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Abstract 
The aim of this master thesis was to examine the European Commission's information resources from a user 
perspective in order to clarify the needs and circumstances of the search of EU-information among students at 
Örebro University. 41 students participated in a survey, and four of them was interviewed. On the basis of 
Pendelton- and Chatmans theories of information behaviour in small worlds, it were assumed that the students' 
education and citizenship in the European Union affected their needs and the search of EU information.  
The study showed that the students needs for EU-related information has increased, with the current education, 
but also been linked to earlier educations. The students Citizens need were mainly associated with elections such 
as the EMU-election, but also in some cases to a need of the general knowledge. 

A review of the European Commission's information resources were made with an emphasis on European 
Documentation Centre, EDC. The survey showed that most students used the EDC and the EU-databases that 
was made available by the European Commission through the EDC and the university library but were not aware 
that they used EDC. 

The survey also showed that students made use of familiar sources and resources when they searched the 
EU-information, such as the library's regular database list, the library catalogue and search engine on the internet 
are not requested of other resources. In line with Pendelton and Chatmans's theory the students did not seek 
information if it was not consider necessary. 
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Inledning 

Sedan 1995 är Sverige medlem i den Europeiska unionen (EU). 

Medlemsländerna samarbetar både politiskt och rättsligt utifrån de 

undertecknade EG- och EU-fördragen. Sammanlagt har unionen ca en halv 

miljard medborgare i de 27 medlemsländerna1 . Det produceras en stor mängd 

dokument och för att EU ska besitta en demokratisk legitimitet krävs det att 

unionen når ut med information till sina medborgare, och ger medborgarna 

chansen att vara delaktiga i organisationen. För ändamålet har den Europeiska 

kommissionen låtit upprätta ett flertal informationsresurser: EDC (Europeiskt 

dokumentationscenter), EIC2 (Euro info center) och Europa direkt . Det är 

troligt att en bibliotekarie någon gång kommer i kontakt med 

biblioteksbesökare som behöver EU-information. Känner bibliotekarien då till 

de informationsresurser som finns, samt användarnas behov, blir det enklare att 

hjälpa och erbjuda snabb service. Vid en intervju med en EDC-bibliotekarie 

ansåg hon att bibliotekarier uppfattade det som svårt att söka efter EU-

information: ” Man tycker att det är väldigt besvärligt. Det tror jag även att 

lärare tycker. Jag har haft en liten undervisning för mina kollegor, då visade jag 

Europawebbplatsen. Skulle man ha dagliga frågor skulle man hålla sig mer 

ajour”3. 

Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka den europeiska 

kommissionens informationsresurser utifrån ett användarperspektiv samt att 

undersöka om EU når ut med sin information till medborgarna på ett effektivt 

sätt. EDC är den resurs som är närmast knuten till bibliotek och på grund av det 

                                                 
1 EU:s officiella webbsida Europa, Fakta och siffror om EU och dess invånare, 
http://Europa.EU/abc/keyfigures/index_sv.htm,( 2009-05-03) 
2 EIC finns inte längre. Denna tjänst fanns till när undersökningen gjordes våren 2007, men är i dagsläget 
nedlagd. 
3 Margareta Arvidson, EDC-bibliotekarie vid Örebro Universitetsbibliotek, intervju i Örebro 
universitetsbibliotek 2007-01-19 
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kommer den att få störst utrymme i undersökningen. Jag kommer att redogöra 

för hur en grupp studenter i ämnen där EU har stor betydelse upplever sitt 

behov av information inom detta område, om behovet påverkas av deras 

utbildning eller identitet som medborgare i EU, hur de söker information samt 

hur kommissionens informationsresurser svarar upp mot det behovet. Ett andra 

syfte med uppsatsen är att tillföra kunskap till blivande och yrkesutövande 

bibliotekarier så att dessa känner hur EU arbetar för att nå ut till sina 

medborgare, samt behov och förutsättningar för sökningar av EU-information. 

Båda dessa syften är viktiga då det är en demokratisk rättighet att som 

medborgare ha tillgång till relevant information, vilket även ställer stora krav 

på de som arbetar med att förmedla informationen. De frågeställningar som 

gjorts för att gagna syftet kan delas upp i två kategorier: användare och 

resurser. 

Användare 

Hur ser användarnas behov av EU-information ut? Var och hur söker de sin 

EU-information? Har deras behov påverkats av deras roller som studenter och 

EU-medborgare? 

Resurser 

Vilka informationsresurser har kommissionen tillgängliga? Hur svarar de mot 

studenternas informationsbehov? Känner studenterna i undersökningen till 

dessa resurser? Känner studenterna i undersökningen till EDC och har de 

använt resursen?  

 

Disposition 
Efter inledning, syfte och disposition tar en forskningsöversikt vid. I 

forskningsöversikten redogör jag för aktuellt forskningsläge och beskriver 

tidigare forskning om EDC, informationsbehov, informationsökning samt 

forskning kring EU-identitet. Nästa del består av en genomgång av de 

teoretiska utgångspunkter som legat till grund för mitt arbete, Pendelton och 

Chatmans teorier om informationsökning i små världar. I samband med detta 

finns en förklaring om hur teorin tillämpas i uppsatsen, och en egen tes om 

behov och sökning utifrån nämnda teori. I metodkapitlet redogör jag för 

undersökningsmetoden som består av en enkätundersökning och intervjuer. 

Gällande enkätundersökningen görs även en kort bortfallsanalys. 
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Undersökningsdelen inleds med bakgrundsinformation rörande EU:s historia 

och dess institutioner för att öka läsarens förståelse av hur unionen fungerar, 

samt en kortare genomgång av de vanligaste dokumenten. Därefter redovisas 

studenternas informationsbehov utifrån kurskataloger, enkäter och intervjuer. 

Härnäst följer en genomgång av Europeiska kommissionens 

informationsresurser, och i samband med detta redovisas även resultat från 

enkäter och intervjuer gällande studenternas informationsökning. 

Undersökningsdelen avslutas med en slutanalys där jag diskuterar 

undersökningens resultat och en sammanfattning där uppsatsen refereras kort. 

Efter källförteckningen återfinns missivbrev, enkätfrågor och intervjufrågor i 

form av bilagor. 

Forskningsöversikt 
Anna Isaksson skrev vårterminen 1998 en magisteruppsats i Biblioteks och 

informationsvetenskap vid Umeå universitet: EDC- Om samlingar, 

tillgänglighet och samarbete- En studie av de Europeiska 

dokumentationscentrens verksamhet utifrån uppsatta mål. Syftet med 

uppsatsen var att med utgångspunkt i EDCs fastställda mål undersöka hur dessa 

mål uppfyllts och vilka problem det fört med sig4 . Målen var enligt Isaksson:  

1. Hjälpa universitet att stödja och stärka undervisning och forskning inom området 
europeisk integration, 

2. Göra informationen om Europeiska unionen och dess politik tillgänglig för 
allmänheten, både på universitet och annat håll. 

3. Delta i debatter om EU med andra europeiska informationscenter och nätverk, 
när så är lämpligt.5 

 Isakssons undersökningsmetod bestod av enkäter som delades ut till EDC-

bibliotekarier, statsvetarstudenter och allmänna EDC-användare. Med 

enkäterna som underlag gjorde hon även intervjuer med fem av nio svarande 

EDC-bibliotekarier6 . Isakssons slutsats blev att det första målet uppfylldes: ”då 

innehållet i samlingarna är omfångsrikt och i stort sett täcker EU:s 

                                                 
4 Isaksson, Anna, : EDC- Om samlingar, tillgänglighet och samarbete- En studie av de Europeiska 

dokumentationscentrens verksamhet utifrån uppsatta mål. s.1. 
5 Isaksson, s.3. 
6 Isaksson, s.2. 
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beslutsprocess”7. Mål två ansåg hon var svårare att uppfylla då ”tillgängligheten 

är beroende av uppställningsprinciper”8 . Tredje målet uppfylls enligt Isaksson 

inom EDCs nätverk, men inte när det gäller samarbete med andra EU-

informationsnätverk. I december 2006 till oktober 2007, nästan tio år efter 

Isakssons undersökning gjordes en stor internationell utvärdering av EDC på 

begäran av kommissionen: Evaluation of the Europe Direct European 

Documentation Centres9. Undersökningen utfördes av två företag, Civic 

Consulting och GHK. Och syftet var att utvärdera EDC och ge förslag på 

åtgärder till förbättringar hos EDC- nätverket. Enligt undersökningen är EDC 

en av sina användare uppskattad tjänst, om än alldeles för okänd. EDC måste 

nå ut till flera användare i målgruppen forskare, studenter och användare med 

speciella EU-informationsbehov, exempelvis advokater och lärare. 

Verksamheten är kostnadseffektiv, men bör moderniseras genom att 

samlingarna blir elektroniska och att ett större samarbete sker EDC-bibliotek 

emellan på nationell nivå, samt i marknadsföringsyfte med andra mer allmänna 

informationsresurser som Europa Direkt.10 Metoden för underökningen var 

enkäter och intervjuer med bibliotekarier och användare samt studier av 

fokusgrupper med EDC-användare. Både Isakssons uppsats och EDC-

utvärderingen har haft betydelse i min undersökning. Isakssons uppsats låg till 

grund för valet av respondenter och är intressant för undersökningen. EDC-

utvärderingen är högintressant då den bekräftar och backar upp flera av mina 

egna undersökningsresultat. 

Två forskare som tidigare forskat kring informationsökning i en 

lärandesituation är. Carol Collier Kulthau och Louise Limberg. Båda har 

studerat informationsökningsprocessen hos studerande. Kulthau kom 1993 ut 

med Seeking meaning a process approach to library and information science, i 

vilken hon presenterade en informationsökningsmodell med användarens 

känslor i centrum. Hennes antaganden bygger på psykologiska och pedagogiska 

teorier av konstruktivisterna Dewey, Kelly och Bruner samt användarstudier 

där hon intervjuat gymnasieelever om deras informationssökning11 . Hennes 

modell går i korthet ut på att användaren i sin informationssökningsprocess går 

                                                 
7 Isaksson, s.4. 
8 Isaksson, abstract  
9 Civic Consulting och GHK , “Evaluation of the Europe Direct European Documentation centres”, Final 

report to DG communication, (Bryssel,2007-11-30). Denna rapport kommer fortsättningsvis uppsatsen 
igenom att benämnas ”EDC-utvärderingen” både i löpande text och i fotnoter. 
10 EDC-utvärderingen, s.4-8. 
11 Kulthau, 1993, passim 
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igenom sex faser och att dessa faser medför vissa bestämda känslor och 

tankegångar hos användaren.  

I Louise Limbergs avhandling Att söka information för att lära en studie av 

samspel mellan informationsökning och lärande från 1998 är syftet är att 

”utforska fenomenet informationsökning genom att studera samspel mellan 

informationsökning och lärande”12 och Limberg utför detta genom att studera 

hur gymnasielever söker och använder information under ett projektarbete om 

EU. Limbergs tolkning av elevernas informationsökning och användning utgår 

ifrån var och hur eleverna söker sin information, hur de hanterar mängden 

material samt hur de källkritiskt förhåller sig till materialet.13 Utifrån valda 

aspekter skönjer Limberg olika mönster och delar in eleverna i tre grupper som 

redovisar hur de söker, bedömer och använder sin information. I min 

undersökning har jag valt att utgå ifrån Victoria EM Pendelton och Elfreda A. 

Chatmans artikel Small World Lives: Implication of the public Library. De 

berättar om sin forskning kring informationsbeteende i vad de kallar små 

världar. Deras artikel belyser informationsbehov och sökning ur ett 

identitetsperspektiv med fokus på människans sociala sammanhang och utifrån 

en rad studier, egna och andras, förklarar de hur information bedöms, eftersöks, 

används eller ratas.14 En fördjupning i Pendelton och Chatmans artikel 

återkommer i teorikapitlet. 

Europeisk identitet 

Från EU finns en önskan om att främja den europeiska identiteten, och detta 

har idag hög prioritet inom organisationen.15 Under de studier som bedrivits för 

denna uppsats har förutom identiteten som student även identiteten som EU-

medborgare antagits vara en påverkande faktor när det gäller 

informationsbehovet. Ett flertal undersökningar har gjorts av svenska forskare 

och jag väljer här att lyfta fram tre exempel jag finner intressanta. I Den 

europeiska identiteten Sverige och Italien Eu och framtiden jämför 

etnologiprofessor Åke Daun Svensk och Italiensk kultur i syfte att diskutera 

och belysa frågan om den Europeiska identiteten. Enligt Daun har Sverige och 

Italien visat sig ha den mest negativa respektive mest positiva inställningen till 

                                                 
12 Limberg, Louise, Att söka information för att lära en studie av samspel mellan informationsökning och 

lärande s.19. 
13 Limberg.s.135-142. 
14 Pendelton, Victoria EM och Chatman, Elfreda A, “Small World Lives: Implication of the public 
Library”, Library Trends, 1998:46, nr 4, s.732-751  
15 Mer om det i undersökningsdelen 
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EU av alla medlemsländer. Daun förklarar svenskarnas negativa inställning 

med besvikelse hos de som röstade Ja till ett medlemskap i unionen och att ja-

sidan vann en knapp seger med väldigt liten marginal. Daun menar att ja-sidans 

propaganda tog fasta på svenskarnas identitet som ett folk i ett ”synnerligen 

modernt samhälle”16 sett som ”överlägset de flesta andra länder”17 och att ett 

medlemskap framställdes som det enda alternativet för att säkra Sveriges 

ställning i världen. Sverige hade vid tidpunkten för omröstningen hög 

arbetslöshet, och Daun hävdar att ja-sidans löften om högre ekonomisk 

levnadsstandard på grund av prissänkningar bidragit till svenskarnas besvikelse 

på EU när dessa löften inte infriades. Att italienarnas attityd skiljer sig från 

svenskarnas förklarar Daun med att de inte haft samma bild av sitt land som 

överlägset och att de dessutom varit med och grundat unionen.18 Emin 

Tengström, professor i humanekologi, hävdar i sin bok På spaning efter en 

Europeisk identitet Det antika rom. Den Europeiska unionens historiska 

fundament att en lyckad klarläggning av den europeiska identiteten kan leda till 

att EU får referenspunkter som går att använda för att vinna medborgarnas 

lojalitet.19 Tengström menar att det är ett mänskligt behov att identifiera sig 

med kollektivet och att en kollektiv identitet blir ett komplement till andra 

identiteter hos människor.20 Dvs. en identitet som EU-medborgare ersätter inte 

den nationella identiteten som svensk, men en identitet som svensk är inget 

hinder för en identitet som EU-medborgare. Kristian Sjövik gav 2004 ut en 

avhandling Demokrati bortom nationalstaten? med syftet ”att bidra med en 

fördjupad kunskap kring demokratins begränsningar och möjligheter i en tid av 

tilltagande globalisering och gränsöverskridande politisk verksamhet”21 I sin 

avhandling framställer han bland annat en modell för att göra EU mer 

demokratiskt och föreslår åtgärder som kan ge medborgarna större inflytande i 

EU. Han går igenom fyra demokratiska processvärden: deltagande, ansvar, 

öppenhet och deliberation22 som han menar bör ligga till grund för en demokrati 

och applicerar sedan dessa på EU för att utreda hur demokratiskt EU egentligen 

är. Sjövik anser att medborgarna har för lite inflytande i beslut och ger förslag 

                                                 
16 Daun, s.193. 
17 Daun, s.193. 
18 Daun, s.196. 
19 Tengström, Emin, På spaning efter en Europeisk identitet Det antika rom. Den Europeiska unionens 

historiska fundament  s.18. 
20 Tengström, s.14 & 18. 
21 Sjövik, Kristian, Demokrati bortom nationalstaten? s.15. 
22 Sjövik. S.92-97, deliberation: överläggning, rådslagning, diskussion eller debatt, oftast i politiska 
sammanhang från Nationalencyklopedins Internettjänst, http://www.ne.se/artikel/1115629, 
sökord: deliberation, (2009-03-10) 
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på en del förbättringar. Bland annat menar Sjövik att den Europeiska 

identiteten bör baseras på mångfald istället för gemensam kultur.23 Enligt 

Sjövik bör medborgarna anses som kompetenta nog att själva bestämma 

intressen och mål i politiska frågor.24 För att EU ska bli mera demokratiskt 

presenterar Sjövik ett antal förslag på förbättringar av organisationen. Förslaget 

innehåller en tanke om att parlamentet ska få mer makt och att val till 

parlamentet ska ske gemensamt över hela EU. Istället för att varje land väljer 

sina representanter ska alla kunna välja från samma listor som baserats på 

gemensam partipolitisk tillhörighet snarare än på nationalitet. Han vill även ha 

ökat antal folkomröstningar i EU-frågor och hävdar att det med tiden skulle 

kunna växa fram ett mer politiskt och demokratiskt medborgarskap, dvs. att ett 

ökat direktinflytande från medborgarna skulle kunna utmynna i gemensamma 

politiska identiteter.25 

Teori 

 Informationsbeteende i den lilla världen 
Victoria EM Pendelton och Elfreda A. Chatman beskriver i sin artikel Small 

World Lives: Implications for the Public Library hur människors 

informationssökning och informationsbehov påverkas av deras sociala 

sammanhang; små världar. Små världar kan, enligt Pendelton och Chatman 

vara allt ifrån en indianstam till en bar eller ett kvinnofängelse.26 Den lilla 

världen blir en slags värld i världen, med en världsbild skapad av gemensamma 

normer och erfarenheter: 

It is a system of shared experiences that provides an outlook or point of view. It serves a 
measure to gauge one’s role, position, status etc., within a network of similar others and to 
assess the relevance of events, people, happenings, and so on, in the larger social world27 

Människorna i den lilla världen tilldelas av varandra olika roller och därmed 

även olika status, vilket också påverkar informationsbeteendet inom den lilla 

världen. Både informationsbehov, informationsökning och val av källor 

påverkas av gällande normer. Chatman har undersökt informationsbeteendet på 

                                                 
23 Sjövik, s.183. 
24 Sjövik, s.86. 
25 Sjövik, s.184f, 188. 
26 Pendelton och Chatman,. s.735ff. 
27 Pendelton och Chatman,. s.736. 
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ett kvinnofängelse och ger exempel på hur roller skapas och information 

värderas olika beroende på från vem den härstammar. I fängelset har olika 

fångar olika status bland de andra fångarna och det samma gäller vakternas 

roller. Chatman ger ett tydligt exempel på rollfördelningen genom att beskriva 

en typ av fångar och en typ av vakter, som av de andra fångarna kategoriseras 

som brudar och bitchvakter.28 Brudarna är nya fångar, som mot beskydd blir 

flickvänner till äldre fångar. I egenskap av brud till en fånge med status, får den 

nya fången själv högre status. Medfångar vänder sig till henne för att ge eller få 

information till hennes make,29 och ju högre status maken har desto mer 

attraktiv och åtråvärd blir informationen. Fångarna är i fängelset beroende av 

vakterna och den information de får av dem. Bitchvakter är de vakter som har 

rykte om sig att medvetet försöka göra livet värre för fångarna genom att 

exempelvis skapa situationer där fångarna misslyckas och bryter mot reglerna 

för att sedan kunna straffa dem genom att ta ifrån dem privilegier eller låsa in 

dem i isoleringsceller. Misstron mot bitchvakterna gör att all information de 

lämnar till fångarna misstänks vara missvisande, även om så inte är fallet. 

Förutom sin egen undersökning på kvinnofängelset nämnder Pendelton och 

Chatman en studie utförd av E. Anderson bland stamgäster på en bar kallad 

Jellys bar.30Utifrån Andersons beskrivningar drar de slutsatsen att baren i sig 

blir en liten värld för stamgästerna. I baren kan de vara sig själva och de litar på 

varandra. De accepterar information som kommer från andra stamgäster på 

baren som sann, men litar inte på information som kommer utifrån. 

