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Abstract 

Ända sedan införandet av direktval till Europaparlamentet har valkampanjerna i 

anslutning till dessa präglats av dålig uppslutning och ett - enligt många 

observatörer - bekymmersamt lågt antal röstande. Europaparlamentsvalen (EP-

valen) brukar ses som den viktigaste demokratiska länken mellan EU och dess 

medborgare, och det faktum att väljarna i så hög grad väljer att avstå sitt 

rösträttsprivilegium har kommit att aktualisera en politisk debatt om den 

europeiska integrationens legitimitet, och därutöver – om den nu befinner sig i 

fara – vilka åtgärder som bör tillgripas för att åtgärda problemet. I det här arbetet 

undersöker författarna, utifrån etablerade teorier beträffande politisk legitimitet 

och väljarbeteende, vilka faktorer som har föranlett det fåtaliga antalet röstande i 

de svenska Europaparlamentsvalen. I texten föreslår de således att det existerar ett 

samband mellan väljares upplevda avstånd emellan sig själva och den politiska 

makten i EU, samt mellan väljares okunskap och ointresse ifråga om EP-valen, 

och antalet medborgare som de facto röstar i sagda val. 

 

 

Nyckelord: valdeltagande; Europaparlamentsval; svenskar; legitimitet; 

maktlöshet; kunskap; intresse.  

Antal ord: 9307.  
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1. Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund  
 

 

 

Alltsedan införandet av direktval till EU-parlamentet har valdeltagandet i den 

europeiska unionen varit uppseendeväckande och, enligt många bedömare, 

oroväckande lågt. Från 1979, då det första EP-valet gick av stapeln och 62 % av 

alla röstberättigade européer tog plats i valbåsen, så har antalet röstande stadigt 

sjunkit och i 2009 års val medverkade inte fler än 43 % av väljarkåren. Sverige, 

som har en lång tradition av högt valdeltagande (i det nationella valet 1976 

röstade 91,8 % av alla röstberättigade) (Amnå m.fl. 1999, s. 75), har därtill 

utmärkt sig som ett av det i detta avseende sämst presterande länderna i unionen: I 

vårt tredje EP-val, 2004, var det svenska röstdeltagandet det sjätte lägsta i hela EU 

(Öhrwall 2005, s. 24-25).  

     

Mot bakgrund av nämnda situation har vår målsättning med den föreliggande 

framställningen varit att belysa skälen bakom den låga svenska uppslutningen i 

EP-valen. Förklaringen, eller förklaringarna, bakom detta fenomen ter sig på intet 

vis självklara, och därmed har vi funnit att frågeställningen (som med andra ord 

lyder: Varför röstar så få svenskar i EP-valen) har förtjänat att uppmärksammas, 

inte minst därför att själva röstakten är en oavhängig del av det demokratiska 

styrelseskickets själva essens. Den politiska makten, hävdar de allra flesta 

demokrater, ”rättfärdigas och legitimeras av att medborgarna har rätt att 

bestämma och hur den ska utövas”, och denna rättighet kommer allra tydligast till 

uttryck genom medborgarnas deltagande i fria och allmänna val (Rothstein m.fl. 

2010, s. 69).  

 

EU-parlamentet är den enda av EU:s institutioner vars ledamöter de nationella 

befolkningar utser i demokratiska val (om en bortser från de institutioner vilka 

särskilt har upprättats för Europas statschefer och regeringsföreträdare, 

Ministerrådet och Europeiska rådet) och därmed har EU-parlamentarikerna 

kommit att betraktas EU-medborgarnas främsta företrädare (Tallberg 2010, s. 91). 
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Parlamentets befogenheter har från dess upprättande utvidgats, och till dess 

befogenheter hör att övervaka den verkställande makten, fastställa EU:s budget 

och att medverka till ny lagstiftning (Tallberg 2010, s. 91). 

 

Mellan den 22-25 maj 2014 så kommer EU-ländernas invånare delta i det åttonde 

och, i EU-vetaren Simon Hix mening, hittills viktigaste EP-valet. Detta val 

kommer nämligen, enligt honom, (vår översättning) ”utgöra en möjlighet för 

Europas medborgare att uttrycka sin syn på hur Europas ledare har tacklat krisen i 

Euro-zonen” och ”därtill kommer valen att skapa mandat för, eller ett stopp förr, 

planer på vidare politisk och ekonomisk integration i Europa” (theguardian).      

