trust? 

Exploring Three Logics of Trust in the European Union”, European Union Politics, Vol. 14, 

No. 4, ss. 542-65. 

 

Hix, Simon, & Høyland, Bjørn. 2011. The Political System of the European Union, 

Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

 

Lantz, Björn. 2014. Den statistiska undersökningen. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Mayer, Franz C. & Palmowski, Jan. 2004. ”European Identities and the EU – The Ties that 

Bind the Peoples of Europe”, Journal of Common Market Studies, Vol. 42, No. 3, ss. 573-598. 

 

Moore, David S., McCabe, George P., Alwan, Layth C., Craig, Bruce A. & Duckworth, William 

M. 2011. The Practice of Statistics for Business and Economics, New York: W.H. Freeman. 

 

Moravcsik, Andrew, 2002. ”Reassessing Legitimacy in the European Union”Journal of 

Common Market Studies, Vol 40, No. 4, ss. 603-624. 

 

Rotshstein, Bo (red.). 2010. Politik som organisation: förvaltningspolitikens grundproblem, 

Stockholm: SNS Förlag. 

 

Rothstein, Bo. 2010. ”Den svenska förvaltningens omvandling från försumpning till 

legitimitet”, i Rothstein, Bo (red.), Politik som organisation: förvaltningspolitikens 

grundproblem, Stockholm: SNS Förlag, ss. 90-116. 

 

Sadurski, Wojciech. 2004. ”Accession's Democracy Dividend: The Impact of the EU 

Enlargement upon Democracy in the New Member States of Central and Eastern Europe”, 

European Law Journal, Vol. 10, No. 4, ss. 371-401. 

 

http://www.geobytes.com/citydistance.htm


35 

 

Smismans, Stijn. 2013. ”Democracy and Legitimacy in the European Union”, i Cini, Michelle 

& Pérez-Solórzano Borragán, Nieves (red.), European Union Politics, Oxford: Oxford 

University Press, ss. 341-353. 

 

The World Bank. Odaterat. GDP per capita, PPP (current international $). 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD/countries/1W?display=default, 

hämtad 29 november 2014. 

 