Stamgästerna som är medlemmar av den lilla världen får högre status som 

informationskällor, än personer som inte är det. Enligt författarna finns det två 

informationsnivåer där den första nivån utgörs av lättillgänglig information 

rörande den lilla världen och den andra nivån handlar om världen utanför den 

lilla världen, information som enligt Pendelton och Chatman anses vara 

främmande information. Pendelton och Chatman anser även  att 

informationsbehovet och informationsökningen påverkas av den lilla världens 

normer. Medlemmar i den lilla världen söker inte information utanför sina 

vanliga källor om den lilla världen fungerar bra utan informationen. Om 

informationen bedöms vara potentiellt värdefull men otillgänglig och alltför 

svår att finna, söker man inte heller efter den, då det är mer besvärligt än att 

                                                 
28 Fri översättning av originaltextens brides 
29 Fri översättning av originaltextens husband 
30 Pendelton och Chatman,. s.737. 



 11 

låta bli.31 Utifrån Pendelton och Chatmans artikel går det att dra följande 

slutsatser: Den lilla världens normer går före den storas, kognitiv auktoritet 

bedöms utifrån roller och status, samt för att information ska accepteras bör 

den komma inifrån den lilla världen från en lättillgänglig källa.  

Studenternas små världar 

Studenterna i min undersökning befinner sig i den lilla värld som utgörs av 

deras utbildningar vid Örebro universitet. Studenterna är även svenska 

medborgare och således även invånare i den lilla världen Sverige, med 

medföljande medborgarskap i den Europeiska unionen. Utbildningsvärlden 

består av studenten själv, medstudenter som läser samma utbildning, studenter 

som läser andra utbildningar, institution med personal, universitetsbiblioteket 

samt de professorer, doktorer, doktorander och övriga som undervisar och 

föreläser för studenterna. Studenterna påverkas av varandra, av den litteratur de 

läser och av den undervisning de får. Föreläsare har högre status än studenterna 

själva, men det är fullt tillåtet att inom världen argumentera, ifrågasätta och 

diskutera. Medborgarvärlden består av studenternas egna identiteter som 

medborgare i Sverige och EU. I denna värld blir studenterna influerade av 

varandra, av sina vänskapsrelationer, av familj och släktingar, media osv. Det 

finns svenska traditioner och normer som studenterna är uppväxta med på olika 

sätt. Studenterna har även gått i svensk skola, studerat svensk historia och på 

det viset uppfostrats i den svenska kulturen. Om Daun och Tengström har rätt i 

sina antaganden kring den Europeiska identiteten bör även den allmänna 

negativiteten till EU i Sverige påverka studenterna. Frågan är hur påverkas 

deras informationsbehov och informationsökningsbeteende av attityder och 

normer i dessa små världar?  

Behov 

När enkätundersökningen och intervjuerna gjordes med studenterna utgick jag 

ifrån att de små världarna, utbildningsvärlden och medborgarvärlden 

genererade två olika behov av EU-information. Dessa behov har jag valt att 

kalla utbildningsbehovet och medborgarbehovet.  

Utbildningsbehovet 

Utbildningsbehovet innefattar alla behov av EU-information som kan 

återkopplas till studenternas pågående utbildning i ämnet Rättskunskap eller 

                                                 
31 Pendelton och Chatman,. s.747. 
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Statskunskap. Genom kursmoment och uppgifter uppstår behov att söka 

information för att besvara olika frågeställningar. Studenterna har själva valt 

sin utbildning, men innehållet i utbildningen styrs utanför studenternas 

kontroll, och kraven på EU-kunskaper är knutna till utbildningens uppgifter 

och inriktningar. De val studenterna själva kan göra i denna situation handlar 

om ämnesval vid vissa skriftliga uppgifter, val av ståndpunkter vid 

seminariediskussioner, val av källor och sökvägar när uppgifterna ska lösas och 

val av ambitionsnivå när det gäller betyg.  

Medborgarbehovet 

Medborgarbehovet innefattar alla behov som kan återkopplas till 

medborgarskapet i den Europeiska unionen. Genom sitt medborgarskap i 

Sverige så är studenterna automatiskt även medborgare i den Europeiska 

unionen. De studenter som var myndiga vid tiden för valet hade chansen att 

vara med och rösta om svenskt medlemskap i EU, resterande har fått finna sig i 

att Sverige är medlemmar i EU. Denna situation leder till andra typer av 

informationsbehov än utbildningsbehovet. Även om medborgarskapet är ett 

faktum är det är frivilligt hur mycket studenterna väljer att engagera sig i EU-

frågor. De kan välja att inte engagera sig någonting, att endast engagera sig när 

det är val eller att engagera sig mycket genom att hålla sig ajour med de beslut 

som tas av EU, kandidaterna till olika poster inom organisationen etc.  

Informationsökning och resurs 

Min tes är att studenterna söker information för att tillfredställa 

utbildningsbehovet och medborgarbehovet och mina teoretiska utgångspunkter 

för hur denna informationsökning går till utgår från Pendelton och Chatmans 

teorier, att studenternas val av sökvägar påverkas av deras sociala sammanhang 

i utbildningsvärlden och medborgarvärlden. 

Metod  
Jag har använt mig av flera olika metoder för att utföra min undersökning. Jag 

har träffat och intervjuat en EDC-bibliotekarie, gjort intervjuer med studenter 

och genomfört en enkätundersökning 
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 Enkätundersökningen 

Urval 

En enkätundersökning gjordes för att utröna om och hur EDC och de andra 

resurserna användes samt hur de utvalda respondenternas informationsbehov 

ser ut när det gäller EU. Denna undersökning fick sedan ligga som underlag vid 

de efterföljande intervjuerna. En inledande intervju gjordes med EDC-

bibliotekarie Margareta Arvidsson vid Örebro Universitetsbibliotek. Intervjun 

gjordes i flera syften. Dels för att förstå hur resursen ska användas och dels för 

att kunna avgöra vilken användargrupp som skulle ingå i min undersökning. 

Vid intervjun ställdes frågan ”Vilka studenter är det som använder EDC mest 

enligt din uppfattning?” Svaret blev:  

Jag tror att det är rättsvetare och statsvetare. De studenterna borde använda det åtminstone, 
om det är flera vet jag inte. Kan ju vara om något man skriver har med EU att göra så kan 
det ju vara andra som använder det, när studentens uppgift har med EU eller Europa att 
göra så är det ju intressant.32 

Av samma uppfattning är Anna Isaksson. Om sitt val av studenter skriver hon: 

Rättsmaterial i allmänhet och EDC-material i synnerhet är inte enkelt att söka i. EDC-
samlingarna har enligt EDC-bibliotekarierna trots det ett ganska brett spektrum av 
användare. Jurister, ekonomer och statsvetare tillhör de mest förutsägbara, men 
lärarstudenter, agronomstuderande, ”cultural studies” och språkvetare är grupper som 
kanske inte är fullt så självklara. Som nämnts ovan uppgav samtliga bibliotekarier som 
svarade på enkäten att jurister var den grupp som utnyttjade samlingen allra mest. 
Statsvetare fanns dock också med som användargrupp hos alla.33 

Utifrån bibliotekariens uppgift och Isakssons redan genomförda undersökning 

valde jag att utföra enkätundersökningen med studenter som läser statkunskap 

och rättsvetenskap på C och D-nivå vid Örebro universitet. Båda ämnena 

valdes för att nå ut till så många presumtiva användare som möjligt.  

Enkäten 

Syftet med enkäten var att utröna om studenterna känner till EDC, om de 

använder resursen, vad de använder, hur de använder den eller om de inte 

använder den alls. Jag ville också ha reda på hur deras behov av EU-

information sett och ser ut, hur de ser på EU-medlemskapet och om de 

                                                 
32 Margareta Arvidson, EDC-bibliotekarie vid Örebro Universitetsbibliotek, Örebro universitetsbibliotek 
2007-01-19. 
33 Isaksson, s.21. 
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använder några andra av EU:s informationsresurser. Utifrån syftet skapades 

sedan en enkät med blandade öppna och slutna frågor. För utformningen av 

frågor och missivbrev tog jag hjälp av Jan Trosts Enkätboken. De flesta 

frågorna var slutna av krysskaraktär med fasta svarsalternativ. Efter några av 

frågorna lämnade jag utrymme för respondenten att med egna ord beskriva hur 

eller varför den svarat som den gjort.34 Jag konstruerade en preliminär version 

av enkäten, och sände den med e-post till en testgrupp på omkring tio personer 

och fick god respons med synpunkter om ändringar som behövdes göras för att 

enkäten skulle bli enklare att förstå.35 Efter att ha ändrat frågeställningar efter 

vissa av testgruppens anvisningar, distribuerade jag enkäten till studenterna. 

Distributionen 

Den ursprungliga planen var att jag skulle gå direkt till klassrummen och dela 

ut enkäten till studenterna. Av schematekniska skäl gick inte det. Istället 

distribuerade jag enkäten via e-post. Enkäten sändes ut till alla rättsvetnskap- 

och statskunskapstudenter på C och D-nivå, sammanlagt 133 studenter. 

Respondenterna fick en vecka på sig att svara, ett påminnelsebrev skickades ut 

efter ungefär halva tiden. När svarstiden hade gått ut bedömde jag att 

svarsfrekvensen var för liten och e-postade därför på nytt ut enkäten 

tillsammans med en vädjan om fler svar för att höja svarsfrekvensen. 

Respondenterna fick fem dagar till på sig att svara på enkäten. 

Bortfallsanalys 

Efter att enkäten skickats ut en andra omgång fick jag in fler svar, men 

bortfallet är ändå ganska stort. Svaren fördelar sig över de olika kurserna på 

detta sätt: 

Svarsfrekvenstabell: Studentenkäter 

Kurs Antal studenter Antal svar Svarsprocent 

Statskunskap C 22 7 31,8% 

Statskunskap D 16 4 25% 

Rättsvetenskap C 60 16 26,6% 

Rättsvetenskap D 35 14 40% 

Sammanlagt alla 133 41 30,8% 

Statskunskap 38 11 28,9% 

                                                 
34 Missivbrev och enkät återfinns som bilaga ett och två i slutet av denna uppsats. 
35 Testgruppen bestod av studenter från min utbildning och vänner utanför universitetet. 
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Rättsvetenskap 95 30 31,5% 

Eftersom den totala gruppen bestod av 133 individer och färre än en tredjedel 

har svarat blir det svårt att dra några statistiska slutsatser gällande gruppen i 

stort. När det gäller statskunskap D där bara fyra svar inkommit skulle det vara 

direkt missvisande. Jag kan i svaren se tendenser som pekar åt ett håll, men jag 

kan inte med säkerhet säga att tendenserna inte skulle se annorlunda ut om jag 

fått in svar från fler. Det som kanske hade kunnat höja svarsfrekvensen är om 

jag distribuerat enkäten på annat sätt, men vid tidpunkten då den delades ut så 

hade det fördröjt undersökningen med flera veckor. I tolkningen av resultaten 

har jag har valt att utgå från de tendenser jag ser i svaren och utifrån dessa dra 

mina slutsatser utan att ta hänsyn till att resultatet eventuellt kunnat se 

annorlunda ut om jag fått större svarsfrekvens.  

Tillägg till enkäterna 

En kommentar som lämnades i en enkät var  

Ja, jag vet inte vad EDC står för och har inte hört talas om det. Men Jag använder flera av 
de andra databaser som finns under punkt 15. Det borde kanske poängteras. Jag har 
kommit åt dem genom dels universitetsbibliotekens databas-katalog samt internet36 

Detta svar gjorde att jag under intervjuerna ställde frågan om studenterna som 

själva betecknade sig som ickeanvändare av EDC någon gång använt någon av 

databaserna som kan räknas till EDC:s elektroniska resurser. Det visade sig att 

flera av dem hade gjort det ovetandes om EDC-resursen. Därför skickade jag ut 

ett e-postmeddelande till alla studenter som fått enkäten och uppmanade de 

som svarat att de inte kände till eller inte använt EDC, att fundera över om de 

använt någon av databaserna i listan. Jag bad dem också specificera om de 

använt några webbsidor, vilka webbsidor det rörde sig om, samt hur de hittat 

databaserna. Jag fick på denna uppmaning in totalt tretton svar, och har valt att 

räkna med dessa direkt i statistiken över användningen av databaserna då 

svaren kom från personer som redan hörde till de respondenter som redan 

svarat på enkäten. 

                                                 
36 Citat hämtat ur en av studentenkäterna 
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 Intervjuerna 
Förutom den förberedande intervju som gjordes med Margareta Arvidson 
37gjordes även intervjuer med fyra studenter från urvalsgruppen. 

Urval 

Ett e-postbrev gick ut till alla studenter som fått enkäterna, med en förfrågan 

om de var villiga att ställa upp på en intervju. Jag fick svar från fyra studenter, 

tre som läste rättsvetenskap och en som läste statskunskap. Dessa kontaktades 

omgående och intervjuer med samtliga genomfördes kort därefter.38  

Genomförandet 

Under tre av intervjuerna träffade jag informanterna på Örebro universitetet, en 

person intervjuades via telefon.39 Ingen bandspelare användes, istället fördes 

noggranna anteckningar, detta för att det skulle skilja alltför mycket i 

förutsättningarna mellan intervjuerna som gjordes genom personligt möte och 

den som utgjordes av ett telefonsamtal. När respondenterna anmälde sig som 

intresserade att delta i intervjuundersökningen fick de uppge om de kände till 

eller använde EDC. Alla betecknade i sina svar sig själva som ickeanvändare 

av EDC och intervjufrågorna konstruerades därefter. Frågorna som ställdes 

liknade mycket en del av de frågor som ställts i enkäterna. Frågorna behandlade 

respondenternas behov av EU-information, syn på EU samt sökvanor när det 

gällde EU-information, men också annan information. 

Respondenterna 

Intervjusvaren redovisas i undersökningsdelen. Referenser till informanterna 

kommer att skrivas som förnamn i fotnot. Namnen på studenterna är fingerade 

för att de ska förbli anonyma. Adam är rättsvetare på D-nivå, men har även 

studerat statskunskap. Efter utbildningens avslut vill Adam arbeta med 

migrationsfrågor. Boel är statsvetare på C-nivå och vill avsluta en utbildning 

som påbörjats flera år tidigare. I uppsatsens stycke kring informationsökning 

saknas svar från Boel då hon uppger att hon aldrig söker efter EU-information, 

däremot redovisas Boels svar i samband med undersökning av 

informationsbehovet. Både Camilla och David läser rättsvetenskap med 

internationell inriktning. Camilla vill arbeta med utsatta människor, exempelvis 

                                                 
37 De frågor som ställdes till Margareta Arvidson återfinns i bilaga fem i slutet av denna uppsats 
38 Missivbrev och de frågor som ställdes vid intervjun med studenterna återfinns som bilaga tre och fyra i 
slutet av denna uppsats 
39 Intervjun genomfördes via telefon av praktiska skäl då respondenten bodde långt ifrån Örebro. 
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barn i vårdnadstvister, David specialisera sig på internationell arbetsrätt och 

miljörätt. Värt att nämna är också att Camilla är norsk medborgare men bosatt i 

Sverige sedan många år.40 

Begrepp 
Nedan följer en kort lista över begrepp jag genomgående använt mig av i 

uppsatsen: 

EU-information: När jag i uppsatsen talar om EU-information så låter jag 

denna term innefatta information som har med både EU och EG att göra. 

Studenterna: med studenterna avser jag de studenter som genom enkäter eller 

intervjuer deltagit i min undersökning 

Små världar eller den lilla världen: uttrycket är en direktöversättning av 

Pendelton och Chatmans ”small worlds” och innefattar en människas livsvärld 

eller olika sammanhang i en människas liv där en gemenskap skapas uppbyggd 

av gemensam förförståelse, sociala kontakter, sociala roller etc.  

Medborgarskap är enligt nationalencyklopedin ” en persons tillhörighet till en 

stat ”.41 När jag i uppsatsen använder termen medborgarskap eller medborgare 

avser det en person som är svensk medborgare och genom Sveriges 

medlemskap i EU även är EU-medborgare.  

                                                 
40 Beskrivning av respondenterna har gjorts med grund i deras svar under intervjuerna. 
41 Nationalencyklopedins internetjänst, http://www.ne.se/artikel/1131838, sökord:medborgarskap, 2009-
05-04 



 18 

Undersökning 

Bakgrund  
För att förstå sökvägar och informationsresursernas funktion, behövs 

grundläggande förståelse för EU:s organisation, institutioner, dokumentation 

och beslutsförfarande. Därför följer här en kort historik med beskrivning av 

EU:s organisation. 

 En historisk tillbakablick 
Frankrike, Tyskland, Belgien, Italien, Nederländerna och Luxemburg bildade 

den europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG, 1951 efter att frankrikes 

dåvarande utrikesminister 1950 föreslagit att Tysklands och Frankrikes kol- 

och stålproduktion skulle kontrolleras gemensamt. 1955 beslutade 

medlemsländerna att utvidga samarbetet och satte upp tre mål: 

Första målet var att skapa en gemensam europeisk marknad, det vill säga att det inte skulle 
finans några handelshinder mellan länderna. Det andra målet var att skapa en tullunion, en 
enhetlig tullmur gentemot övriga länder. Det tredje målet var ett fredligt utnyttjande av 
kärnkraft.42 

Dessa tre mål i resulterade Euratom, fördraget om europeiska 

atomenergigemenskapen och EEG, fördraget om europeiska ekonomiska 

gemenskapen. 1957 bildades Europeiska gemenskaperna, EG, när fördragen 

undertecknades i Rom. I takt med nya behov har fördraget förändrats. 1992 

undertecknades fördraget om europeiska unionen. 1993 trädde det i kraft och 

då ersattes beteckningen EG av EU, men EG är fortfarande en del av EU.43 

                                                 
42 EU-upplysningen, Din Guide till EU Institutioner och kontaktvägar, 2006, s.8. 
43 EU-upplysningen 2006, s.11. 
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EU:s uppbyggnad 

Av EU-upplysningen beskrivs EU:s organisation som en byggnad. Ett tak 

bestående av ”de gemensamma institutionerna och de grundläggande 

befogenheterna”44 uppburet av tre pelare. Pelarna består av EG och EU-

fördragen: 

Första pelaren (gemenskapspelaren eller EG-pelaren) består av Europeiska gemenskapen 
(EG) samt Euratom. I denna pelare återfinns också det ekonomiska och monetära 
samarbetet (EMU). Andra pelaren består av EU:s gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik (GUSP). Tredje pelaren består av polisiärt och straffrättsligt samarbete.45  

EU-fördraget består av mål och principer som är gemensamma för alla inom 

EU, det reglerar även gemenskapens utrikes och säkerhetspolitik, polisiärt och 

straffrättsligt samarbete. EG-fördraget består av bestämmelser om 

medborgarskap i unionen, rättigheter för unionens medborgare, bestämmelser 

om EU:s budget, institutioner och gemenskapens politik. I EG-fördraget ingår 

EG-domstolen som kan döma länderna för brott mot fördragets regler. EU-

fördraget behandlar själva samarbetet utifrån EG-fördragets regler, men även 

utifrån gemensamma program där verksamheten styrs utifrån 

medlemsländernas nationella lagstiftningar.46 

 Institutionerna 
Den som vill förstå beslutsprocessen, måste först känna till EU:s beslutande 

institutioner. Om beslutsprocessen förenklas kan den beskrivas som en process 

med tre aktörer: kommissionen, parlamentet och ministerrådet som var och en 

representerar olika röster som ska få säga sitt i beslutsgången. Kommissionen 

representerar EU:s gemensamma intressen, parlamentet är folkets röst och 

ministerrådet representerar de olika ländernas regeringar. 

Kommissionen 

Den Europeiska kommissionen är det organ som föreslår ny lagstiftning och 

efter beslutsprocessen genomför lagstiftningen. Kommissionen ska oberoende 

av de olika medlemsländernas regeringar bevaka och representera hela 

unionens intressen. Som verkställande organ är det kommissionen som driver 

program, sätter politiska beslut i verket samt fördelar ekonomiska resurser.47 

                                                 
44 EU-upplysningen, Din Guide till EU Institutioner och kontaktvägar, 2006, s.10. 
45 EU-upplysningen 2006, s.8. 
46 EU-upplysningen 2006, s.11. 
47 Europeiska kommissionen, Så fungerar Europeiska Unionen Guide till EU:s institutioner s.21. 
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Samtliga medlemsländer har en ledamot i kommissionen och nyval sker vart 

femte år. Kommissionärerna måste sätta den egna regeringen och det egna 

landets politik åt sidan, för att istället föra kommissionens och unionens talan. 