 

 

 

1.1 Syfte 
 

 

 

Syftet med denna framställning är att kasta ljus över de olika skäl som kan bidra 

till att förklara den anmärkningsvärt låga uppslutningen i EU-parlamentsvalen i 

Sverige. Såsom varande en högst aktuell fråga, då 2014 års val står och stampar i 

farstun, finner vi att de bakomliggande skälen till den knapphändiga 

valuppslutningen förtjänar att ytterligare belysas och problematiseras, och den 

blygsamma ambitionen med denna studie är att vårt arbete i någon mån ska bidra 

till detta.  

 

Med det låga antalet röstande som fond är det möjligt att lyfta frågan om huruvida 

EU står inför en legitimitetskris, dvs. att ett betydande antal av EU-medborgarna 

motsätter sig EU som politisk skapelse, eller drar i tvivelsmål dess politiska 

ledares omdöme och rätt att fatta beslut över medborgarnas angelägenheter. Detta 

är en av de huvudsakliga frågorna vi kommer att undersöka: huruvida det fåtaliga 

antalet röstande bör betraktas i skenet av en brist på folklig legitimitet, vilket kan 

härledas till utbredda uppfattningar om att EU lider av ett demokratiskt 

underskott, osv.  
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En annan omständighet som vi ämnar undersöka närmare är om valdeltagandet 

påverkas av faktorer såsom bristfällig kunskap och bristande intresse bland folket 

för EU-frågor, vilket, exempelvis, kan förklaras med att Europaparlamentsvalen 

av många betraktas som ”ett andra rangens nationella val: en lågintensiv 

valrörelse med svag väljarmobilisering där nationella sakfrågor dominerar 

agendan” (Oscarsson m.fl.2010, s.7).  

 

Därtill kommer vi i viss mån jämföra 2004 års val med 2009 års, eftersom antalet 

röstande ökade markant under loppet av de fem åren som passerade mellan valen; 

vår förhoppning är att det kommer att hjälpa oss att sätta fingret på vilka skäl som 

ligger bakom höga respektive låga väljarsiffror i den EU-parlamentariska 

kontexten.  

 

Vår frågeställning är; Vad är det som gör att det svenska valdeltagandet är så lågt 

i Europaparlamentsvalen?  
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2. Metod och material  
 

 

 

För att på bästa vis gripa oss an frågan om det låga svenska deltagandet i EU-

parlamentsvalen, har vi som metod valt att lägga upp vårt arbete som en 

teoriprövande studie. Under vårt förarbete har kommit att stå klart och tydligt för 

oss att ingen enskild faktor kan förklara fenomenet vi har gett oss i kast med att 

granska (desto märkligare hade det väl varit om det hade förhållit sig på det viset), 

så vi har valt att dela upp vår teoretiska konstruktion i två separata (fast till stor 

del överlappande) hypoteser, vars giltighet vi har prövat mot tillgänglig empirisk 

data, dvs. statistik och opinionsundersökningar, vilket vi har inhämtat från 

Statiska centralbyrån och Eurobarometern. 

 

 I breda komplexa frågor såsom denna finns det skäl att anta att en ensam teori 

inte kan bereda oss svaret med stort S, då det bland nio miljoner människor 

säkerligen går vaska fram ett synnerligen stort utbud av skäl beträffande varför 

somliga väljer att rösta i ett val eller inte. Emellertid är det fullt möjligt att skönja 

vissa tendenser ifråga om olika individers valdeltagande, och bortser man från 

mindre oundvikliga avvikelser, så går det att stolpa upp ett smärre antal teorier, 

som ändå kan visa sig äga giltighet beträffande stora väljargrupper. Så, 

hursomhelst, genom att pröva dessa teorier mot empirisk data hoppas vi kunna 

förklara varför i alla fall en majoritet av de som väljer bort sin röst i EU-

parlamentsvalen avstår detta demokratiska privilegium/förpliktelse.  

 

Under informationsinsamlingsfasen kunde vi skönja att valdeltagandet 2009 

ökade med 7, 6 % jämfört med det föregående valet, 2004. Eftersom detta val 

kom att markera ett tydligt trendbrott i svenskarnas väljarbeteende finner vi det 

motiverat att undersöka vad som kan föranlett denna förändring – exempelvis om 

svenskarnas förhållande till EU på något avgörande vis kom att förändras under 

loppet av dessa fem år.  

 

Beträffande den statistik vi har använt oss av i vårt arbete så har vi valt att förlita 

oss på Statistiska Centralbyrån (SCB) och Eurobarometern. SCB, som är en statlig 
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förvaltningsmyndighet, förser först och främst den svenska regeringen med dess 

tillhörande myndigheter med officiell statistik, som de utvecklar, framställer och 

sprider. Vi finner att SCB:s statistik är tillförlitlig, då det är en oberoende statlig 

myndighet, och vi tvivlar inte på att de lever upp till källkriterierna. 

 

På uppdrag av Europakommissionen genomförs en gång i halvåret 

opinionsundersökningar i samtliga EU:s medlemsländer, den så kallade 

Eurobarometern. Sedan 1973 utförs dessa undersökningar regelbundet för att bistå 

EU:s beslutsfattare med att utvärdera hur unionens arbete och samarbete uppfattas 

och värderas bland medlemsstaternas befolkningar. Dessa undersökningar 

finansieras genom EU:s budget men utförs av ”privata och välrespekterade” 

statistikbyråer i varje enskilt medlemsland (Hix 2007, s. 51). Undersökningarna 

lyfter ett stort antal frågor vilka berör EU-medborgarna, och vi bedömer att de 

mycket väl lever upp till källkriterierna. 

 

De uppgifter ifrån SCB och Eurobarometern som vi har fäst störst uppmärksamhet 

vid är de opinionsmätningar som har utförts i samband med de två senaste EU-

parlamentsvalen - således de som tilldrog sig 2004 respektive 2009 - och de frågor 

som vi sålunda har gett oss i kast med att besvara, med hjälp av dessa 

undersökningar, är dels om EU:s institutioner i Sverige lider av låg folklig 

legitimitet, och dels huruvida det svenska folket anser sig väl initierade och 

intresserade av de politiska frågor som behandlas inom EU-parlamentets väggar. 

På det viset har vi hoppats kunna skönja huruvida det råder samvariation emellan 

variablerna ´låg legitimitet´ och ´lågt intresse/insatthet´ och variabeln lågt 

valdeltagande.  

 

Återigen finner vi emellertid att det är på sin plats att poängtera att det innebär en 

omöjlighet att lägga fram några ovedersägliga, oomtvistliga sanningar gällande 

frågor av den art, som den vi har valt att belysa i detta arbete. Detta är, som tur är, 

inte heller inte vårt mål: vår förhoppning är att vi med vår studie är sonika att vi 

för våra läsare ska kunna presentera några någorlunda goda och väl övervägda 

argument för varför ett samband föreligger emellan våra hypoteser och det låga 

svenska valdeltagandet - och även fastän vi hyser stor tilltro till såväl SCB och 

Eurobarometerns mätningar så kan det vara värt att ha Mark Twains famösa 
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yttrande i bakhuvudet: ”Det finns tre sorters lögner här i världen: lögner, 

förbannade lögner och statistik”. Sålunda vill vi hävda att vi inte kommer kunna 

lägga fram några bergsäkra bevis för våra läsare (och detta är kanske heller inte 

statsvetenskapens uppgift; det är ju inte naturvetenskap vi ägnar oss åt) och med 

detta sagt hoppas vi att vi i någon mån har garderat oss beträffande den kritik som 

möjligen kan komma att riktas mot oss gällande validiteten i de slutsatser som vi 

alldeles strax kommer att framlägga för våra läsare.    
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3. Teori 
 

 

3.1 Legitimitetsteorin 
 

 

3.1.1 Presentation av problemområde 
 

 

 

I det här avsnittet kommer frågan om EU:s bristande legitimitet som orsak bakom 

det låga deltagandet i EU-parlamentsvalen behandlas. Vår teori går i huvudsak ut 

på att EU-samarbetets övernationella karaktär och speciella strukturella 

utformning har kommit att missgynna människor i politiska och sociala 

lågresursgrupper (individer som har genomgått kortare utbildningar, är sämre 

ekonomiskt bemedlade och i lägre utsträckning engagerar sig i politiska frågor, 

mm.) medan resursstarka individer – och framförallt de nationella eliterna – har 

gynnats av de rådande arrangemangen.  