Sätet finns i Bryssel, men man har även representationskontor i alla 

medlemsländer samt kontor i Luxemburg och delegationer i flera huvudstäder 

utanför EU . När en ny kommission tillsätts tar medlemsstaternas regeringar ett 

gemensamt beslut om vem som ska nomineras till ordförande, sedan ska 

ordförande godkännas av parlamentet innan denne i samråd med regeringarna 

utser övriga ledamöter. Innan kommissionen slutligen godkänns intervjuas alla 

föreslagna  ledamöter av parlamentet. Parlamentet har också makten att avsätta 

hela kommissionen innan mandatperiodens slut, det gör man genom ett 

missförtroendevotum. Kommissionens ordförande kan avsätta enskilda  

ledamöter om de andra kommissionärerna godkänner det.48 Varje kommissionär 

har ett eget ämnesområde att ansvara för, men alla beslut fattas av 

kommissionen som helhet. Kommissionen består bland annat av flera olika 

generaldirektorat (GD). Dessa generaldirektorat har olika ansvarsområden. 

Varje ledamot i Kommissionen har ansvar för ett eller flera generaldirektorat, 

fristående stabsfunktioner andra funktioner.49  

Parlamentet 

Parlamentet är det organ som ger röst åt EU:s omkring 500 miljoner 

medborgare.50 Det består av 785  ledamöter och nyval sker vart femte år. 

Genom val är det unionens medborgare som beslutar vilka som ska få sitta i 

parlamentet. Hur många representanter det finns från varje land avgörs genom 

landets befolkningsmängd. Ledamöterna arbetar grupperat efter politisk 

tillhörighet med hjälp av 20 ständiga förberedande utskott. Förutom de ständiga 

utskotten tillsätter man ibland tillfälliga utskott och utskotten kan själva tillsätta 

underutskott. Parlamentet och dess utskott har sina arbetsplatser i flera länder. 

Medan utskottens möten sker i Bryssel, har Parlamentet tolv av sina 

plenarsammanträden i Strasbourg i Frankrike och sex sammanträden i Bryssel. 

Parlamentet har även extramöten i Bryssel och Generalsekretariatet ligger i 

Luxemburg. Alla medlemsländer har dessutom varsitt informationskontor.51 

Totalt är det ca 5000 personer anställda i parlamentet. Som folkvalda 

representanter spelar parlamentet en viktig demokratisk roll. Till parlamentets 

                                                 
48 Europeiska kommissionen, Så fungerar Europeiska Unionen Guide till EU:s institutioner s.22. 
49 Eu-upplysningen, Din Guide till EU institutioner och kontaktvägar 2008 s.17. 
50 Europeiska kommissionen, Så fungerar Europeiska Unionen Guide till EU:s institutioner s.11 
51 Eu-upplysningen, Din Guide till EU institutioner och kontaktvägar 2008 s.11f. 
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uppgifter hör att granska och övervaka kommissionen och andra EU-

institutioner, besluta om lagstiftning tillsammans med Ministerådet och det är 

också parlamentet som godkänner eller avslår EU:s budgetförslag. För att nya 

länder ska upptas som medlemmar i unionen krävs ett godkännande från 

parlamentet. Kommissionen rapporterar om sitt arbete till parlamentet som 

även har rätt att be kommissionen lägga fram lagförslag. Under 

Plenarsammanträdena som sker i fyra eller två dagar åt gången behandlas 

lagförslag och röstas om ändringar innan den slutliga lagtexten formuleras. 

Innan plenarsammanträdena utarbetar en utskottsledamot kallad föredraganden 

ett betänkande med innehållande, bakgrund för och nackdelar med förslaget 

och utifrån betänkandet diskuterar man förslaget i utskotten som är 

specialiserade på olika verksamhetsområden inom EU. 52  

 

Europeiska unionens råd/Ministerådet 

Europeiska unionens råd, ministerådet eller enbart rådet är tre olika namn på 

den viktigaste beslutsfattande institutionen inom EU.53 Rådet består egentligen 

av nio olika råd och i vilken konstellation man sammanträder beror på vilket 

ämne som avhandlas. Alla råden består dock av ministrar från de olika 

medlemsländernas regeringar. När råden sammanträder deltar en minister från 

varje medlemsland, om det exempelvis gäller miljön är det miljöministern, 

jordbruk så är det jordbruksministern osv. När råden sammanträder 

representerar varje minister det egna landets regering och har befogenhet att 

fatta bindande beslut som regeringen måste följa. Medlemsländerna turas om 

att inneha ordförandeskapet i rådet och byte sker var sjätte månad. Upp till fyra 

gånger om året arrangeras EU-toppmöten där medlemsländernas regerings- och 

statschefer träffas tillsammans med kommissionens ordförande. Under 

toppmötena beslutar man i frågor som övriga ministrar under vanliga 

rådsmöten inte kunnat fälla utslag i samt fattar man beslut inom den 

övergripande EU-politiken. Under toppmötet och inom resten av ministerådets 

möten fattas beslut genom omröstning, beroende på fråga måste beslutet 

antingen vara enhälligt eller bygga på majoritet. Rådets arbete består av 

lagstiftning, samordning av vissa politiska områden, godkännande av budget 

samt att sluta avtal med globala organisationer eller länder som inte är 

medlemmar i EU. Godkännandet av budgeten genomförs gemensamt med 

                                                 
52 Europeiska kommissionen, Så fungerar Europeiska Unionen Guide till EU:s institutioner s.13. 
53 Eu-upplysningen, Din Guide till EU institutioner och kontaktvägar 2008 s.15. 
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parlamentet. Samma sak gäller viss lagstiftning. Inom vissa områden kan 

ministerådet efter att ha tagit del av parlamentet och kommissionens åsikter 

fatta det avgörande beslutet.54 Ministerådets sammanträden sker i Bryssel och i 

Luxemburg. EU-toppmötena sker i ordförandelandet . Generalsekretariatet 

förebereder rådets arbete och assisterar ordförandelandet som i sin tur ansvarar 

för dagordning, medla fram kompromisser mellan medlemsländerna samt 

lägger fram lagstiftnings- och politiska beslut. Med och förebereder rådets 

arbete är också Coreper.55 Coreper består av alla länders EU-ambassadörer som 

städigt representerar sina länders intressen i Bryssel. Representanter från 

kommissionen och tjänstemän från representationerna deltar också 

Corepermöten.56  

Beslutsgången 

Beslutsprocessen i EU kan verka komplicerad. Många olika instanser är 

inblandade, och det finns fyra vanligare beslutsförfaranden: 

Medbeslutsförfarandet, samarbetsförfarandet, samrådsförfarandet och 

samtyckesförfarandet . Det finns även ett antal ovanligare beslutsförfaranden 

för vissa särskilda frågor inom EU-samarbetet, exempelvis för antagandet av 

EU:s budget. Vilket som används för vilken fråga regleras av EU-fördraget. 

Medbeslutsförfarandet är det vanligaste och innebär att beslut fattats 

gemensamt av rådet och parlamentet, dessa två måste vara överens för att 

beslutet ska gå igenom. I de flesta lagstiftningsärenden är det 

medbeslutandeförfarandet som praktiseras. I samarbetsförfarandet som används 

för en del EMU- bestämmelser, krävs det att rådet är enhälligt för att ett beslut 

ska gå igenom om majoritet i parlamentet avslagit det. Samrådsförfarandet 

används inom de flesta av EU:s politikområden. Enligt det förfarandet har 

parlamentet en rådgivande funktion, rådet måste inte ta hänsyn till parlamentets 

åsikt, men måste ändå höra den innan de fattar beslut. Ska rådet fatta beslut 

enligt samtyckesförfarandet behövs ett godkännande från Europaparlamentet.57 

Nedan ger jag en förenklad bild av hur den vanligaste beslutsprocessen kan se 

ut58: 

                                                 
54 Europeiska kommissionen, Så fungerar Europeiska Unionen Guide till EU:s institutioner s.16ff 20 
55 Comité des représentants permanents, översatt till svenska Ständiga representanternas kommitté enligt 
Eu-upplysningen, Din Guide till EU institutioner och kontaktvägar 2008 s.16. 
56 Europeiska kommissionen, Så fungerar Europeiska Unionen Guide till EU:s institutioner s.15 och19 
57 EU-upplysningen, Din Guide till EU Institutioner och kontaktvägar, s.54. 
58 Utifrån en modell av beslutsprocessen som återfinns i EU-upplysningen, Din Guide till EU 

Institutioner och kontaktvägar, s.55. 
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1) Kommissionen lägger fram ett förslag till Europaparlamentet. 

Förslaget går också ut till berörda länders regeringar.  

2) Europaparlamentet yttrar sig.  

3) Ärendet går vidare till ministerrådet. Medlemsländerna lämnar in 

sina ståndpunkter till ministerrådet som enas om en ståndpunkt.  

4) Ärendet skickas tillbaka till Europaparlamentet som behandlar 

rådets ståndpunkt och ger sitt beslut. Beslutet skickas ut till 

medlemsländernas regeringar som får tid att förbereda eventuella 

förändringar av sina ståndpunkter utifrån Europaparlamentets 

beslut. 

5) Medlemsländerna sänder in sina ståndpunkter och ministerrådet tar 

ett slutgiltigt beslut i ärendet. 

Om EU:s andra beslutsförfarande används, kan steg fyra och fem även innebära 

att ministerrådet tar beslut ensamt eller bortser från Europaparlamentets 

ståndpunkt. 

Dokumenten 

Beslutsprocessen för ett förslag genererar mycket information som hamnar i 

olika typer av dokument beroende på informationens art. En fullständig 

bibliografi över alla dokumenttyper är omöjlig att göra inom ramen för en 

magisteruppsats. Jag har valt att avgränsa dokumentpresentationen till de jag 

anser viktigast att kunna som bibliotekarie. För vidare läsning och fördjupning 

hänvisas till Kerstin Ljungbergs EG-dokumentationen: en vägledning till EG:s 

offentliga tryck och Beslut, dokumentation och öppenhet i EU skriven av Johan 

Alling, Karin Jönsson, Fredrik Lindberg. En väldigt viktig källa är Europeiska 

unionens officiella tidning, förkortat EUT.59 Tidningen utkommer i olika delar 

kallade L, C, och S. Serie L innehåller dels rättsakter som offentliggörs 

obligatoriskt och ibland rättsakter som inte behöver offentliggöras. Dessa akter 

består av direktiv, beslut, förordningar, budgetar, avtal och 

rekommendationer.60  Serie C innehåller bland annat parlamentets frågor till 

kommissionen och kommissionens svar, meddelanden från kommissionen, 

lagförslag från kommissionen till ministerrådet, meddelanden från 

                                                 
59 Förr hette den europeiska gemenskapens officiella tidning och det förkortades EGT, På engelska 
official journal, förkortat OJ. 
60 Finska riksdagsbibliotekets webbsida, samhällskunskap, EU-informationskällor, Europeiska unionens 

officiella tidning-EUT, http://lib.eduskunta.fi/Resource.phx/biblioteket/samhallsinformation/eu-
informationskallor/handlingar-eut.htx (2009-05-03) 



 24 

ministerrådet om beslut och gemensam hållning, parlamentets protokoll och 

yttranden samt referat över nya mål och domar. Serie S innehåller meddelanden 

och utannonseringar om alla offentliga upphandlingar inom unionen.61 Till 

artiklar ur EUT refereras med EUT, serie, nr och datum. Exempel: EUT L 30 

4.2.2004 Kommissionen ger ut så kallade KOM-dokument med lagförslag, 

policydokument och lägesrapporter. Lagförslagen innehåller lagtext och 

motivering till texten, om de är slutgiltiga ska det efter årtal och löpnummer 

även stå slutlig eller final.62 Exempel: KOM(2005)494 Slutlig. SEK-dokument 

är arbetsdokument från kommissionens generalsekretariat, dessa dokument är 

ofta policydokument, ibland har de varit konfidentiella och interna innan de 

offentliggörs. CSE-dokument är dokument som utarbetats av kommissionen i 

samband med EU-toppmöten. Grönböcker innehåller flera olika idéer och 

förslag från kommissionen som skickas ut till företag, myndigheter etc för att 

dessa ska få chansen att kommentera förslagen innan en slutgiltig ståndpunkt 

utarbetas. Vitböcker följer ofta grönböcker och används av kommissionen för 

att presentera specifika förslag med beskrivning av bakgrund, motiv och idéer 

på hur projekten ska genomföras, dessa kan även vara KOM-dokument. SEK 

och CSE-dokument anges med precis som KOM- dokumenten med år och 

löpnummer, exempel: CSE(96)328.63 Europaparlamentets sessionsdokument 

kallas PE-DOC. Dessa publiceras i tre serier varav endast en, serie A, är 

offentlig. Den innehåller parlamentets yttranden och rapporter. Ministerrådets 

dokument kallas Standardokument, förkortat ST, som sänds till berörda 

regeringar, Sans numréo, förkortat SN, vilka är inofficiella och sänds bara ut 

till de generaldiktorat de berör, LT som står för letters eller brev och NP som är 

meddelanden till ordföranden. Dokumenten produceras i två serier, där serien 

med nummer under 5000 är dokument rådet producerar tillsammans med andra 

institutioner eller organisationer och över 5000 rådets officiella dokument. 

Ministerrådets dokument sorteras på dokumentbeteckning, löpnummer och 

årtal, exempel: SN4398/99. Om dokumenten ändras vid förhandlingar får de 

inte ett nytt löpnummer utan tilldelas ett suffix som består av en kod för hur 

dokumentet har ändrats. Exempel: ADD för tillägg eller COR för rättelse, 

suffix skrivs efter årtalet.64 Europeiska unionens bulletin utkommer 10 ggr om 

                                                 
61 Ljungberg, Kerstin, EG-dokumentationen: en vägledning till EG:s offentliga tryck, s.36f. 
62 Ljungberg, s.43. 
63 Alling, Jönsson och Lindberg, Beslut, dokumentation och öppenhet i EU, s.81. 
64 Alling, Jönsson och Lindberg, s.142ff. 
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året med en redogörelse över månadens verksamhet inom kommissionen och 

andra institutioner inom EU.65  

                                                 
65 Europa, EU:s officiella webbsida, Bulletin EU, Europeiska unionens bulletin, 
http://europa.eu/bulletin/sv/welcome.htm (2009-05-03) 
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Informationsbehov  
Respondenternas EU-informationsbehov identifieras i detta kapitel utifrån 

enkätsvar, intervjuer och kursbeskrivningar. Redan kurskatalogens beskrivning 

av utbildningarna ger en bild av att ett behov av EU-information föreligger för 

den som antas och genomför respektive utbildning. 

Statskunskap 

Om ämnet statskunskap står det i Örebro universitets kurskatalog: 

Ämnet statskunskap omfattar kärnområdena politisk teori och politiska idéer; svensk och 
jämförande politik (politik i andra länder) inklusive den Europeiska unionen; 
internationella relationer och internationell politik; samt utförd politik inom olika 
sakområden inklusive förvaltning och lokal styrelse. Utifrån dessa kärnområden 
uppmärksammar ämnet i olika delkurser och specialkurser ett antal aktuella samhällsfrågor 
såsom politikens globalisering; FN-systemets och nationalstaternas förändrade roll; 
utvecklingen inom EU; nya sociala rörelser och nya konfliktlinjer i samhället; nya 
politiska ideologier som debatten om rättvisa och rättigheter, debatten inom feminismen 
eller olika teorier om demokrati; nya trender inom lokal demokrati och samhällsbyggnad i 
städer och kommuner; IT och demokrati; migration och etnicitet; hållbar utveckling lokalt 
och globalt; den politiska kulturen i Östeuropas nya demokratier; regionalisering och 
regionernas roll i ett framtida Sverige och Europa. 66 

I kursplanerna för A och B nivåerna ingår ett antal delkurser med EU-

anknytning: Politik och förvaltning i Sverige och EU, Internationell politik, 

makt och demokrati i Europeiska unionen (valbar kurs) .67 När det gäller C och 

D-nivåerna består dessa av valbara kurser med olika inriktningar och ett större 

uppsatsarbete. De studenter som deltagit i min undersökning, gick C eller D-

kursen under vårterminen 2007, och har således gått igenom A och B kurserna 

tidigare.  

Rättsvetenskap 

I utbildningskatalogen beskrivs rättsvetenskap som ett ämne med 

internationella perspektiv: 

När du läser rättsvetenskap får du kunskap om rättsregler som gäller i Sverige, i EU och i 
vissa andra länder. Du kommer att upptäcka att det finns olika sätt att uppfatta och 

                                                 
66 Örebros kurskatalog 2006/2007, Ämnesbeskrivning: Statskunskap, 
http://glada.oru.se/studieinformation/kurs_lista.cgi?amnesgruppkod=043&lasar=2006/2007,(2007-02-01) 
67 Örebro universitets webbsida, kurser och program, http://glada.oru.se/studieinformation/SokKursplan, 
sökord: Statskunskap,(2007-03-31) 
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tillämpa rättsliga normer. Rättsvetenskap är ett spännande ämne som rör nästan alla 
livsfrågor och når långt utanför vårt lands gränser. I vår tid är givetvis det internationella 
perspektivet viktigt.68  

Listan över delkurser på A och B-nivå talar för ett mycket stort behov av EU-

information. Eftersom utbildningen består av flera olika valbara inriktningar, så 

är det inte möjligt att presentera exempel på delkurser med EU-anknytning som 

alla genomgått. För att belysa informationsbehovet ger jag ändå några få 

exempel från en rättsvetenskaplig kursplanslista: europeisk integrationsrätt, 

konstitutionell EU-rätt, Europarätt A, Law of European integration.69 På C och 

D-nivå är behovet utifrån kursbeskrivning oklart då dessa kurser baseras på 

valbara delkurser och uppsatsarbeten.  

Informationsbehov enligt respondenterna 

Redovisningen av studenternas egen syn på sitt informationsbehov utgår från 

de svar de givit i enkäterna och under intervjuer. För att resultatet ska bli 

överskådligt redovisas enkätsvar och intervjusvar under olika rubriker.  

Enkäterna 

I enkäterna ställdes frågor om respondenternas uppfattning av sitt 

informationsbehov. Tre direkta frågor om behov ställdes för att utröna om 

behovet ändrat sig något efter att studenten påbörjat nuvarande utbildning 

och hur det ändrats, om behovet växt, stått still eller minskat. 

Efter två av frågorna fick studenterna själva lämna kommentarer för att 

motivera sitt svar.  

 

                                                 
68 Örebro universitets webbsida, Örebros kurskatalog 2006/2007, Ämnesbeskrivning Rättsvetenskap, 
http://glada.oru.se/studieinformation/kurs_lista.cgi?amnesgruppkod=036&lasar=2006/2007,(2007-02-01) 
69 Örebro universitets webbsida, kurser och program, http://glada.oru.se/studieinformation/SokKursplan, 
sökord: Rättsvetenskap,(2007-03-31) 



 28 

Som utläses av ovanstående diagram anser största delen av respondenterna inte 

ha haft något behov av EU- information innan nuvarande utbildning. Av de få 

som svarade ja, var sju av de svarandes behov direkt kopplade till annan 

utbildning och resterande tre till allmänbildning och EMU-valet. Exempel:  

 

till valet om euron t.ex., Genom kurserna man läst? 

i annan undervisning 

Gymnasiet, samhällskunskapen 

Inför EMU-valet och för att hänga med i den allmänna samhällsdebatten. 
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Respondenterna bedömde sitt EU-informationsbehov som mycket större i nutid 

än innan utbildningens början. I denna fråga ombads de motivera sitt svar. 