 

Vårt grundantagande är att individers upplevelse av befinna sig på alltför långt 

räckhåll ifrån makten och politiken för att ha en reell möjlighet att påverka de 

beslut som fattas, skapar en känsla av vanmakt och bristande tilltro till 

människorna i de styrande befattningarna, och därtill gentemot det politiska 

systemet i sin helhet.  

 

För att förklara EU:s bristande legitimitet har skäl såsom EU-maskineriets 

demokratiska underskott anförts, men vi vill samtidigt hävda att problemet 

rörande den politiska legitimiteten sträcker sig längre än så, och att det i mångt 

och mycket är en produkt av den pågående globaliseringsprocessen, vilket har 

medfört att en stor del av den politiska makten har försvunnit ifrån de nationella 

demokratiska samfunden. 

 

Innan vi ger oss i kast med att redogöra för legitimitetsproblemet i detalj anser vi 

att det är på sin plats att närmare specificera vad termen politisk legitimitet 

åsyftar, och hur detta fenomen rimligen skall kunna mätas, analyseras och 

operationaliseras. Därefter följer ett längre stycke där vi utvecklar vårt antagande 
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om sambandet mellan, å ena sidan, den politiska maktens centralisering och EU-

samarbetets teknokratiska karaktär och, å andra sidan, en utbredd folklig 

skepticism gentemot EU:s politiska system. I resultatdelen, vilken följer längre 

fram i arbetet, presenterar vi slutligen statistisk data som berör frågan om EU:s 

legitimitets vara eller icke vara inom de svenska gränserna.  

 

 

 

3.1.2 Legitimitet – en definition  
 

 

 

Frågan om vad som konstituerar politisk legitimitet har rimligen varit föremål för 

debatt inom det statsvetenskapliga fältet lika länge som ett sådant fält 

överhuvudtaget har existerat. Svaren på frågan om vad som kännetecknar ett gott 

politiskt styre, vart ska gränserna för statsmaktens auktoritet ska dras, och vem 

eller vilka som har rätt har styra över sina medmänniskor (och på vilka grunder) 

har i allt väsentligt varierat över tid och rum; några slutgiltiga svar verkar av allt 

att döma inte stå till buds. 

 

 Somliga klassiska teorem har dikterat att den politiska maktens legitimitet vilar 

på dess medborgares uttryckliga samtycke och dess förmåga att slå vakt om deras 

av naturen givna rätt till liv, frihet och egendom (Locke 1998, s. 116-119) och 

andra har förfäktat att statens rättmätiga roll är att åstadkomma harmoni mellan 

privata och offentliga intressen för att på så vis skapa största möjliga lycka för det 

största antalet människor (Russell 1992, s. 656), men antalet olika uppfattningar är 

så talrika att det knappast tjänar något syfte att fortsätta med någon ytterligare 

uppräkning.  

 

Hursomhelst, termen politisk legitimitet syftar på huruvida ett politiskt system 

eller styre betraktas som acceptabelt eller inte, och för att en institution ska vara 

att betrakta som legitim, med våra mått mätt, så måste den åtnjuta ett åtminstone 

passivt stöd av de människor vars liv den påverkar (Lindgren m.fl. 2010, s. 450).  

Inom den statsvetenskapliga litteraturen brukar det talas om två skilda kanaler 

varigenom politisk legitimitet skapas: en inflödes- och en utflödessida. 

Inflödessidan är kopplad till hur politiken är utformad och hur politiska beslut 
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kommer till stånd, och det antas att ju mer medborgerligt deltagande och ju större 

möjligheter individer har att vara med i utformandet av samhälleliga policys, 

desto bättre står det till med legitimiteten. Till detta är även brukligt att koppla 

politiska rättigheter, såsom allmän rösträtt, rätten att kandidera till offentliga 

ämbeten och bilda opinion, med mera (Rothstein m.fl. 2010, s. 68-69).  

 

Utflödessidan däremot syftar på hur de olika politiska besluten och åtgärdena 

implementeras i praktiken och hur väl de offentliga tjänstemännen sköter sina 

åtaganden (Rothstein m.fl. 2010, s. 70). Bo Rothstein har i Vad bör staten göra 

uttryckt att den offentliga politiska legitimiteten i bredaste mening kan definieras 

efter huruvida medborgarna ”tolererar statens/förvaltningen intervention”, om de 

”accepterar dess beslut i den mån dessa är menade att påverka individers och 

gruppers beteenden” och utifall de ”samarbetar med staten/förvaltningen där 

denna har satt mål eller definierat gränserna för vad som skall åstadkommas” 

(Rothstein 2006, s. 124-125).  

 

Det är möjligt att ta sig an politisk legitimitet på två olika sätt: antingen ett 

normativt eller såsom ett sociologiskt fenomen. För att ett politiskt system ska 

vara normativt legitimt så måste det leva upp till vissa kriterier (styrelseskicket 

måste vara demokratiskt, de politiska ledarna måste respektera de mänskliga 

rättigheterna, staten måste vara i stånd att garantera dess invånare rättssäkerhet, 

mm.), vilka skiljer sig från ett politiskt ideologiskt teoribygge till ett annat, 

emedan ett styre, för att det ska vara att betrakta som sociologiskt legitimt, måste 

upplevas såsom legitimt av dess medborgare (Lindgren m.fl. 2010, s. 451).  

 

Det är inte vår ambition med denna framställning att undersöka svenskarnas 

uppfattning av EU som legitimt utifrån någon specifik legitimitetsmodell, dvs. vi 

avser inte att närmare undersöka den normativa varianten. Legitimitet som 

begrepp är inte helt oproblematiskt att mäta, men vi har valt att operationalisera 

begreppet utifrån följande fyra kriterier: 1. Är de tillfrågade positivt inställda till 

ett svenskt EU-medlemskap; 2. Anser de tillfrågade att EU är demokratiskt; 3. 

Hyser de tillfrågade förtroende gentemot EU:s ledning; 4. Känner de tillfrågade 

att deras röster i EU räknas. Följaktligen är det människors subjektiva upplevelser 
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av EU såsom varande demokratiskt eller inte, alltså legitimitetsfrågans 

sociologiska dimension, som vi har för avsikt att undersöka.           

 

3.1.3 Problemet beträffande den demokratiska legitimiteten i EU 

 
Först och främst: I och med Sveriges inträde i EU har det svenska och det 

europiska alltmer kommit att tvinnas samman. EU:s transnationella organisation 

har föranlett förändringar inom en myriad olika områden: politiker, 

intresseorganisationer, företag och förvaltningar möts över de traditionella 

nationella gränserna i komplicerade nätverksstrukturer, och en stor del av den 

svenska lagstiftningen har överlåtits åt EU:s institutioner (Goldmann m.fl. 1999, s. 

117). En stor del av de politiska beslut som fattas inom EU föds emellertid på 

långt avstånd från nationella folkvalda och medborgare, då de formas i samspel 

och samråd mellan ”byråkrater, experter och företrädare för företag och 

intresseorganisationer” (vår översättning), och - som en konsekvens därav - finns 

det många som hävdar att EU-samarbetet präglas av teknokrati och elitism 

(Goldmann m.fl. 1999, s. 117).  

 

Denna utveckling har, enligt exempelvis Jonas Tallberg, medfört att möjligheterna 

för medborgare att utkräva ansvar av sina valda företrädare har decimerats, då 

EU:s övernationella institutioner inom vissa områden (såsom penning- och 

konkurrenspolitik) innehar exklusiv bestämmanderätt, och eftersom de nationella 

parlamenten har förlorat en del av kontrollen av den politiska exekutiven, av det 

skälet att de senare äger tillträde till EU:s institutioner (exempelvis Ministerrådet 

och Europeiska rådet) i motsats till folkförsamlingarna (2010, s. 179-180).      

     

Det finns ett berömt uttalande som lyder, att om EU ansökte om medlemskap i EU 

så skulle man inte komma in (Giddens 2003, s. 83). Många är det som har påtalat 

EU:s demokratiska underskott och EU-vetaren Simon Hix har med anledning av 

detta deklarerat att EU-samarbetet påminner om en upplyst despoti, i och med att 

det saknas en politisk strid på EU-nivå där väljarna, med hjälp av sina röster, kan 

staka ut de fortsatta riktlinjerna för samarbetets politiska agenda (2008, s. 3, 77). 