Deras ja-kommentarer kunde delas in i tre kategorier: Utbildning, 

medborgarskap70 och blandat71 innehåll. Nedan redovisas ett svar från varje 

kategori. Mängden kommentarer inom de olika kategorierna fördelades på det 

sättet att fjorton svar hamnade i utbildningskategorin:  

Framförallt för studier, vilket område man än studerar inom juridiken så spelar den 
europeiska rätten ett enormt inflytande 

sju i medborgarkategorin: 

På samma sätt som man behöver samhällsinformation från Sverige. EG-rätten gäller ju tex 
över svensk rätt, man bör ha koll på den fria rörligheten inom EU och andra företeelser 
som gynnar oss "eu-medborgare" 

och tio stycken med blandat innehåll där tyngdpunkten ligger både på 

utbildning och medborgarskap: 

Hela min utbildning handlar om Europarätt, dessutom så påverkar EU oss såpass mycket 
att jag anser det vara viktigt att hålla sig a jour med utveckligen.[sic!] inom EU 

                                                 
70 Hit räknar jag även kommentarer om allmänbildning. 
71 Kommentarer där både utbildning, medborgarskap ingår, samt i vissa fall även yrke. 
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Av nej kommentarerna var en arbetsrelaterad, en utbildningsrelaterad och två 

relaterade till allmänt ointresse: 

I mitt nuvarnade arbete har jag inget behov av EU-information [sic!] 

Jag läser det som berör Sverige och inte internationellt 

Inget speciellt jag undrar över just nu. 

Rent generellt behöver EU bli tydligare, men jag har ingen behov av att bli passivt 
informerad. Behöver jag veta nåt tar jag som regel reda på det. 

Av de olika antal kommentarer framgår att utbildningsbehovet är det behov 

som respondenterna främst förknippar med behov av EU-information, medan 

medborgarbehovet inte är lika tydligt. 
 

 

Hela 82,9 % av enkätrespondenterna ansåg att deras behov av EU-information 

blivit större, främst de studenter som läste rättsvetenskap. Bland 

statskunskapsstudenterna var fördelningen mellan att behovet blivit större och 

att det är oförändrat mycket mindre.  
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Intervjuerna 

Under intervjuerna ställdes samma frågor kring behovet som i enkäterna, men i 

det personliga samtalet fick respondenterna ytterligare möjlighet att berätta och 

utveckla sina resonemang kring det hela. De intervjuades svar pekar åt samma 

håll som enkätrespondenternas. Tre av fyra menar att de inte haft behov av EU-

information innan nuvarande utbildning. Camilla är den ende som svarat ja, 

och då har behovet varit arbetsrelaterat: 

Ja, det har jag faktiskt haft, eftersom jag jobbat som kundtjänstchef på ett företag som 
importerade och exporterade till övriga Europa. Jag var ute och snokade efter 
försändelseregler och momsregler mellan länderna.72  

Alla beskriver dock att deras informationsbehov förändrats sedan de började 

studera, och alla utom Boel anser sig ha behov av EU-information idag eller i 

framtiden. Adams behov har förändrats allt eftersom han läst olika ämnen, inte 

minskat eller ökat utan bytt inriktning: 

Ja, lite beroende på vad jag läst. När jag läste Statskunskap var det en annan form av EU-
information jag behövde, som var mer konstitutionell än vad den är nu. När man läser EG-
rättsliga kurser, så har man också behov av annan information.73  

Boels behov har blivit mindre då hon tycker sig ha nog med att koncentrera sig 

på svensk politik för att hinna ”läsa i kapp” sånt som ändrats och blivit nytt 

sedan hon började studera: ”jag låter världen rulla på så länge”.74 Camillas och 

Davids behov har ökat, Camilla menar att behoven inte fanns när hon jobbade 

istället för att studera och även David kopplar behovet till utbildningen: 

Ja det får man säga, eftersom jag inte hade de behoven när jag jobbade. Det har minskat. 
Sen har jag ju läst kurser där jag haft behov av EU-rättslig information, alltså EU-juridik.75  

Definitivt. Kopplat till det rättsvetenskapliga.76  

Ett nuvarande behov av EU-information finns hos samtliga utom Boel. Två av 

dessa behov kopplas även till framtida arbete. Camilla tar också upp 

bolognaprocessen77 som påverkar högskole- och universitetsutbildningar: 

                                                 
72 Camilla, intervju i ”Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-16 
73 Adam, intervju i “Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-15 
74 Boel, Telefonintervju, 2007-03-15 
75 Camilla, intervju i ”Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-16 
76 David, intervju i ”Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-19 
77 När intervjuerna gjordes skulle bolognaprocessen till att börja genomföras från och med terminen efter. 
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Ja det är klart, idag har jag det, borde jag ha det. Har inte använt så mycket, men det 
påverkar ju den lagstiftning jag ska arbeta inom.78 

Rent krasst, under utbildningen, nej. Men i mitt framtida jobb- ja. [---] Sen har ju 
Bolognaprocessen dykt upp också.79  

Det har jag definitivt. Och dels sådan som är rent rättsfall, rent kopplat till praktisk juridik. 
Jag har behov av sådant som kommer från EU:s institutioner, lagstiftning.80  

Utbildningsbehovet 

Med utgångspunkt i utbildningsbeskrivningen och kurslistan för 

rättsvetenskapsstudenterna går det att förutsätta att rättsvetenskapsstudenterna 

har ett stort behov av EU-information. Enkätsvar och intervjuer bekräftar 

utbildningsbehovet hos studenterna. För rättsvetarna består behovet av exakt 

information om lagstiftning, rättspraxis och rättsfall. EU:s lagar står över de 

svenska lagarna och för de som ska arbeta med juridiska frågor är det viktigt att 

känna till hur lagar och regler ser ut och tillämpas. Inom statskunskapen är EU 

bara en del av den stora världen och det är minst lika viktigt att förstå hur andra 

unioner fungerar.81 Återkopplat till Pendeltons och Chatmans teorier, kan 

slutsatsen dras att inom den lilla utbildningsvärlden där studenterna befinner 

sig finns ett påtagligt behov av EU-information som vävts in som en del av 

utbildningen. Större delen av de tillfrågade ansåg att deras behov av EU-

information ökat i och med utbildningen, dock skiljer det sig lite mellan 

rättsvetenskap och statskunskap. Inom utbildningsvärlden, och i synnerhet 

inom de utbildningsvärldar som rättsvetarna och statsvetarna befinner sig i, 

ingår EU som en naturlig del av världsbilden. För att studenterna ska klara sig i 

utbildningsvärlden måste de klara de krav som ställs på dem i fråga om 

kunskap om EU, krav som inte ställts på dem utanför deras utbildningsvärldar. 

Medborgarbehovet 

Medan utbildningsbehovet är ett uppenbart och synligt behov, torde 

medborgarbehovet vara mer komplicerat. Studenterna själva kopplar ihop 

behovet med utbildningen i första hand. Kommentarer som: ”jag läser det som 

berör Sverige” och Boels ovilja att söka efter EU-information eftersom att hon 

koncentrerar sig på svensk politik, vittnar om att behovet inte kopplas ihop med 

Sverige som land utan med utbildningens uppgifter. Detta stämmer också bra 

                                                 
78 Adam, intervju i “Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-15 
79 Camilla, intervju i ”Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-16 
80 David, intervju i ”Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-19 
81 Slutsatser dragna utifrån kursbeskrivningar, intervjuer och enkäter. 
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ihop med Pendelton och Chatmans teorier angående undvikande av 

information, när den lilla världen fungerar bra utan informationen undviker 

dess medlemmar att söka efter den. De framtida behoven kopplas till de yrken 

studenterna vill utöva efter examen. Att vara medborgare i EU innebär bland 

annat att lyda under EU:s lagstiftning och att en myndig medborgare har rätt att 

rösta i parlamentsvalet. När enkätrespondenterna och de intervjuade 

studenterna talar om informationsbehov knutna till annat än utbildning, tar de 

upp en skyldighet att hålla sig ajour med vad som sker och beslutas av EU, att 

det är viktigt med allmänbildning och att de haft behov av information inför 

EMU-valet. Hur enkätrespondenterna och de intervjuade röstade i EMU-valet 

efterfrågades aldrig. Men valet är ett bra konkret exempel på en situation som 

uppstår i medborgarvärlden. Det var ett högt valdeltagande i Sverige, vilket 

tyder på att EMU-valet skapat ett engagemang hos medborgarna, människor tog 

sig tid att rösta för att resultatet av valet direkt skulle påverka vår vardag. I 

övrigt har den Europeiska unionen problem med att få medborgarna att 

engagera sig, men gör stora ansträngningar för att skapa behov hos 

medborgarna, att bli en del av medborgarnas, och där ibland svenskarnas lilla 

värld. 

Ett aktivt medborgarskap och den europeiska identiteten 

Inom EU som organisation finns en strävan mot ett mer aktivt medborgarskap 

och hopp om en gemensam Europeisk identitet. Denna önskan kom upp till 

diskussion redan 1973 och har sedan diskuterats och aktualiserats många 

gånger.82 Frågan har sedan 2004 när Margot Wallström tillsattes som vice 

kommissionsordförande varit extra aktuell i Sverige, speciellt då Sverige näst 

efter Storbritannien är det mest EU-skeptiska folket.83 Av dokumentation från 

kommissionen och rådet framgår att denna hållning grundar sig i oro över 

medborgarnas skeptiska hållning till EU och brist på engagemang i EU-frågor: 

Europeiska unionen är just nu inne i en tung period: medborgarnas deltagande i det senaste 
valet till Europaparlamentet var alarmerande lågt, konstitutionsfördraget röstades ned i 
Frankrike och nederländerna och de europeiska medborgarna har blivit alltmer skeptiska 
till EU och utvidgningsprocessen.84  

                                                 
82 Tengström, s.15. 
83 Enligt e-postkorrespondens med medarbetare på Europa direkt som önskat vara anonym (2007-01-31) 
84 Takkula, Hannu, Arbetsdokument om Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av 
programmet medborgare för Europa för åren 2007-2013 i syfte att främja ett aktivt europeiskt 
medborgarskap, (2005-09-11) 
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Engagerade medborgare är också en nödvändighet för EU:s demokratiska 

legitimitet: 

 

Klyftan mellan EU och dess medborgare är allmänt känd. I flera av de senaste årens 
Europabarometernundersökningar har många av de intervjuade sagt att de vet ganska lite 
om EU och att de inte har mycket att säga till om i beslutsprocessen. Att kommunicera är 
nödvändigt i en sund demokrati och det ska vara en tvåvägskommunikation. Demokratin 
kan bara fungera om medborgarna vet vad som sker och kan delta fullt ut i processen.85  

En rad åtgärder har diskuterats och vidtagits för att uppfylla önskan om aktiva 

medborgare och en europeisk identitet. 2004 meddelade rådets ordförande i 

EUT L att rådet beslutat upprätta ett åtgärdsprogram som skulle gälla 2004-

2006 ”för att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap 

(medborgardeltagande)”86 med följande mål: 

främja och sprida Europeiska unionens värden och mål 

föra Europeiska unionens medborgare närmare unionens institutioner och uppmuntra dem 
att oftare engagera sig i institutionernas arbete 

nära knyta an medborgarna till diskussionen och debatten om uppbyggnaden av 
Europeiska unionen87  

I ett arbetsdokument från Europaparlamentet från 2005 står det att läsa om ett 

nytt program för åren 2007-2013 kallat Medborgare för Europa som bygger på 

det gamla programmet och målen handlar om samma sak, men formuleras på 

annat sätt:  

Mot denna bakgrund kommer programmet att bli ett viktigt instrument för att bidra till de 
allmänna målen att ge medborgarna möjlighet att delta i uppbyggandet av ett enat Europa, 
att skapa ett europeiskt identitet som grundar sig på erkända gemensamma värderingar 
samt gemensam historia och kultur och att främja ömsesidig förståelse mellan 
medborgarna.88  

                                                 
85 Vitbok om EU:s kommunikationspolitik, KOM(2006) 35 Slutgiltig, s.2. 
86 Cowen, ”Rådets beslut om upprättande av gemenskapens åtgärdsprogram för att främja ett aktivt 
medborgarskap (medborgardeltagande)”, EUT L, 2004:30, s.6-14. 
87 Cowen,, s.7. 
88 Takkula, s.2. 
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Det understryks också att EU ”måste behålla kontakten med de vanliga 

medborgarna”.89 År 2005 kom också Plan D för demokrati, dialog och debatt90 

och 2006 kom en vitbok från kommissionen med uppmaning att ge förslag på 

hur ”klyftan mellan EU och medborgarna”91 bäst kan överbyggas, och där 

kommissionen visar att de vet att de inte är en naturlig del av 

medborgarvärlden och de bland annat uppger att medborgarna behöver hjälp 

med att knyta an till EU.92 I dokumenten återfinns också förslag på hur detta ska 

gå till. Vänortsprojekt, projekt där ekonomiskt stöd erbjuds lokala föreningar 

och idrottsklubbar, stöd till utbildning av medborgarna, stöd för bevarandet av 

Europeiska minnesplatser med anknytning till nazism och stalinism.93 I 

vitboken understryks i ett flertal stycken medborgarnas behov av information 

och hur informationsresurser och utbildningar bör samordnas för att tillgodose 

medborgarnas behov: 

Alla medborgare bör ha tillgång till information på sitt eget språk om frågor av allmänt 
intresse. Det innebär att informationen bör göras tillgänglig via ett brett utbud av kanaler, 
inklusive massmedier och ny teknik som internet94  

Som ett informationsproblem uppges att nationella och lokala medier inte ger 

EU-frågorna så stort utrymme men att ”EU-medborgarna måste få tillgång till 

en jämn ström av allmän information om de ska kunna uppfatta den europeiska 

dimensionen i de gemensamma frågorna”.95 För att detta ska ske uppges att 

”EU-frågorna måste […] diskuteras nationellt och lokalt”.96 

Samhällsutbildningen ska förbättras och alla människor ska få möjlighet och 

redskap för att kunna få information via internet. För att detta ska bli en 

möjlighet föreslås ett projekt som involverar biblioteken: 

                                                 
89 Takkula, s.6. 
90 Europeiska gemenskapernas kommission, Meddelande från kommissionen till rådet, 

Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén 

Kommissionens bidrag efter perioden av eftertanke. Plan D som i demokrati, dialog och debatt, 
KOM(2005)494 Slutlig, (Bryssel, 2005) 
91 Europeiska gemenskapernas kommission, Vitbok om EU:s kommunikationspolitik, KOM(2006) 35 
Slutlig, (Bryssel, 2006), s.2. 
92 Europeiska gemenskapernas kommission, Vitbok om EU:s kommunikationspolitik, KOM(2006) 35 
Slutlig, (Bryssel, 2006), s.9. 
93 Takkula, s.4 f. 
94 Europeiska gemenskapernas kommission, Vitbok om EU:s kommunikationspolitik, KOM(2006) 35 
Slutlig, (Bryssel, 2006), s.5. 
95 Europeiska gemenskapernas kommission, Vitbok om EU:s kommunikationspolitik, KOM(2006) 35 
Slutlig, (Bryssel, 2006) s.9. 
96 Europeiska gemenskapernas kommission, Vitbok om EU:s kommunikationspolitik, KOM(2006) 35 
Slutlig, (Bryssel, 2006) s.9. 
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Ett annat viktigt projekt som medlemsstaterna kan utveckla är övergången från 
traditionella bibliotek till digitalt sammanbundna europeiska bibliotek som skulle kunna 
fungera som informations- och utbildningscentrum, så att alla medborgare kan få fri 
tillgång till informationsteknik och relevant information97  

Andra projekt som föreslås är onlineforum och mötesplatser där medborgarna 

kan träffas virtuellt eller under anordnade evenemang.98 Somliga projekt har 

senare utförts, ett diskussionsforum finns tillgängligt via Europaportalen99 och 

sedan 2006 anordnas möten, medborgarforum, runt om i Sverige där dit 

medborgarna är välkomna för att säga sina åsikter.100 För att engagera ungdomar 

instiftades 2008 ett pris, ”Karlspreis för ungdomar” mellan 16 och 30 år som 

arbetat med projekt för att främja den Europeiska identiteten.101  

EU-identitet hos respondenterna 

Våren 2007 när enkäterna skickades ut och intervjuerna gjordes ställde jag flera 

frågor med anknytning till respondenternas identitet och syn på EU. 

Enkätsvaren visar tydligt att respondenterna ser på Sverige som en del av EU, 

känner att EU påverkar dem som privatpersoner och oss som bor i Sverige, ser 

på sig själva som EU-medborgare, men de känner inte att de har möjlighet att 

påverka de beslut som tas i EU. 
 

                                                 
97 Europeiska gemenskapernas kommission, Vitbok om EU:s kommunikationspolitik, KOM(2006) 35 
Slutlig, (Bryssel, 2006) s.8. 
98 Europeiska gemenskapernas kommission, Vitbok om EU:s kommunikationspolitik, KOM(2006) 35 
Slutlig, (Bryssel, 2006) s.8. 
99 Europa, EU:s officiella webbplats, Debate Europe, http://europa.eu/debateeurope/index_sv.htm (2009-
05-03) 
100 E-post från anonym anställd vid Europa direkt (2007-01-29) 
101 Europa, EU:s officiella webbplats, europaparlamentet, nytt ungdomspris för att främja den europeiska 

identiteten,http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-
PRESS+20080107STO17491+0+DOC+XML+V0//SV (2009-02-23) 
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Intervjusvaren bekräftar i stort resultaten i enkäterna. Alla de intervjuade ser på 

Sverige som en del av EU och alla är överens om att de beslut som tas i EU 

påverkar oss i Sverige. David och Camilla tar upp svårigheter med att se hur 

besluten påverkar dem som privatpersoner vilket bekräftar vitbokens ord om att 

medborgarna har svårt att uppfatta den ”europeiska dimensionen i de 

gemensamma frågorna”102: 

Svårt. Jag upplever inte EU som en integrerad del av min vardag, men rent intellektuellt 
kan jag förstå att det påverkar mig som privatperson.103  

Absolut. Det finns en massa beslut som fattas inom EU-organisationen som berör mig 
direkt, men som man kanske inte direkt förstår är ett EU-beslut. Men i och med att man 
läst lite EU-kunskap så förstår man att det är det.104  

 Identiteten som EU-medborgare är inte heller självklar. Adam är den ende som 

svarar ja på frågan Ser du på dig själv som EU-medborgare, resterande gör det 

inte: 

 

Nej! Jag tycker att det låter väldans pretentiöst, jag menar, jag bor i Gnesta.105  

Därom tvista de lärde. Jag ser mig själv som en europamedborgare. För jag är medborgare 
i ett icke EU-land. [Norge]106  

Det gör jag inte.107  

På frågan om de kan vara med och påverka de beslut som tas av EU är svaren 

tudelade, två känner att de inte kan påverka alls, två känner att de skulle kunna 

påverka om de engagerade sig politiskt: 

För att kunna vara med bör man vara engagerad, och det är jag inte det minsta, det gäller 
att man vet vem man bör påverka. Men hade jag varit engagerad så hade jag definitivt 
varit med och kunnat påverka.108  

Nej!109  

                                                 
102 Europeiska gemenskapernas kommission, Vitbok om EU:s kommunikationspolitik, KOM(2006) 35 
Slutlig, (Bryssel, 2006) s.9. 
103 David, intervju i ”Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-19 
104 Camilla, intervju i ”Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-16 
105 Boel, Telefonintervju, 2007-03-15 
106 Camilla, intervju i ”Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-16 
107 David, intervju i ”Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-19 
108 Adam, intervju i “Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-15 
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Det skulle jag säkert kunna, men jag väljer att inte göra det. eftersom att jag inte arbetar 
politiskt i övrigt så väljer jag att inte arbeta politiskt när det gäller EU heller.110  

Nej, jag tycker inte att jag som privatperson idag påverkar några beslut, nej111  

Däremot har alla utom Boel, som är uttalad EU-motståndare och tycker ”att EU 

är odemokratiskt”112, en stark tro på EU. På frågan har din syn på EU och 

medlemskapet i EU påverkats på något sätt av din nuvarande utbildning svarar 

Adam, Camilla och David: 

Ja den har blivit starkare. Tilltron till EU har blivit starkare, även tilltron till EMU, att vi 
inte har råd att stå utanför. Det är nog svårt att på egen hand uppnå såna mål som EU sätter 
upp.113  

Nej. Jag tyckte redan från början att vi var tvungna att gå med för Sverige är ett för litet 
land för att stå utanför. Sen är jag inte odelat positiv. Det har inte förändrats under 
utbildningens gång.114  

Ja, det har det. Min tro på EU som ett politiskt samarbete har stärkts.115  

EU:s farhågor om medborgarnas engagemang i EU-frågor bekräftas genom 

enkäterna och intervjuerna. Boels kommentar om att hon inte känner sig som 

EU-medborgare för att hon bor i Gnesta och att hon anser att EU är 

odemokratiskt, samt övriga respondenters tveksamhet till att de som enskilda 

medborgare kan påverka EU-beslut, illustrerar främlingskapet mellan EU och 

dess medborgare som vitbok om EU:s kommunikationspolitik beskriver: 

Många av de politiska beslut som påverkar EU-medborgarnas vardag fattas dock på EU-
nivå. Medborgarna känner sig fjärran från dessa beslut, de politiska beslutsprocessen och 
EU-institutionerna. Det finns en känsla av främlingskap i förhållande till ”Bryssel” 116 

 Informationen om medborgarforum och diskussionsforum på Internet har inte 

nått fram, ambitionen att få medborgarna att känna att de blir hörda i sina 

 
109 Boel, Telefonintervju, 2007-03-15 
110 Camilla, intervju i ”Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-16 
111 David, intervju i ”Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-19 
112 Boel, Telefonintervju, 2007-03-15, svar på frågan ”har du haft något behov av EU-information innan 
du började din nuvarande utbildning. 
113 Adam, intervju i “Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-15 
114 Camilla, intervju i ”Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-16 
115 David, intervju i ”Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-19 
116 Europeiska gemenskapernas kommission, Vitbok om EU:s kommunikationspolitik, KOM(2006) 35 
Slutlig, (Bryssel, 2006) s.4. 
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åsikter har misslyckats. EU beskyller delvis de lokala medierna som inte ger 

medborgarna information i en jämn ström och därmed väcker intresse och 

förståelse.117 I det får de medhåll av Peter Berglez, doktor i medie- och 

kommunikationsvetenskap som i en debattartikel i Göteborgs-posten kritiserar 

svenska medier: 

Enskilda repotagesatsningar, EU-bloggar, EU-webbar och Wallström-vinklar i all ära. 
Men det är endast envetet manglande av EU-information i vardagsnyheterna som kan 
frambringa EU-vetande och EU-ritualer hos medborgarna.118  

Konstateras kan att EU för att få sin önskan om aktiva medborgare uppfylld 

måste nå fram till medborgarna och bli en del av medborgarvärlden på ett lika 

självklart vis som den lokala svenska politiken. De försök som gjorts ifrån 

EU:s sida har missats. När EU blivit en naturlig del av utbildningsvärlden, är 

det personer med status i utbildningsvärlden som ger studenterna uppgifter som 

de måste lösa. EU:s försök att nå ut till medborgarna har inte gått via kanaler 

som redan finns inom medborgarvärlden, exempelvis media, utan via EU:s 

egna kanaler som varit mer osynliga för studenterna. Medborgarvärlden har för 

det mesta fungerat för studenterna utan att de behövt söka efter EU-information 

och på det viset har de inte heller kommit i kontakt med EU:s kampanjer på ett 

naturligt sätt. Endast i de fall de känt att EU berört deras värld, genom deras 

utbildning och EMU-val, har behovet av EU-information blivit närvarande och 

verkligt. Utbildningen har påverkat Adams, Camillas och Davids syn på EU, 

och det är ett bevis på att det som inom den lilla världen betraktas som viktigt, 

påverkar den lilla världens medlemmar och deras världsbild. Från att ha tillhört 

ett av världens mest EU-skeptiska små världar bestående av medborgarvärlden 

Sverige, äntrar Adam, Camilla och David utbildningsvärlden och deras åsikter 

påverkas och förändras.  

 

 Den europeiska kommissionen representation i Sverige 
Kommissionens representation som finns i alla EU-länder har till uppgift att 

”underlätta utbyte av information mellan kommissionen och ländernas 

                                                 
117 Europeiska gemenskapernas kommission, Vitbok om EU:s kommunikationspolitik, KOM(2006) 35 
Slutlig, (Bryssel, 2006) s.4. 
118 Berlez, Peter, ”Svenska medier måste ta EU-frågorna på allvar”, Debattartikel i Göteborgsposten 

2009-02-20, Finns elektroniskt på http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=478043 (2009-03-10) 
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nationella myndigheter, organisationer, media och allmänhet”.119 Det innebär 

bland annat att det är kommissionens representation som ska se till att 

medborgarna i medlemsländerna har tillgång till information och 

dokumentation. 

Kommissionens informationsresurser  

Kommissionen har inrättat ett antal informationsresurser som består av 

samlingar, databaser, webbsidor samt anställda människor som ska hjälpa 

medborgaren att finna den information som eftersöks. Resurserna ser lite olika 

ut beroende på om de inriktat sig på företag, forskning eller till den breda 

allmänheten. I denna undersökning har jag valt att lägga störst fokus på 

framförallt EDC som är den resurs som drivs av bibliotek. Men de andra 

resurserna är intressanta då de finns lätt tillgängliga, och speciellt då Europa 

direkt som likt bibliotek hjälper till att söka reda på den information 

användaren behöver och ger den till användaren via telefon, e-post eller kontor. 

 

 EDC- Europeiskt dokumentationscenter 
Det finns nio stycken EDC i Sverige och ca 400 sammanlagt i världen. Dessa 

EDC är belägna och sköts av universitets och högskolebiblioteken i Göteborg, 

Linköping, Lund, Stockholm, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Växjö och Örebro. 

Vid varje EDC bibliotek finns en bibliotekarie som är ansvarig över att sköta 

och tillgängliggöra samlingen. Förutom EDC samlingarna vid de uppräknade 

biblioteken, finns det även en samling vid riksdagsbiblioteket med samma 

material. EDCs uppgift är ”främja och konsolidera undervisning och forskning 

inom europeisk integration”120 och att ”tillgängligöra för allmänheten 

information om den Europeiska unionen”121 Den dokumentation det här talas 

om är alla EU:s officiella dokument, dvs. lagstiftningsdokument, statistik, 

forskningsrapporter, bakgrundsmaterial, informationsmaterial och yttranden 

från parlamentet och EU:s olika kommittéer. Dessa dokument indexeras och 

katalogiseras i Libris och i EDC-bibliotekens egna kataloger. Det finns även 

tillgång till ett antal EU-databaser via bibliotekens hemsidor. Anna Isaksson 

lägger i sin undersökning fokus på det tryckta materialet, av 

                                                 
119 Europa, EU:s officiella webbplats, Europeiska kommissionen Sverige, Om representationen, 
http://ec.europa.eu/sverige/about-us-sv.htm (2009-01-10) 
120 E-post från Europe Direct, (2009-02-23) 
121 E-post från Europe Direct, (2009-02-23) 
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”avgränsningskäl”.122 Nuförtiden är de elektroniska källorna så viktiga att ett 

visst fokus bör hamnar på dem. Margareta Arvidson spekulerar i om det inte är 

så att det som är speciellt med EDC-biblioteken inte längre är den tryckta 

samlingen, då det mesta ligger fritt tillgängligt via internet, utan den 

specialutbildade personalen: 

När jag började funderade jag över vad som var speciellt, när det blivit elektroniskt så har 
vi ju inte mer material än något annat bibliotek egentligen. Men det vi satsat på speciellt är 
ju att vi har en speciell bibliotekarie för det och en hemsida.123  

Tanken är att samlingen ska vara lättillgänglig för studenterna och integrerad i 

bibliotekets övriga utbud: 

När de har en uppgift söker de på sitt ämne i vår katalog och då kan det dyka upp EU 
material, de söker i Voyager och får upp träffar både på EDC och annat.124  

 

Användning av EDC 

Det framkom i enkätsvaren att få kände till EDC, vilket också bekräftades i 

intervjuerna där ingen av de tillfrågade hade hört talas om EDC. 
 

 

                                                 
122 Isaksson, s.1. 
123 Margareta Arvidson, EDC-bibliotekarie vid Örebro Universitetsbibliotek, intervju i Örebro 
universitetsbibliotek 2007-01-19 
124 Margareta Arvidson, EDC-bibliotekarie vid Örebro Universitetsbibliotek, intervju i Örebro 
universitetsbibliotek 2007-01-19 
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De som känner till EDC verkar också vara de som använt resursen, med ett par 

undantag. Adam, Camilla och David anser att anledningen till att de inte känner 

till resursen är brist på marknadsföring: 

Folk vet nog inte vad det är för något. Det kan man nog beskylla biblioteken för att de inte 
imploderar den i andra databaser som man kan söka i.125 

Jag tror att det beror på att det inte är så många som känner till det. Jag har läst EU-
kunskap och flykting och asylrätt och då skulle jag ha haft jättemycket nytta av de där 
databaserna.126  

Antagligen för att få känner till det och det kanske beror på att det inte har marknadsförts 
som en kanal eller för att det finns andra kanaler, jag vet inte.127  

Och de ställer sig positiva till att använda EDC. Till Margareta Arvidson 

ställdes frågan om hur EDC marknadsförs till studenterna, enligt henne går 

informationen ut via lärare och bibliotekets webbsida: 

Är svårt att svara på. Finns en länk på webben och i ämnesguider finns det länkar. Jag 
upplyser lärarna i de ämnen som kan vara intresserade att jag ställer upp och har 
undervisning. När vi fick EDC var vi ju mera ute och pratade, men nu har det ju funnits, så 
då hoppas vi att lärarna känner till att vi har EU-material här. Ska jag jobba mot några 
ämnen så är det i första hand statskunskap och rättsvetenskap, där vill jag försöka fånga 
upp om behovet finns.128  

De enkätrespondenter som svarade på frågan hur de kände till EDC bekräftar 

att lärarna informerar eller att studenterna hittar resursen via nätet. Fem 

personer skriver att de fått vetskapen via universitetet eller skolan, två skriver 

att det är genom lärare, en genom biblioteket och en genom vänner som är mer 

insatta. Örebro Universitetsbibliotek har valt att göra EDC-samlingen sökbar i 

bibliotekets ordinarie katalog. Den tryckta samlingen står uppställd efter SAB-

systemet, som ett minibibliotek på bibliotekets övre våning i anslutning till 

avdelning O, samhällskunskap, och nära rättsvetenskap och riksdagstryck. På 

bibliotekets webbsida finns en speciell EDC-sida med länkar till EU-databaser 

och en beskrivning över hur Celex-nummer konstrueras. Dessutom har de olika 

databaserna inlemmats i bibliotekets ordinarie databassamling. Möjligheten 

                                                 
125 Adam, intervju i “Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-15 
126 Camilla, intervju i ”Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-16 
127 David, intervju i ”Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-19 
128 Margareta Arvidson, EDC-bibliotekarie vid Örebro Universitetsbibliotek, intervju i Örebro 
universitetsbibliotek 2007-01-19 
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finns att EDC-samlingen är så integrerad med det övriga biblioteket att 

studenterna även använder den EU-information som finns i EDC-samlingen, 

men är omedvetna om resursens namn. Detta antagande förstärks av att flera av 

de studenter som sagt sig vara icke-användare av EDC är användare av de EU-

databaser som biblioteket erbjuder via EDC-sidan. Margareta Arvidson 

bedömer att det är svårt att veta hur utnyttjad EDC-resursen är och menar att 

studenterna ofta inte bryr sig om var informationen finns utan är mer 

intresserade av själva dokumenten. De efterfrågar inte heller andra 

informationsresurser: ”Nej de är mer ute efter boken eller artikeln om det här 

ämnet”.129 I EDC-utredningen framgår att det inte är ovanligt att målgrupper 

inte känner till EDC:  

The results of the focus groups indicate that many potential users, and particularly students 
do not seem to know or be fully aware of the service offered by EDCs.130  

En irländsk students kommentar får i rapporten illustrera varför och studenten 

bekräftar i sitt uttalande att EDC måste marknadsföras för att hittas av 

studenterna: 

I think you need the lecturer to give the recommendations to use the EDC and to tell you 
that it is relevant to your courses. Otherwise you wont’t go looking for it”.131  

I Isakssons undersökning var användningen av EDC bland 101 statsvetare 

begränsad, 19 % av de tillfrågade hade någon gång använt EDC. Isakssons 

förklaring till det låga användarantalet är att det behövs stora förkunskaper i 

EU:s uppbyggnad och i sökning av rättsligt material, något som studenterna 

ofta saknar enligt hennes undersökning.132 Enligt min enkätundersökning verkar 

dock örebrostudenterna besitta goda kunskaper i EU:s uppbyggnad: 
 

                                                 
129 Margareta Arvidson, EDC-bibliotekarie vid Örebro Universitetsbibliotek, intervju i Örebro 
universitetsbibliotek 2007-01-19 
130 EDC-utvärderingen, s.16. 
131 EDC-utvärderingen, s.20. 
132 Isaksson, s.22f. 
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I intervjuerna svarar både Adam och David att de känner till organisationen 

väl: 

Känner väl till, man sätter sig in i det. Beroende på vad man läser så får man lite olika 
insikt i EU och EG.133  

Jag tror att jag känner till mer än gemene man, men jag skulle inte kalla mig EU-expert. 
Svårt att bedöma själv.134  

Medan Boel och Camilla menar att de har en översiktlig bild: 

Jag känner till det i stora drag, men inte genomgripande. Svenska systemet känner jag till 
bättre. Jag är inte helt borta, men ärligt talat har jag inte intresserat mig särskilt mycket.135  

Jag kan alldeles för lite, har en väldigt översiktlig syn, om någon lägger fram ett faktum så 
kan jag säga ja visst ja, men jag kan inte berätta för någon annan.136  

                                                 
133 Adam, intervju i “Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-15 
134 David, intervju i ”Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-19 
135 Boel, Telefonintervju, 2007-03-15 
136 Camilla, intervju i ”Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-16 
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Margareta Arvidson anser även hon att studenterna själva oftast har kompetens 

nog att söka fram det material de behöver: 

De vet nog ganska bra åtminstone rättsvetarna, de kan ju juridiken. Jag tror det.137  

De som vet vad de är ute efter kan nog fixa det på egen hand .138 

Adam och Camilla är båda överens om att det ibland kan vara svårt att finna 

rätt information pga. svårigheten att hitta rätt sökvägar, Adam anser också att 

tillgängligheten kan vara ett problem: 

Man är inte van att offentliggöra all information. Pappersvarianterna av rättsfall… alla 
papper finns ju dokumenterade i arkiv någonstans och kan man spåra arkivet kan man hitta 
delar av informationen på nätet, men det blir en informationslucka Jag blev tipsad om 
databaserna, biblioteket har listat dem i de databaser över rättskällor som man kan leta i. 
Det är inte uppdelat i de olika rätterna utan ligger på samma som de svenska databaserna. 
Jag tycker att de hade kunnat dela in dem i EG och Europadomstol.139  

har varit ganska svårt. Nu har jag ju EDC, så nu har det blivit lite lättare140  

David menar att det kräver en viss ansträngning. 

Det är inte lätt, men det är inte svårt heller, det kräver en ansträngning, men det brukar 
gå.141  

Margareta Arvidson anser att det blivit lättare tack vare att det mesta hamnar 

fritt på internet: 

Har de svårt att orientera sig så kan det bero på att EU i sig är lite snårigt eftersom det inte 
liknar det svenska. Mycket bättre och mindre snårigt tack vare att man lägger ut allting på 
webben 142 

Både i enkäterna och under intervjuerna framkommer att studenterna föredrar 

elektroniskt material framför tryckt, samt att de nyttjar internet för att söka 

                                                 
137 Margareta Arvidson, EDC-bibliotekarie vid Örebro Universitetsbibliotek, intervju i Örebro 
universitetsbibliotek 2007-01-19 
138 Margareta Arvidson, EDC-bibliotekarie vid Örebro Universitetsbibliotek, intervju i Örebro 
universitetsbibliotek 2007-01-19 
139 Adam, intervju i “Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-15 
140 Camilla, intervju i ”Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-16 
141 David, intervju i ”Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-19 
142 Margareta Arvidson, EDC-bibliotekarie vid Örebro Universitetsbibliotek, intervju i Örebro 
universitetsbibliotek 2007-01-19 
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fram den information de behöver. Sju personer svarade i enkäten på frågan om 

de oftast använde elektroniskt eller tryckt material och sex av sju svarade 

elektroniskt. EDC-utvärderingens författare anser att studenternas ålder spelar 

in när de väljer mellan tryckt och elektroniskt material och att de yngre 

studenterna oftare använde sig av elektroniska källor och internet än de äldre.143 

Resultaten i deras undersökning visar att 50 % fortfarande föredrar tryckt 

material framför elektroniskt, något som förklaras med att det är lättare att få 

överblick över dokument i pappersform, och att det gick fortare att söka bland 

tryckta källor än elektroniska. Dock har de till det tryckta materialet även 

räknat utskrifter från onlineresurser och gör skillnad mellan EDC-användare 

och icke-användare, vilka de menar föredrar att söka sin EU-information på 

internet.144 Att resultaten skiljer sig mellan våra undersökningar är inte konstigt 

då deras undersökning är internationell och större. Vi har dessutom använt oss 

av olika infallsvinklar och frågor. Hur vi ser på elektroniska och tryckta källor 

verkar också det skilja sig åt då jag med elektroniskt menar det som finns som 

fulltext på nätet eller i databaser, oavsett om det senare skrivs ut eller inte. Det 

är dock viktigt för användarnas skull att känna till att vissa fortfarande föredrar 

tryckt material, så att detta inte helt försvinner från biblioteken. Margareta 

Arvidsson har också observerat att studenterna föredrar de elektroniska 

källorna: ”Finns det elektroniska tidskrifter så tittar studenterna där”.145 

Däremot anser hon inte att det funnits någon önskan att ta bort samlingen i 

tryckt form från biblioteket, den bör sparas och magasineras för framtida 

forskning: 

Är mycket en grej på webben numera, ett elektroniskt bibliotek är ju svårt att mäta. Men 
det är ingen som tycker att vi ska lägga ner det här. Man måste tänka på samlingen åt 
framtida forskare. Blir makt och fokus ännu mera i Bryssel så går det inte att studera 
svensk lagstiftning och politik utan att titta på EU. 146 

I EDC-utväderingens redovisning av den svenska fokusgruppens resultat 

framkommer att de personer som deltagit i undersökningen instämmer att den 

tryckta samlingen bör vara kvar: 

                                                 
143 EDC-utvärderingen, s.28. 
144 EDC-utvärderingen, s.29. 
145 Margareta Arvidson, EDC-bibliotekarie vid Örebro Universitetsbibliotek, intervju i Örebro 
universitetsbibliotek 2007-01-19 
146 Margareta Arvidson, EDC-bibliotekarie vid Örebro Universitetsbibliotek, intervju i Örebro 
universitetsbibliotek 2007-01-19 
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The participants pointed out that up-to-date information is often available on Internet, 
whereas older material is taken away (or never put online). For researchers, it is crucial to 
have access to older material147  

Europa Direkt 

Vi har 18 Europa direkt- kontor i Sverige och 400 kontor sammanlagt i Europa. 

Det går att ringa, e-posta eller besöka kontoren för att få hjälp med all möjlig 

EU-informationssökning. Själva beskriver de sin verksamhet så här: 

Svarar på allmänhetens frågor om EU, sprider information om EU:s politikområden, 
anpassad för lokala och regionala behov, främjar den lokala och regionala debatten om 
EU-frågor, ger möjlighet till boende i närområdet att tycka till om EU:s politik .148  

Tidigare fanns det något som kallades Info point och Carrefour-kontor i 

Sverige. Info point fanns utplacerade över hela landet med information till 

allmänheten om EU . Carrefour-kontoren hjälpte till att skriva ansökningar om 

bidrag. Nu har Europa Direkt-kontoren ersatt dem helt.149  

 

EIC - Euro Info Centre 

När min användarundersökning genomfördes 2007 fanns det en 

informationsresurs kallad EIC. EIC bestod av ett ”nätverk av 

informationskontor för att ge assistans till små och medelstora företag”.150 Det 

fanns ca åtta EIC-kontor Sverige och sammanlagt ungefär 300 i hela Europa.151 

Att de skulle finnas hade beslutats av EU, men de sköttes om av olika 

näringslivsorganisationer. Genom EIC fick företag bland annat hjälp med 

information om gällande regler, man ordnade också resor och seminarier och 

hjälpte till med att skaffa samarbetspartners i andra EU-länder. Idag har EIC 

ersatts av Enterprise Europe Network som enligt sin webbsida hjälper 

småföretag med” information och rådgivning om: EU-regler, 

internationalisering, EU-finansiering, förmedling av internationella 

affärskontakter, främst inom EU, service vid teknik- och 

forskningssamarbete”.152  

                                                 
147 EDC-utvärderingen, s.80. 
148 Europa Direkts webbsida , 
http://ec.europa.eu/sverige/eu_service/eu_close_you/europe_direct/index_sv.htm, (2009-05-10) 
149 Enligt E-postkorrespondens med medarbetare på Europa Direkt som önskat vara anonym, (2006-12-
04) 
150 EIC:s webbsida, http://www.euroinfo.se/, (2007-03-27) 
151 EIC:s webbsida, http://www.euroinfo.se/, (2007-03-27) 
152 Enterprise Europe networks webbsida, Enterprise Europe network, 
http://www.enterpriseeurope.se/sb/d/1203 (2009-05-03) 
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 Elektroniska resurser 

Internet 

EUROPA, http://europa.eu, är medborgarens fönster mot EU. Det är en 

webbportal vars syfte är att vara ”en gemensam portal till alla Europeiska 

unionens institutioner och till de verksamheter som de driver med 

utgångspunkt i sina befogenheter enligt fördragen ”. En tidig version av 

EUROPA lanserades redan i februari 1995 vid ett ministermöte som 

behandlade informationssamhället. Kommissionen fattade beslut om att 

använda EUROPA för att sprida information till unionens medborgare och efter 

det har EUROPA utvecklats ytterligare. På webbplatsen finns länkar till sidor 

med allmän information om EU, EU-nyheter, direktlänkar till de olika 

institutionerna och databaser med tillgängliga dokument och handlingar. 

EUROPA kan användas till att komma i kontakt med de olika institutionerna 

och informationen finns tillgänglig på många språk, målet är att medborgaren 

ska finna informationen på sitt eget modersmål eller på ett annat EU-språk som 

medborgaren förstår. (beror på vilken sorts information om den finns på alla 

språk eller inte). Administrationen av portalen sköts av kommissionen i 

samarbete med de andra institutionerna.153  

Databaserna 

Kommissionens databaser finns fritt tillgängliga via internet genom EDC-

bibliotekens hemsidor eller Europaportalen. Enligt den enkätundersökning jag 

genomförde så var det Celex och EUR_lex som är de databaser som användes 

mest av statskunskaps- och rättsvetenskapsstudenterna. 

Celexdatabasen finns ej längre tillgänglig, allt material som fanns där i har 

flyttats till EUR_Lex och är fortfarande sökbart. Via EUR_Lex, har användaren 

direktåtkomst till EU-rätt och lagstiftning.154 Dels kan användaren söka i de 

senaste utgåvorna och i utgåvor från 10 dagar bakåt av EUT serie L och C, dels 

söka i samlingar av gällande eller nyligen offentligjorda texter med 

parlamentsfrågor fördrag, avtal, rättspraxis, förberedande rättsakter. Nätutgåvor 

av EUT från 1998 och framåt finns också tillgängliga, samt texter från EUT 

som publicerats innan 1998. Det finns en allmän och en avancerad sökingång. I 

den allmänna sökningen kan användaren söka på sökord, datum eller 

                                                 
153 Europa, EU:s officiella webbplats, Faq, http://europa.eu/abouteuropa/faq/q08/index_sv.htm (2009-02-
13) 
154 Europa, EU:s officiella webbplats, EUR-Lex, Hjälp, Om webbplatsen, http://eur-
lex.europa.eu/sv/tools/welcome.htm (2009-02-14) 
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tidsperiod, Ämnesord, nyckelord, dokumenttyp, dokumentnummer och 

hänvisningar (till exempel i EUT nummer, datum och sida). Det går även att gå 

in i samlingarna och i vissa fall klicka sig fram till de dokument som eftersöks 

direkt på skärmen.155  När det gäller dokumentnummer så kan dessa konstrueras 

på olika sätt, antingen med årtal och löpnummer eller som när det gäller 

celexnumren, årtal, sektor och vad det är för typ av dokument,156 löpnummer 

eller artikelnummer. Via celex har användaren åtkomst till alla rättsakter (även 

de som inte längre gäller) och vissa handlingar med mer information om 

användaren vill ha ökad förståelse av EU:s lagstiftning.157 Eur_Lex återfinns 

enklast genom att gå in på EUROPA, klicka på fliken ”handlingar” och sen 

följa länken till EUR_Lex. 

PreLex är en interinstitutionell databas, dvs. via PreLex är det möjligt att 

följa arbetsgång och viktiga steg i beslutsprocessen158 från det att kommissionen 

antar ett förslag till det att förslaget går igenom.159 I PreLex kan användaren se 

vilka åtgärder som gjorts när det gäller förslaget, datum och ansvariga personer 

samt finna länkar till själva dokumenten som finns i andra databaser, 

exempelvis Eur_Lex.160 Dokumentens celexnummer anges också i PreLex, och 

kan användas när man vill söka vidare i Eur_Lex.161 Det finns två sökingångar, 

en enkel och en avancerad. I den enkla sökningen fyller man i Dokumenttyp, 

årtal, nummer eller söker på åtgärd, institutionsverksamhet och datum. I den 

avancerade sökningen finns även möjlighet att söka på typ av ärende, rättslig 

grund, organ, uppgift eller person.162  

Cordis är en ”Databas inom forskning och utveckling”163 som funnits sedan 

1990 och rymmer, databaser, webbsidor och nedladdningsbara dokument inom 

forskning och utveckling.164  

                                                 
155 Europa, EU:s officiella webbplats, EUR-Lex, Enkel sökning, http://eur-
lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=sv (2009-02-17) 
156 Örebro universitetsbiblioteks webbsida, vad är ett CELEX-nummer, 
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lex.europa.eu/sv/tools/welcome.htm (2009-02-14) 
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http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=sv (2009-02-14) 
159 Europa, EU:s officiella webbplats, Prelex, PreLex struktur, 
http://ec.europa.eu/prelex/ct/sgv_manual_dsp_main.cfm?manualcat_id=1.2.&cl=sv (2009-02-14) 
160 Europa, EU:s officiella webbplats, Prelex, PreLex struktur, 
http://ec.europa.eu/prelex/ct/sgv_manual_dsp_main.cfm?manualcat_id=1.2.&cl=sv (2009-02-14) 
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http://ec.europa.eu/prelex/ct/sgv_manual_dsp_main.cfm?manualcat_id=documents&cl=sv (2009-02-14) 
162 Europa, EU:s officiella webbplats, Prelex, Avancerad sökning, 
http://ec.europa.eu/prelex/rech_avancee.cfm?CL=sv (2009-02-18) 
163 Örebro universitetsbiblioteks webbsida, vad är ett CELEX-nummer, 
http://www.ub.oru.se/templates/oruExtNormal____22902.aspx# (2009-02-18) 
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Syftet är att göra det lättare att medverka i europeisk forskning, förbättra utnyttjandet av 
forskningsresultat, särskilt inom branscher som är viktiga för EU:s konkurrenskraft, främja 
kunskapsspridning för att säkra företagens innovationsförmåga och öka användningen av 
ny teknik.165 

Den som söker rättspraxis från domstol, förstainstansrätt och 

personaldomstol166 kan vända sig direkt till Curia som är domstolens egen 

webbplats.167 I databasen för rättspraxis finns domstolens domar och 

ombudsmännens beslutsförslag att tillgå i fulltext från och med år 1998.168 

Genom sökning på målnummer finns möjligheten att finna länkar till domar 

från 1953-1997, tillgängliga på de officiella EU- språk som gällde vid den 

tidpunkt då domen publicerades. 700 ofta citerade domar översattes till svenska 

när Sverige blev medlemmar i EU.169 Sökning i rättspraxis sker antingen på 

målnummer, område, datum, parternas namn eller med hjälp av sökord, genom 

kryssrutor väljer användaren sökningens omfattning, domstol samt 

dokumenttyp.170 Förutom rättspraxis finns på webbsidan länkar till utdrag ur 

domstolens årsrapporter och länkar till sammanfattningar av domar och beslut 

klassificerade enligt ett SAB-liknande system, dessa sammanfattningar är dock 

endast tillgängliga på franska.171 

HUDOC- Human rights documentation, är en databas tillgänglig via 

internet, dvd eller cd-rom med rättspraxis.172 I Europeiska konventionen om de 

mänskliga rättigheterna. Här återfinns rapporter, domar och beslut i fulltext 

från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, Europeiska 

 
164 Europa, EU:s officiella webbplats, CORDIS, http://publications.europa.eu/cordis/index_sv.htm (2009-
02-06) 
165 Europa, EU:s officiella webbplats, CORDIS, http://publications.europa.eu/cordis/index_sv.htm (2009-
02-06) 
166 Europa, EU:s officiella webbplats, Curia, Tillgång till rättspraxis via målnummer, 
http://curia.europa.eu/sv/content/juris/juris.htm (2009-02-19) 
167 Finska riksdagsbiblioteket, Samhällskunskap/EU-informationskällor, Databaser – CURIA, 
http://lib.eduskunta.fi/Resource.phx/biblioteket/samhallsinformation/eu-informationskallor/databaser-
curia.htx (2009-02-19) 
168 Europa, EU:s officiella webbplats, Curia, Tillgång till rättspraxis via målnummer, 
http://curia.europa.eu/sv/content/juris/juris.htm (2009-02-19) 
169 Finska riksdagsbiblioteket, Samhällskunskap/EU-informationskällor, Databaser – CURIA, 
http://lib.eduskunta.fi/Resource.phx/biblioteket/samhallsinformation/eu-informationskallor/databaser-
curia.htx (2009-02-19) 
170 Europa, EU:s officiella webbplats, Curia, Sökning, http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=sv (2009-02-06) 
171 Europa, EU:s officiella webbplats, Curia, Årsrapport(utdrag), 
http://curia.europa.eu/sv/instit/presentationfr/rapport.htm (2009-02-19) och Europa, EU:s officiella 
webbplats, Curia, Systematisk översikt över avgöranden angående gemenskapsrätt, 
http://curia.europa.eu/sv/content/juris/rep.htm (2009-02-19) 
172 European Court of Human Rights – Case-Law, HUDOC, Förklaring av HUDOC, 
http://echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+database (2009-02-19) 
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kommissionen för de mänskliga rättigheterna samt ministerkommittén.173 

Sökning sker på engelska eller franska genom målets titel, uppgiftslämnare, 

ansökningsnummer, datum eller nyckelord.174  

Oiel- the legislative observatory är “Europaparlamentets databas för 

lagstiftningsövervakning” och via den kan användaren genom faktablad följa 

etapperna i institutionernas behandlingsprocess.175 Genom faktabladen får 

användaren följa ett ärende och veta mer om det stadium processen befinner sig 

i, översikter över ärendets behandling, sammanfattning av viktiga etapper och 

prognoser för kommande etapper, i databasen finns ärenden från 1994, 

faktabladen ligger kvar i databasen i minst nio månader, men tas bort om de 

inte används till grund för en parlamentarisk kommitté. I databasen finner 

användaren även fulltexter till parlamentets betänkanden.176 För att underlätta 

för användaren finns en tjänst där användaren kan anmäla sig och då få 

meddelanden när ett nytt faktablad produceras. Sökning kan ske och avgränsas 

på olika sätt, dels genom att användaren klickar sig vidare ämnesvis, men även 

genom olika söktjänster där användaren skriver in sökord, datum, titel eller 

dokumenttyp.177  

Rapid är kommissionens databas för pressmeddelanden. På Franska, 

engelska och undantagsvis även andra EU-språk, kan från pressmeddelanden 

1985 sökas fram.178 Sökning sker på datum, referens, text eller nyckelord.179  

Europeiska kommissionens statistikdatabas heter EUROSTAT och 

innehåller statistik från alla EU:s politikområden, medlemsländer och 

samarbetsländer. EUROSTAT består av ett stort antal statistikdatabaser 

uppdelade i nio kategorier: allmän och regional statistik, ekonomi och finans, 

befolkning och sociala förhållanden, industri, handel och tjänster, jordbruk och 

                                                 
173 Karlstads Universitetsbiblioteks webbplats, HUDOC, Information om HUDOC, 
http://www.bib.kau.se/?q=node/view/9682 (2009-02-19) 
174 European Court of Human Rights – Case-Law, HUDOC, Sökning, 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en (2009-02-19) 
175 Finska riksdagsbiblioteket, Samhällskunskap/EU-informationskällor, Databaser – OEIL, 
http://lib.eduskunta.fi/Resource.phx/biblioteket/samhallsinformation/eu-informationskallor/databaser-
oeil.htx (2009-02-19) 
176 Europa, EU:s officiella webbplats, CEIL, Om CEIL, http://europa.eu/documents/oeil/index_sv.htm 
(2009-02-19) och Finska riksdagsbiblioteket, Samhällskunskap/EU-informationskällor, Databaser – 
OEIL, http://lib.eduskunta.fi/Resource.phx/biblioteket/samhallsinformation/eu-
informationskallor/databaser-oeil.htx (2009-02-19)  
177 Europa, EU:s officiella webbplats, CEIL, http://www.europarl.europa.eu/oeil/index.jsp (2009-02-19) 
178 Finska riksdagsbiblioteket, Samhällskunskap/EU-informationskällor, Databaser – Rapid, 
http://lib.eduskunta.fi/Resource.phx/biblioteket/samhallsinformation/eu-informationskallor/databaser-
rapid.htx (2009-02-19) 
179 Europa, EU:s officiella webbplats, Rapid, Sökning, http://europa.eu/rapid/searchAction.do (2009-02-
19) 
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fiske, utrikeshandel, transporter, miljö och energi samt vetenskap och 

forskning.180 För att söka väljer användaren kategori och klickar sig sedan 

vidare till databasernas tabeller.181 Via länkar kan användaren även ladda ner 

EUROSTATS årsbok med utvald statistik från ett visst år.  

TED, Tenders Electronic Daily innehåller tillägg till EUT på 23 officiella 

EU-språk och uppdateras fem gånger i veckan med meddelanden om offentlig 

upphandling inom och utom EU. En söktjänst finns där man utgår från land, 

region eller bransch.182  

Europeiska kommissionen har ett biblioteksnät bestående av 

centralbiblioteket samt ca 25 mindre specialbibliotek och 

dokumentationscentrum. Detta biblioteksnät kallas Réseaubib och ECLAS är 

en samkatalog över Réseaubibs bestånd. ECLAS ger bibliografiska referenser 

till samlingar av dokument från och med 1978 men även viktigt material från 

åren innan 1978. endast EU-personal får kopiera och låna materialet på 

biblioteket, men man kan som utomstående användare beställa lån och kopior 

genom fjärrlåneservicen hos centralbiblioteket. Sökningar i ECLAS görs på 

franska eller engelska och man kan göra, enkel, avancerad eller expertsökning 

och beroende på vilken sökning man väljer kan man söka med booleska 

operatorer, trunkering och olika sökord, det finns en hjälptjänst på sidan som 

berättar hur man söker. 183 

Databaser, webbsidor och andra sökvägar 

De databaser som finns tillgängliga används av studenterna, de mest populära 

enligt enkäterna är EurLex och Celex. 
 

                                                 
180 Statistikcentralens webbplats, Eurostat, Informationssökning på Eurostat statistik, 
http://tilastokeskus.fi/tup/esds/tiedonhaku_sv.html och Informationssökning enligt ämnesområde 
(Themes), http://tilastokeskus.fi/tup/esds/aihealueet_sv.html (2009-02-19) 
181 Statistikcentralens webbplats, Eurostat, Informationssökning direkt via statistikdatabaser, 
http://tilastokeskus.fi/tup/esds/tietokannat_sv.html och informationssökning via specialingångar, 
http://tilastokeskus.fi/tup/esds/erityisaiheet_sv.html (2009-02-19) 
182 Europa, EU:s officiella webbplats, TED, Fördelar med TED, 
http://ted.europa.eu/Exec?Template=TED/editorial_page.htm&DataFlow=ShowPage.dfl&StatLang=SV 
(2009-02-19) 
183 Europa, EU:s officiella webbplats, Eclas, Fördelar med TED, 
http://ec.europa.eu/libraries/doc/catalogues/index_sv.htm (2009-02-06) 
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Databaserna har de funnit via internet eller genom tips från lärare eller 

kurslitteratur: 

Jag har kommit i kontakt med databaserna antingen via kurslitteratur som hänvisat, Örebro 
Universitets bibliotek eller via www.europa.eu.int eller fått information om databaserna av 
lärare. Jag använder oftast www.europa.eu.int för att där gå vidare till andra webbsidor. 
Ofta har jag även använt dem databaser som finns via Örebro Universitetbiblioteks 
hemsida [sic!]. 184 

Adam har använt sig av EurLex och Curia som han funnit via bibliotekets 

ordinarie lista med rättskällor: 

Jag blev tipsad om databaserna, biblioteket har listat dem i de databaser över rättskällor 
som man kan leta i 185 

                                                 
184 Enkätrespondents svar efter extra-förfrågan om databaser och webbsidor 
185 Adam, intervju i “Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-15 
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Camilla har ett svagt minne av att hon varit inne på EurLex och EUROSTAT 

och David minns att han använt sig av TED: 

 

EUR_Lex och EUROSTAT har jag varit inne på, men det kan ha varit att jag bara surfat 
runt och letat så där generellt, men jag får inte direkt någon koppling.186  

Jag har använt mig av TED vet jag. Jag antar att vi sökte efter material rörande den kurs vi 
läste187  

När de intervjuade söker EU-information vänder de sig till internet eller till en 

databas som heter Rättsbanken. Rättsbanken hör inte till EU-databaserna, men 

innehåller EU-domar. 

Hittills så har jag typ googlat och så har jag använt rättsbanken för de har en liten 
avdelning med EU-domar, men det är då Sverigeanknutna EU-domar188  

Internet och bibliotekets rättsbank 189 

Adam nämner Europaportalen som en källa: 

Europaportalen använde jag en hel del när jag läste statskunskap. Det var en rörig sida. 
Grötig. Oftast visar det sig att den man ska ha ligger lagrad under den institution den 
tillhör. Det är svårt att veta vilken institution man ska leta i. Jag vet sällan vilken sida jag 
ska gå till utan jag brukar googla fram det.190  

Varken Adam eller Boel har använt sig av Europa direkt eller EIC. Camilla tror 

sig minnas att hon varit inne på Europa direkts hemsida och David har läst en 

kurs där EIC varit delaktiga som föreläsare: 

Europa direkt vill jag minnas att jag varit inne och härjat på [webbsidan], men jag kan inte 
säga till vad. Det var ett tag sen, så det borde ha varit lagstiftningssökning jag höll på 
med.191  

Ja. EIC har jag haft en del kontakt med. EIC har haft en kurs som jag läst, som föreläsare. 
Kursen hette small medium enterprise eller SME.192  

                                                 
186 Camilla, intervju i ”Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-16 
187 David, intervju i ”Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-19 
188 Camilla, intervju i ”Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-16 
189 David, intervju i ”Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-19 
190 Adam, intervju i “Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-15 
191 Camilla, intervju i ”Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-16 
192 David, intervju i ”Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-19 
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Genom enkäterna framgår att olika webbsidor är det som används mest vid 

sidan av databaser vid sökning av EU-information, på andra plats kommer EIC, 

en placering som eventuellt kan förklaras av att de enligt David föreläst under 

en kurs. Europa Direkt har endast använts av ett fåtal: 
 

Har du använt någon eller några andra EU-

informationsresurser? Om ja, vilken/vilka?
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EUROPA, EU-upplysningen193, google och Örebro universitetsbiblioteks 

hemsida är de specifika källor enkätrespondenterna skriver i svar på frågan 

vilka webbsidor de använt. Uppfattningen att studenterna söker mycket av sin 

EU-information via internet delas av Margareta Arvidson. Hon tipsar även 

studenter om EU-upplysningen och andra webbsidor: 

Då skulle jag nog ta EU-upplysningen. Jag hänvisar också mycket till webbsidor.194  

Hon berättar även att biblioteket tillhandahåller allmänna broschyrer till 

studenterna på uppdrag av EDC: 

                                                 
193 En sida med EU-fakta i Sveriges riksdags regi 
194 Margareta Arvidson, EDC-bibliotekarie vid Örebro Universitetsbibliotek, intervju i Örebro 
universitetsbibliotek 2007-01-19 
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Vi har mycket broschyrer och gratismaterial och de försvinner ju. Broschyrer om att 
studera och arbeta i Europa exempelvis. Ungdomar kanske tittar mer på webben om de är 
nyfikna. Broschyrerna ligger där för att vi har uppgiften att sprida information om EU195  

Bland dessa broschyrer finns även material från Europa Direkt och från EU-

upplysningen. 

Adam, Boel, Camilla och David svarade på frågan hur de söker 

information som inte har med EU att göra. Adam och David söker själva 

medan Boel och Camilla ibland tar hjälp av bibliotekarier: 

Google! Biblioteket är nog den sista källan jag vänder mig till, om jag inte vet att det är en 
bok jag behöver. Man får ett bredare sökresultat med google. Vill jag ha reda på ett 
rättsfall, får jag upp det och en massa länkar till kommentarer som kan vara värdefulla att 
använda sig av.196  

Jag söker mycket på nätet och klickar mig fram till olika ställen. Nu tillexempel så läser 
jag om socialdemokraterna och de hundra åren och ska skriva om Olof Palme. Jag har då 
varit på socialdemokraternas hemsida, frågat personer som hänvisat mig till andra sidor. 
Det är ungefär så det går till när jag söker, låter det dumt? Jag bor på ett sånt sätt så det 
måste gå till på det sättet. Läraren har ju varit till stor hjälp. Jag planerar att kontakta 
Margareta [ämnesbibliotekarien] När jag frågar om hjälp av bibliotekarier så verkar de 
väldigt intresserade av att hjälpa till. 197  

Jag letar själv, jag tar hjälp av andra studenter, inte lärare så ofta, men biblioteket. Jag tar 
nog hjälp av lärare ändå när det gäller smala ämnen, som nu när jag läser Childrens rights 
tillexempel198.  

Jag söker själv. Jag är ganska envis och kan också tycka att det är roligt. Just internet har 
ju gett en helt nu dimension på informationssökning, det blir så lätt att använda och en 
naturlig del av ens vardag och så199  

Och deras svar bekräftar att de sökvanor som tidigare framkommit i samband 

med EU-informationsökning stämmer överens med de sätt respondenterna 

söker information till andra uppgifter. Respondenternas informationsökning 

färgas av deras sociala sammanhang och de små världar där de ingår. När 

studenterna eftersöker information gör de det via tidigare bekanta och använda 

sökvägar. Även om de använder sig av sökvägar och dokument som ingår i 

EDC görs det inte medvetet. Respondenternas val av sökvägar och källor 

                                                 
195 Margareta Arvidson, EDC-bibliotekarie vid Örebro Universitetsbibliotek, intervju i Örebro 
universitetsbibliotek 2007-01-19 
196 Adam, intervju i “Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-15 
197 Boel, Telefonintervju, 2007-03-15 
198 Camilla, intervju i ”Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-16 
199 David, intervju i ”Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-19 
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stämmer bra överens med Pendelton och Chatmans antagande att information 

lättillgänglig inom den lilla världen används, medan annan information endast 

eftersöks om det är värt besväret. Genom att använda sig av google, 

bibliotekets katalog och databaser de känner till sen förut känner de sig trygga i 

sin sökning. De finner det de behöver och måste inte veta att databasen de 

använder går att nå via bibliotekets EDC-sida, eller att pärmen de just plockade 

ner från en hylla ingår i en EDC-samling.  

 

Slutanalys 
De informationsresurser som den Europeiska kommissionen gjort tillgängliga 

för medborgarna svarar i grunden bra mot de behov som finns bland 

Rättsvetenskaps- och statskunskapstudenter på Örebro universitet. Studenterna 

har via universitetsbiblioteket tillgång till en EDC-bibliotekarie, ett urval av 

existerade EU-databaser och samlingar med tryckt EU-information. Via 

internet har de även tillgång till olika webbsidor med EU-information och de 

kan närsomhelst på dygnet e-posta eller ringa till Europa Direkt och ställa 

frågor om den Europeiska unionen. När undersökningen genomfördes fanns det 

dessutom en tjänst för företagare, Euro info centers dit de också kunde vända 

sig med frågor rörande näringsliv och företagande inom unionen, en tjänst som 

numera ersatts av en liknande vid namn Enterprise Europe Network. 

Undersökningen visade att studenterna omedvetet utnyttjade EDC-resursen 

genom universitetsbiblioteket, men att de flesta inte kände till att resursen 

fanns. Det visade sig även att de inte använde sig av Europa direkt, men av 

EIC, något som kan förklaras med att EIC haft föreläsningar vid universitetet 

och därmed aven marknadsfört sig till studenterna. Undersökningsresultaten 

om studenternas nyttjande av nämnda resurser stämmer överens med Pendelton 

och Chatmans teorier om att källor som bedöms vara lättillgängliga och 

godkända inom den lilla världen används i högre grad än andra källor. Att de 

flesta studenterna inte känner till EDC som resurs behöver inte vara ett 

problem, i och med att de flesta ändå använder sig av resursen, men kännedom 

om den kan förenkla och effektivisera studenternas sökning genom att de redan 

från början vet vart de ska vända sig. I EDC-utvärderingen påpekas att 

potentiella användare av EDC, inte enbart studenter utan även människor med 

yrken där EU-information är nödvändig, missar resursen. Företagen som gjort 

undersökningen föreslår samarbete mellan EDC och Europa direkt, samt mer 

samarbete EDC-bibliotek emellan för att på ett bättre sätt marknadsföra 



 60 

resursen och på det viset få fler användare att söka sig dit. Jag håller med EDC-

utvärderingen i det. I takt med att EU:s makt blir allt större och därigenom får 

större betydelse för studenterna måste de även få kännedom om vilka resurser 

de har att tillgå, detta måste marknadsföras till dem, för de söker inte själva 

efter nya resurser. Som tidigare nämnts är utbildningsbehovet starkare och mer 

tydligt framträdande än medborgarbehovet. Detta beror på att EU i 

utbildningsvärlden blivit en mer självklar del, än i medborgarvärlden. 

Studenterna läser kurser inriktade på EU, och tvingas genom det att söka efter 

EU-information för att bli godkända. I medborgarvärlden existerar behovet 

främst i samband med val som direkt påverkar tillvaron i Sverige, exempelvis 

EMU-valet. I övrigt känner studenterna att de visserligen kan påverka EU, men 

att detta kräver stora engagemang och mycket tid. Enligt Åke Daun har det 

inom Sverige alltid funnits en negativ inställning till EU, att nära hälften av de 

röstberättigande röstade nej, och att många av de som röstade ja blivit besvikna 

i efterhand. Som svenska medborgare och som bosatt i sverige bör även denna 

anda ha påverkat de studenter som ingått i min undersökning. Tre av fyra 

intervjuade bekräftar att EU är något som känns avlägset. Enligt Pendelton och 

Chatman söker människor inte efter information som inte angår dem. Om man 

lever i en värld där en allmänt negativ hållning till EU råder, om EU känns 

avlägset och långt borta och om man samtidigt känner att det är svårt och 

krångligt att påverka EU, kan slutsatsen dras att man på grund av dessa 

omständigheter inte heller anser sig ha behov av att söka EU-information. EUs 

ihärdiga försök att nå ut till medborgarna misslyckas gång på gång, något de 

bland annat beskyller media för. Även jag anser att den nyckel EU behöver för 

att komma in och skapa informationsbehov medborgarvärlden, delvis består av 

media. Min undersökning visar att studenternas attityd mot EU har påverkats 

av utbildningen, när EU exponerats för dem i utbildningsvärlden har det blivit 

mera verkligt för dem. EU skulle genom mer exponering i svensk press och via 

televisionen bli ett vardagligt och naturligt inslag i medborgarvärlden. 

Genomförs också några av Kristian Sjöviks förändringar, kan en identitet som 

EU-medborgare mer börja likna den identitet som respondenterna har som 

svenska medborgare, något som borde skapa engagemang och således även ett 

större informationsbehov. Informationsbehovet skulle leda till 

informationsökning. Om sökningen sker via EU:s informationsresurser finns då 

chansen att de insatser som hittills gjort för att få engagerade medborgare, 

medborgarforum, tävlingar etc. skulle upptäckas och nyttjas av medborgarna. 



 61 

Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att undersöka den Europeiska kommissionens 

informationsresurser ur ett användarperspektiv för att klargöra behov och 

förutsättningar för sökning av EU-information. För undersökningen valdes 

rättsvetenskaps- och statskunskapstudenter vid Örebro universitet. Dessa 

studenter antogs genom sina utbildningar ha behov av EU-information. Som 

undersökningsmetod användes enkäter som distribuerades till samtliga C och D 

studenter vid de aktuella utbildningarna, intervjuer med fyra av dessa studenter 

samt intervju med Örebro Universitetsbiblioteks EDC-bibliotekarie. Pendelton 

och Chatmans artikel, Small world Lives: Implications for the public library, 

om informationsbeteende i små världar, bildade den teori som var grunden för 

uppsatsens tes att studenternas informationsbehov och informationsökning 

påverkas av de små världar där de själva ingår: deras utbildning och deras 

medborgarskap i Sverige och EU. Studenternas behov av EU-information 

benämndes som utbildningsbehovet och medborgarbehovet, och det antogs att 

dessa behov skiljer sig ifrån varandra. Undersökningen av informationsbehovet 

visade att studenternas behov av EU-information ökat i och med nuvarande 

utbildning, men även att tidigare behov varit kopplade till studier. 

Medborgarbehovet var mindre påtagligt och associerades av studenterna främst 

till valsituationer såsom EMU-valet, men även i vissa fall till allmänbildning. 

En granskning av den Europeiska kommissionens informationsresurser gjordes 

med tyngdpunkt på Europeiskt dokumentationscenter, EDC. Undersökningen 

visade att majoriteten studenterna använde sig av EDC och de EU-databaser 

Universitetsbiblioteket och EU tillhandahöll, men inte kände till att EDC fanns 

eller vad det kallades. Undersökningen visade också att studenterna använde 

sig av redan bekanta källor och resurser när de sökte EU-information, såsom 

bibliotekets ordinarie databaslista, bibliotekets katalog och sökmotorer på 

internet och att de inte efterfrågade andra resurser, exempelvis Europa direkt. I 

linje med Pendelton och Chatmans teori eftersöktes inte information om den 

inte var nödvändig. I samband med undersökningen av medborgarbehovet 

kartlades EU:s ansträngningar för att skapa ett behov hos medborgarna och det 

konstaterades att dessa misslyckades eftersom EU av informanterna 

uppfattades som avlägset och svårt att påverka istället för en naturlig del av 

vardagen. Med utgångspunkt i tidigare forskning kring EDC och europeisk 

identitet, i Pendelton och Chatmans teori, i undersökningsresultat från enkäter 

och intervjuer, samt i granskningen av befintliga informationsresurser och EU:s 

ansträngningar att nå ut till sina medborgare, drogs slutsatsen att resurserna 
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svarade tillfredställande på studenternas informationsbehov, men att de måste 

marknadsföras tydligare till studenterna. Angående medborgarbehovet drogs 

slutsatsen att EU genom media, folkomröstningar och andra åtgärder måste bli 

en naturlig del av svenskarnas vardag för att skapa ett informationsbehov som 

får medborgarna att intressera sig för unionen. 



 63 

Källor 

 Tryckt material 
Alling, Johan, Jönsson Karin & Lindberg, Fredrik, Beslut, dokumentation och 

öppenhet i EU, (Stockholm 2001). 

Berlez, Peter, ”Svenska medier måste ta EU-frågorna på allvar”, Debattartikel i 

Göteborgsposten 2009-02-20, Finns elektroniskt på 

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=478043 (2009-03-10). 

Civic Consulting och GHK, “Evaluation of the Europe Direct European 

Documentation centres”, Final report to DG communication, (Bryssel, 

2007-11-30), Finns att hämta elektroniskt på 

https://ednetwork.ec.europa.eu/europedirect/default/live/annualmonthlyrep

orts/EDC-evaluation-2007-Final-Report.pdf. 

Cowen, ”Rådets beslut om upprättande av gemenskapens åtgärdsprogram för 

att främja ett aktivt medborgarskap (medborgardeltagande)”, EUT L, 

2004:30, s.6-14. 

Daun, Åke, Den Europeiska identiteten Sverige och Italien Eu och framtiden, 

andra upplagan (Stockholm, 1997). 

Europeiska gemenskapernas kommission, Meddelande från kommissionen till 

rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 

samt regionskommittén Kommissionens bidrag efter perioden av 

eftertanke. Plan D som i demokrati, dialog och debatt, KOM(2005)494 

Slutlig, (Bryssel, 2005). 

Europeiska gemenskapernas kommission, Vitbok om EU:s 

kommunikationspolitik, KOM(2006) 35 Slutlig, (Bryssel, 2006). 

Eu-upplysningen, Din Guide till EU institutioner och kontaktvägar, 

(Stockholm, 2006). 

Eu-upplysningen, Din Guide till EU institutioner och kontaktvägar 2008, 

(Stockholm, 2008). 

Europeiska kommissionen, Så fungerar Europeiska Unionen Guide till EU:s 

institutioner, (Luxemburg/Bryssel, 2007). 



 64 

Takkula, Hannu, Arbetsdokument om Europaparlamentets och rådets beslut 

om inrättandet av programmet medborgare för Europa för åren 2007-2013 

i syfte att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap, (2005-09-11). 

Isaksson, Anna, EDC- Om samlingar, tillgänglighet och samarbete- En studie 

av de Europeiska dokumentationscentrens verksamhet utifrån uppsatta 

mål. Magisteruppsats i Biblioteks och informationsvetenskap framlagd vid 

Arbetsenheten för information och kultur vid Umeå universitet 1998, nr 

U105. 

Kulthau, Carol Collier, Seeking meaning a process approach to library and 

information services, andra upplagan, (London, 2004). 

 Limberg, Louise, Att söka information för att lära en studie av samspel mellan 

informationsökning och lärande. Avhandling i biblioteks- och 

informationsvetenskap, framlagd vid institutionen för i biblioteks- och 

informationsvetenskap vid Göteborgs universitet. Skrifter från VALFRID 

nr.16. (Borås, 1998). 

Ljungberg, Kerstin, EG-dokumentationen: en vägledning till EG:s offentliga 

tryck, (Stockholm 1993). 

Pendelton, Victoria & Chatman, Elfreda, “Small world lives: Implication of the 

public library” i Library trends 1998:46, nr 4, s.732-751. 

Sjövik, Kristian, Demokrati bortom nationalstaten?, Avhandling framlagd vid 

department of political science vid Lunds universitet. Lund political studies 

132, (Lund, 2004). 

Tengström, Emin, På spaning efter en Europeisk identitet Det antika rom. Den 

Europeiska unionens historiska fundament (Stockholm, 2004). 

 Elektroniskt material 
EIC:s webbsida, http://www.euroinfo.se, (2007-03-27). 

Enterprise Europe networks webbsida, Enterprise Europe network, http://www.

enterpriseeurope.se/sb/d/1203 (2008-05-03). 

Europa Direkts webbsida, http://ec.europa.eu/sverige/eu_service/eu_close_you/

europe_direct/index_sv.htm, (2009-05-10). 

Europa, EU:s officiella webbplats http://europa.eu. 

Europa, EU:s officiella webbplats, 

”Fakta och siffror om EU och dess invånare”, http://Europa.EU/abc/keyfig

ures/index_sv.htm, (2009-05-03). 

Europa, EU:s officiella webbplats, CEIL, http://www.europarl.europa.eu/oeil/in

dex.jsp (2009-02-19). 



 65 

Europa, EU:s officiella webbplats, CEIL, Om CEIL, http://europa.eu/document

s/oeil/index_sv.htm (2009-02-19). 

Europa, EU:s officiella webbplats, CORDIS, http://publications.europa.eu/cord

is/index_sv.htm (2009-02-06). 

Europa, EU:s officiella webbplats, Curia, Systematisk översikt over 

avgöranden angående gemenskapsrätt, http://curia.europa.eu/sv/content/juri

s/rep.htm (2009-02-19). 

Europa, EU:s officiella webbplats, Curia, Sökning, http://curia.europa.eu/jurisp

/cgi-bin/form.pl?lang=sv (2009-02-06). 

Europa, EU:s officiella webbplats, Curia, Tillgång till rättspraxis via 

målnummer, http://curia.europa.eu/sv/content/juris/juris.htm (2009-02-19). 

Europa, EU:s officiella webbplats, Curia, Årsrapport(utdrag), 

http://curia.europa.eu/sv/instit/presentationfr/rapport.htm (2009-02-19). 

Europa, EU:s officiella webbplats, Debate Europe, 

http://europa.eu/debateeurope/index_sv.htm (2009-05-03). 

Europa, EU:s officiella webbplats, Eclas, Fördelar med TED, http://ec.europa.e

u/libraries/doc/catalogues/index_sv.htm (2009-02-06). 

Europa, EU:s officiella webbplats, EUR-Lex, Enkel sökning, http://eur-

lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=sv (2009-02-17). 

Europa, EU:s officiella webbplats, EUR-

Lex, Hjälp, Om webbplatsen, http://eur-

lex.europa.eu/sv/tools/welcome.htm (2009-02-14). 

Europa, EU:s officiella webbplats, Europaparlamentet, nytt ungdomspris för att

 främja den europeiska identiteten, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-

PRESS+20080107STO17491+0+DOC+XML+V0//SV (2009-02-23). 

Europa, EU:s officiella webbplats, Europeiska kommissionen i Sverige, Om re

presentationen, http://ec.europa.eu/sverige/about-us-sv.htm (2009-01-10). 

Europa, EU:s officiella webbplats, Europeiska kommissionen Sverige, Om repr

esentationen, http://ec.europa.eu/sverige/about-us-sv.htm (2009-01-10). 

Europa, EU:s officiella webbplats, Faq, 

http://europa.eu/abouteuropa/faq/index_sv.htm (2009-02-13). 

Europa, EU:s officiella webbplats, Prelex, Avancerad sökning, 

http://ec.europa.eu/prelex/rech_avancee.cfm?CL=sv (2009-02-18). 

Europa, EU:s officiella webbplats, Prelex, Den interinstitutionella beslutsproce

ssen, http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=sv (2009-02-14). 



 66 

Europa, EU:s officiella webbplats, Prelex, Dokumenttyper, 

http://ec.europa.eu/prelex/ct/sgv_manual_dsp_main.cfm?manualcat_id=do

cuments&cl=sv (2009-02-14). 

Europa, EU:s officiella webbplats, Prelex, PreLex struktur, 

http://ec.europa.eu/prelex/ct/sgv_manual_dsp_main.cfm?manualcat_id=1.2

.&cl=sv (2009-02-14). 

Europa, EU:s officiella webbplats, Rapid, Sökning, 

http://europa.eu/rapid/searchAction.do (2009-02-19). 

Europa, EU:s officiella webbplats, TED, Fördelar med TED, 

http://ted.europa.eu/Exec?Template=TED/editorial_page.htm&DataFlow=

ShowPage.dfl&StatLang=SV (2009-02-19). 

Europa, EU:s officiella webbsida, Bulletin EU, Europeiska unionens bulletin, 

http://europa.eu/bulletin/sv/welcome.htm (2009-05-03). 

European Court of Human Rights – Case-

Law, HUDOC, Förklaring av HUDOC, 

http://echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-

Law/HUDOC/HUDOC+database (2009-02-19). 

European Court of Human Rights – Case-Law, HUDOC, Sökning, 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en (2009-02-19). 

Finska riksdagsbiblioteket, Samhällskunskap/EU-

informationskällor, Databaser – CURIA, 

http://lib.eduskunta.fi/Resource.phx/biblioteket/samhallsinformation/eu-

informationskallor/databaser-curia.htx (2009-02-19). 

Finska riksdagsbiblioteket, Samhällskunskap/EU-

informationskällor, Databaser – OEIL, 

http://lib.eduskunta.fi/Resource.phx/biblioteket/samhallsinformation/eu-

informationskallor/databaser-oeil.htx (2009-02-19). 

Finska riksdagsbibliotekets webbsida, samhällskunskap, EU-

informationskällor, Europeiska unionens officiella tidning-EUT, 

http://lib.eduskunta.fi/Resource.phx/biblioteket/samhallsinformation/eu-

informationskallor/handlingar-eut.htx (2009-05-03). 

Karlstads Universitetsbiblioteks webbplats, HUDOC, Information om 

HUDOC, http://www.bib.kau.se/?q=node/view/9682 (2009-02-19). 

Nationalencyklopedins Internettjänst, http://www.ne.se, sökord: deliberation 

och medborgarskap (2009-03-10). 

Statistikcentralens webbplats, Eurostat, Informationssökning direkt via 

statistikdatabaser, http://tilastokeskus.fi/tup/esds/tietokannat_sv.html. 



 67 

Statistikcentralens webbplats, Eurostat, Informationssökning på Eurostat 

statistik, http://tilastokeskus.fi/tup/esds/tiedonhaku_sv.html. 

Örebro universitets webbsida, kurser och program, 

http://glada.oru.se/studieinformation/SokKursplan, sökord: 

Rättsvetenskap,(2007-03-31). 

Örebro universitets webbsida, kurser och program, 

http://glada.oru.se/studieinformation/SokKursplan, sökord: Statskunskap,(2

007-03-31). 

Örebro universitets webbsida, Örebros kurskatalog 2006/2007, 

Ämnesbeskrivning Rättsvetenskap, 

http://glada.oru.se/studieinformation/kurs_lista.cgi?amnesgruppkod=036&l

asar=2006/2007, (2007-02-01). 

Örebro universitetsbiblioteks webbsida, vad är ett CELEX-nummer, 

http://www.ub.oru.se/templates/oruExtNormal____23115.aspx# (2009-02-

06). 

Örebros kurskatalog 2006/2007, Ämnesbeskrivning: Statskunskap, http://glada.

oru.se/studieinformation/kurs_lista.cgi?amnesgruppkod=043&lasar=2006/

2007, (2007-02-01). 

 I författarens ägo 
E-post från anonym anställd på Europa Direkt (2006-12-04). 

E-post från anonym anställd Europa direkt (2007-01-29). 

E-post från Europe Direct, (2009-02-23). 

Enkätsvar från Rättsvetenskapstudenter och Statskunskapstudenter vid Örebro 

universitet, vt-2007. 

Intervju med Margareta Arvidson, EDC-bibliotekarie vid Örebro 

Universitetsbibliotek, Örebro universitetsbibliotek 2007-01-19. 

Intervju med Adam, utförd i “Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-15. 

Intervju med Boel, Telefonintervju, 2007-03-15. 

Intervju med Camilla, utförd i ”Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-16. 

Intervju med David, utförd i ”Långhuset” Örebro universitet, 2007-03-19. 



 68 

Bilagor 

 Bilaga 1: Missivbrev och följande påminnelser om enkät 
Hej! 

Jag studerar biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet. 

Den här terminen skriver jag min magisteruppsats där syftet är att titta på EDC 

(Europeiskt dokumentationscenter) som resurs, och studera tilltänkta användare 

av resursen för att slutligen kunna säga något om hur, varför och om resursen 

används och hur den står sig mot användarnas informationsbehov. 

 

Du har fått den här enkäten därför att du läser Statskunskap eller rättsvetenskap 

och därför är potentiell användare av EDC. Även om du aldrig har använt EDC 

eller ens vet vad det är för någonting, kan ditt svar säga mig en hel del. Svaren 

kommer att användas i min uppsats, men du medverkar anonymt. Enkäten 

mailas till mig: Anna.Forsberg.5842@student.uu.se senast onsdagen den 21/2 

2007. Har du några frågor går det bra att ringa mig på 019-253201 eller maila 

till ovanstående adress. 

Jag är mycket tacksam om du tar dig tid att svara på min enkät då det är 

viktigt att få in så många svar som möjligt, för att få tillräckligt stort underlag 

för min undersökning. 

 

Tack på förhand! 

 

Anna Forsberg, Biblioteks- och informationsstudent, Uppsala Universitet. 

 

 

Påminnelse- Enkät om användning av Europeiskt dokumentationscenter 

Hej! 

Den 11 februari skickade jag ut en enkät om användning av Europeiskt 

dokumentationscenter (EDC). Till er som svarat vill jag rikta ett stort tack, det 

är mycket intressant att läsa era svar. Ni som ännu inte har svarat vill jag 

påminna om enkäten och att ni kan svara senast söndagen den 21 februari. Jag 

skulle vara oerhört tacksam för fler svar då jag behöver en högre svarsfrekvens 

för att kunna dra några generella slutsatser om urvalsgruppen. 
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Enkäten mailas till mig Anna.Forsberg.5842@student.uu.se senast söndagen 

den 18/2 2007. Har du några frågor går det bra att ringa mig på 019-253201 

eller maila till ovanstående adress. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anna Forsberg, Biblioteks- och informationsstudent, Uppsala Universitet 

 

Hejsan! 

Jag vill tacka alla som ställt upp och svarat på min enkät om EDC-

användning. Era svar har varit mycket intressanta att läsa, och jag är jätteglad 

för alla lyckatill- hälsningar, sånt behövs verkligen under uppsatsskrivning!  

 

Nu är det tyvärr så att svarsfrekvensen efter att svarsdatumet gått ut 

fortfarande är ganska låg. Jag har därför bestämt mig för att göra ett ytterligare 

försök och vädjar härmed till alla som inte har svarat att göra det. Jag förstår att 

ni också har mycket att göra. Det skulle vara en enorm hjälp för mig om jag 

fick in fler svar och jag skulle vara mycket tacksam för den hjälpen. 

Som en påminnelse om vad undersökningen går ut på, bifogar jag det 

ursprungliga missivbrevet som bilaga. Sista svarsdatum blir måndagen den 

26/2 2007. 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Anna Forsberg, Biblioteks- och informationsstudent, Uppsala Universitet. 
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Bilaga 2: Studentenkät 
Enkät om användning av Europeiskt dokumentationscenter  

Spara detta dokument på din dator innan du besvarar det. Enkäten består av 

27 frågor, rutorna markeras genom att du vänsterklickar i dem. För att skriva 

text: Om du använder Microsoft Word, klicka på det gråmarkerade fältet. 

Använder du OpenOffice, klicka under första ordet på frågan så kommer det 

upp en ruta där du får fylla i det du vill skriva. 

 

1.Vilket år är du född? 

      

 

2.Vilken kurs går du? 

Statskunskap C 

Statskunskap D 

Rättsvetenskap C 

Rättsvetenskap D 

 

Frågor om informationsbehov 

 

3.Har du haft behov av EU-information innan du började din nuvarande 

utbildning? 

Ja 

Nej 

 Om du svarat ja, beskriv hur: 

      

 

4. Anser du dig ha behov av EU- information? 

Ja 

Nej 

 

Om du svarat ja, för vad? 

      

 

Om du svarat nej, varför inte? 

      

 

5.Har ditt behov av EU-information ändrats sedan du började studera? 
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Ja, jag har större behov av EU-information nu 

Ja, jag har mindre behov av EU-information nu 

Nej 

 

6.Hur väl känner du till hur EU fungerar som organisation (vem som 

bestämmer vad, vad som bestäms var, hur dokument publiceras etc?) 

Mycket väl 

Ganska väl 

Ganska dåligt 

Inte alls 

 

Frågor om användning av EDC 

 

7.Känner du till EDC? 

Ja 

Nej (Gå vidare till fråga 20 ) 

 

Om du svarat ja, hur har du fått information om EDC? 

      

 

8.Har du använt EDC? 

Aldrig(Gå vidare till fråga 20 ) 

Ja, en gång 

Ja, flera gånger 

Ja, många gånger 

 

9.Använder du mest det elektroniska eller tryckta materialet? 

Tryckt material 

Elektroniskt material 

 

10.Vad använder du mest när du använder EDC 

Databaser 

Tidskrifter 

Böcker 

Dokumentserier 

 

11.Vad använder du minst? 

Databaser 
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Tidskrifter 

Böcker 

Dokumentserier 

 

12.Vilken typ av information söker du? (Kryssa gärna i flera alternativ) 

GDX  

KOM-dokument  

SEC-dokument  

Grönböcker  

Vitböcker  

EP-DOC Serie A  

EP-DOC Serie B  

EP-DOC Serie C 

SEK-DOK 

Regionkommitténs Yttranden om 

EGT C 

EGT L 

EGT S 

ECR 

Statistiska dokument 

Annat (skriv vad):      

 

 

13. Om du använder EDC, är det lättare eller svårare att finna EU 

information än du trodde innan du började använda resursen? 

Lättare 

Svårare 

Ingen skillnad 

 

14.Tycker du att det är lätt att hitta i EDC? 

Ja 

Nej 

 

Om du svarat Nej, vad är det som är svårt? 

      



 73 

15. Vilka databaser använder du? (kryssa för de du använder/har använt) 

Celex 

Cordis 

Curia 

ECLAS 

EUR-Lex 

HUDOC 

PreLex 

Oeil- the legislative observatory 

Rapid 

EUROSTAT 

TED 

Annan (Skriv vilken):      

 

16. Vilken databas använder du mest? (kryssa för den du använder mest. 

Om du använder flera stycken lika mycket så kryssa för dessa också) 

Celex 

Cordis 

Curia 

ECLAS 

EUR-Lex 

HUDOC 

PreLex 

Oeil- the legislative observatory 

Rapid 

EUROSTAT 

TED 

annan (Skriv vilken):      

 

17. Hur lärde du dig att använda databasen/databaserna? 

Jag fick hjälp av annan student 

Jag testade själv tills jag kunde 

Jag fick hjälp av lärare 

Jag fick hjälp av bibliotekarie  

Jag fick hjälp av särskild EDC-bibliotekarie 

Annat (skriv vad):      
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18. I vilket studiesyfte har du använt EDC (kryssa gärna i fler alternativ) 

När jag skrivit uppsats 

När jag fått en uppgift av läraren 

När jag skrivit paper eller pm 

Annat (skriv vad):      

 

19. Har du någon gång använt EDC för att söka information för något annat 

än studier? 

Ja 

Nej 

 

Om du svarat ja, för vad? 

      

 

20.Har du använt någon eller några andra EU-informationsresurser 

Ja 

Nej 

 

21. Om ja, vilken/vilka? 

Europa direkt (ringt dit, mailat dit eller besökt kontor) 

Andra webbsidor 

EIC (Euro Info Centre, informationsresurs för små och medelstora 

företag) 

 

Frågor om EU-identitet 

Att Sverige är medlem i EU och att vi är EU-medborgare vet vi. Men hur 

vi känner oss eller hur vi ser på Sverige kan skilja sig från det. 

 

22.Ser du på dig själv som en EU-medborgare? 

Ja 

Nej 

 

23. Ser du på Sverige som en del av EU? 

Ja 

Nej 

 

24. Känner du att EU angår dig som privatperson? 

Ja, mycket 



 75 

Ja, lite 

Nästan inte alls 

Inte alls 

 

25.Känner du att de beslut som tas av EU påverkar oss i Sverige? 

Ja, mycket 

Ja, lite 

Nästan inte alls 

Inte alls 

 

26.Känner du att du kan påverka de beslut som tas av EU? 

Ja, mycket 

Ja, lite 

Nästan inte alls 

Inte alls 

 

27. Övrigt. Har du någonting du själv vill tillägga? 

      

 

 

 

 

Tack för att du tog dig tid att svara! 

 

 

OBS: Glöm inte att spara innan du skickar tillbaka dokumentet 
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Bilaga 3: Missivbrev intervjuer 
Hejsan! 

 

Jag ber om ursäkt om ni tycker att jag är tjatig, men jag skulle behöva er hjälp. 

Som ni minns så skickade jag ut en enkät om användning av Europeiskt 

dokumentationscenter (EDC) och fick också in en hel del svar. Tyvärr tycks det 

som om svarsfrekvensen fortfarande är för låg för att kunna ligga till grund för 

min uppsats, och jag bedömer det som att ett nytt utskick av enkäten troligtsvis 

inte skulle ge tillräckligt många svar. 

Efter att ha diskuterat det hela med min handledare och prefekten på min 

utbildning har jag kommit fram till att en mindre kvalitativ undersökning skulle 

kunna hjälpa mig till ett bättre underlag för uppsatsen. 

Jag skulle därför behöva intervjua några av er mer ingående angående er 

användning eller ickeanvändning av Europeiskt dokumentationscenter. 

Intervjun kan ske antingen genom att vi träffas vid Örebro Universitet eller via 

telefon. Frågorna kommer att likna de jag ställt i enkäten, men bli mer 

ingående.Om du är intresserad av att delta, maila mig följande uppgifter senast 

tisdagen den 13 mars: 

 

*Vilken kurs du går (statskunskap C, statskunskap D, Rättsvetenskap C 

eller Rättsvetenskap D) 

 

*Om du använt EDC eller inte 

 

*Telefonnummer eller mailadress så att jag kan kontakta dig och bestämma 

tid för intervju. 

 

Har du några frågor går det bra att maila mig eller ringa mig på 019-

253201. 

 

Med vänliga hälsningar  

Anna Forsberg, Biblioteks- och informationsstudent, Uppsala Universitet. 

 

Bilaga 4: Intervjufrågor till Studenter 
1. Vad läser du för utbildning och vad tänker du använda utbildningen till? 
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2. Har du haft någon behov av Eu-information innan du började din nuvarande 

utbildning? 

Hur?  

3. Har du behov av Eu-information idag? 

Vilken sorts information i så fall? om du inte har behov av Eu-information, 

varför har du inte det? 

4. Har ditt behov av Eu-information förändrats sedan du började studera? hur? 

5. Hur väl känner du till Eu som organisation (vem som bestämmer vad, vad 

som bestäms var etc)? 

6. Ser du på dig själv som en Eu-medborgare? 

7. Ser du på sverige som en del av Eu? 

8. Känner du att Eu angår dig som privatperson? 

9. Känner du att de beslut som tas i Eu påverkar oss i sverige? 

10. Känner du att du kan vara med och påverka de beslut som tas i Eu? 

11. Har din syn på Eu och medlemskapet i Eu påverkats på något sätt av din 

nuvarande utbildning? Hur? 

12.a) Känner du till EDC? Hur i så fall? hur kommer det sig att du inte 

använder det? 

12.b.) Enligt enkäterna jag skickade ut verkar det inte var många som använder 

EDC, vad tror du det beror på? 

13. Om du söker Eu-information, vilken typ av information söker du? 

14. Var söker du informationen? 

15. Vad använder du informationen till? (Exempelvis uppsatser, PM, privat) 

16. Om du söker informationen på internet, vilka sidor brukar du då använda? 

(exempelvis europa.eu) 

Vet du vilken sida du ska till eller använder du dig av någon sökmotor för att 

hittat det du vill hitta? 

17. Har du någon gång använt Eu:s informationstjänster EIC (Euro info center, 

informationsresurs för små och medelstora företag) eller Europa direkt? 

Hur kommer det sig att du valde den resursen? Till vad?  

18. Har du någon gång använt dig av någon av följande databaser: 

 

Celex 

Cordis 

Curia 

ECLAS 

EUR_Lex 

HUDOC 
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PreLex 

Oeil- the legislative observatory 

Rapid 

EUROSTAT 

TED 

19. Tycker du att det är lätt eller svårt att få tag på den Eu-information du 

behöver? 

20. Vart vänder du dig i första hand om du behöver hjälp med 

informationssökning i allmänhet (som inte har med Eu att göra) och när det 

gäller skolarbetet? Söker du själv eller tar du hjälp av andra studenter, lärare, 

bibliotekarier? 

 

Bilaga 5: Intervjufrågor till EDC-bibliotekarie 
1. När fick ni ett EDC? 

2. Vad finns i EDC s samlingar? 

3. Vem/vilka står för utgivningen av samlingsmaterialet? 

4. Hur kommer materialet till er?, måste ni beställa det eller skickas det 

automatiskt? 

5. Har det ändrat sig på senare år så att det blivit mer elektroniskt material? 

Vad är det i så fall som blivit elektroniskt? 

6. Hur har ni valt att organisera ert EDC? Finns det någon särskild tanke bakom 

var det är placerat? 

7,1998 fanns det sex stycken fullständiga och tre specialiserade EDC, där de 

fullständiga tog emot allt material och de specialiserade allmänna publikationer 

och sånt som rör vissa speciella områden, är det fortfarande så? 

Är erat EDC specialiserat eller fullständigt? 

8. Samarbetar ni på något sätt med andra EDC, med fjärrlån och sånt? 

9. Får man låna hem saker från samlingen eller ska man sitta kvar på 

biblioteket och läsa? 

10. Vad får man låna hem om man får göra hemlån? 

11. Till samlingen hör ett antal databaser, vilka är de? 

12. Är de fria eller måste ni betala för dem? 

13.a)Ni fick ansöka om att få ett EDC, till vem ansökte ni och varför? 

13.b)Kan ni bli av med erat EDC och i så fall på vilka grunder? 

14. Blir ni någon gång kontrollerade av Europeiska kommissionen om ni 

uppfyller målen? 

15. Vad är dina arbetsuppgifter när det gäller EDC? 
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16. Har du fått/får du någon fortbildning när det gäller EDC? 

17. Ansökte du själv om att få bli EDC-bibliotekarie eller blev du tillfrågad? 

18. Hur tycker du att det är att vara EDC-bibliotekarie? Är det givande? 

19. Finns det något som du skulle vilja ändra på, omorganisera? 

20. Används EDC- samlingarna ofta? 

21. Vilka är det som använder dem? 

22. Vilka studenter är det som använder EDC mest enligt din uppfattning? 

23. Vad i samlingarna används mest av studenterna? 

24. Vad används minst av studenterna? 

25. Vilken sorts frågor får du från EDC användande studenter? 

26. Söker användarna själva eller vänder de sig till dig eller någon annan 

bibliotekarie för att få hjälp? 

27. Hur får studenterna reda på att EDC finns? Går du ut och informerar om det 

eller kommer de själva och frågar, informerar lärarna om det? 

Om du informerar om EDC hur går det då till? Vänder du dig till några 

särskilda ämnen? Vilka och varför? 

28. Till vad används EDC samlingen av studenter (ex. uppsatser, pm, 

uppgifter)? 

29. Upplever du att studenterna endast använder samlingen i studiesyfte, eller 

händer det att de någon gång söker information av egen nyfikenhet eller i något 

annat syfte? Vilket annat syfte i så fall? 

30. Upplever du det som att studenterna tycker att det är svårt att hitta i 

samlingen? Vad beror svårigheterna på i så fall? och om de tycker det är lätt: 

vad är det som gör det enkelt? 

31. När de söker Eu-information, vet de exakt vad de ska ha tag i då eller får du 

hjälpa dem att  

32.hitta sitt informationsbehov? 

Händer det någon gång att du tipsar om någon annan informationstjänst, ex: 

Europa direkt eller EIC (Euro info center)? 

33. Frågar studenterna själva efter andra Eu-informationstjänster? 

34. Har din uppfattning om svårighetsgraden att hitta Eu-information förändrats 

sedan du blev EDC ansvarig bibliotekarie på ditt bibliotek? 

35. Har du någon uppfattning om andra bibliotekarier tycker att det är lätt eller 

svårt att hitta Eu-information? 

36. Verkar användarna, och då framförallt studenterna tycka att det är lätt eller 

svårt att hitta Eu-information? 

37. Vad säger användare om EDC , tycker de att det är en bra resurs? Vad 

tycker de är bra? Vad tycker de är dåligt? 
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38. Kan du tänka dig att ställa upp på en kompletterande intervju längre fram 

om jag kommer på att jag glömt något? 

39. Har du något bra tips på var jag kan hitta mer information om EDC? 

40. har du något du själv vill tillägga? 

 