Ytterligare demokratiska oegentligheter förknippade med EU som brukar lyftas 

fram är EU-parlamentets relativt svaga ställning (i förhållande till EU-
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kommissionen och Ministerrådet, vilka tillsammans med EU-parlamentet utgör 

EU:s lagstiftande triangel), brister transparansen i EU:s politiska beslutsprocesser 

och att det (hävdar vissa) föreligger en klyfta mellan den politik som EU-

medborgarna finner önskvärd och de politiska beslut som de bereds av sina ledare 

(Hix 2008, s. 68-71).    

 

EU-samarbetet har under de senaste decennierna kommit att bli behäftat med låg 

legitimitet, något som flertalet gånger har manifesterats i opinionsmätningar och i 

nationella folkomröstningar: under loppet av fyra dagar 2005 röstade exempelvis 

en majoritet av befolkningarna i Frankrike och Nederländerna (två länder som har 

varit medlemmar i organisationen ända sedan det europiska projektet befann sig i 

sin linda) nej till EU:s konstitution (Hix 2008, s. 50) och 2008 röstade Irland nej 

till den något förändrade versionen av konstitutionen, som nu gick under namnet 

Lissabonfördraget (Tallberg 2010, s. 181). Vidare hävdade Storbritanniens 

premiärminister David Cameron så sent som 2013 att det kan bli tal om en 

folkröstning i landet, för att avgöra om britterna ska stanna kvar i EU eller inte 

(thenewyorktimes). 

 

Det finns emellertid många som anser att EU:s bristande legitimitet är ett resultat 

av den politiska globaliseringsprocessen – skiftet från nationalstatens traditionella 

befogenheter till internationella eller övernationella styrsystem och organisationer 

– vilket har medfört demokratiska problem på såväl nationell som internationell 

nivå (DeBardeleben m.fl. 2007, s. 17).  Som Andrew Glencross påpekar, är den 

moderna liberala demokratiska staten baserad på principen om folklig 

representation för att rendera utövandet av politisk auktoritet legitimitet, och den 

representativa demokratin - såsom den har utvecklats sedan slutet av 1700-talet - 

har förlitat sig på medborgerlig mobilisering genom politiska partier och 

folkrörelser för att forma regeringar och företräda väljare, och dessa praktiker har 

traditionellt sett enbart associerats med nationalstaten som politisk organisation 

(2011, s. 348).  

 

 Som situationen ser ut idag har dock den demokratiska processen underminerats 

till följd av det växande ömsesidiga beroendet emellan nationella och 

internationella organisationer, och som en konsekvens har därmed de nationella 
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politiska samfunden inte samma möjligheter att påverka den politiska 

händelseutvecklingen i sina hemländer (DeBardeleben m.fl. 2007, s. 17).   

 

Achim Hurrelmann har påtalat svårigheten - som uppstår när den politiska makten 

förflyttas upp till internationella eller övernationella nivåer - med att skapa 

mekanismer för att främja demokratiskt deltagande och kollektivt självstyre, som 

är att betrakta som jämbördiga med de traditionella demokratiska praktikerna i 

nationalstaten, och han menar på att det är svårt att göra något åt det demokratiska 

underskott som kommer med denna utveckling (DeBardeleben m.fl. 2007, s. 17).  

Vidare har han citerat Robert Dahl som - ifråga om nationalstaternas minskade 

autonomi och de internationella och övernationella organisationernas bristande 

demokratiska strukturer, har uttryckt sin oro beträffade demokratins fortlevnad - 

då medborgare ”i omfattande utsträckning engagerar sig i politiska avgöranden av 

mindre vikt men är förhindrade att engagera sig i politiska beslut som spelar en 

stor roll” (vår översättning) (Debardeleben m.fl. 2007, s. 17).     

 

Emellertid, mycket har hunnit hända sedan nationalstaternas tillblivelse och den 

representativa demokratins genomslag. Den brittiska demokratiforskaren David 

Held har skrivit att ”… då nationalstaterna bildades – och det territoriella 

demokratibegreppet vann allmänt erkännande – kunde man anta ett nära samband 

mellan geografi, demokratisk makt och demokrati. Det verkade rimligt att tänka 

sig att territoriets gränser också utgjorde gränser för politisk makt, suveränitet, 

demokrati och medborgarskap. Inom modern politisk filosofi togs detta samband i 

stort sett för givet; frågan ansågs avgjord” (Held 2010, s. 39).  

 

Dock har globaliseringen inneburit att förhållandet mellan styrda och styrande inte 

längre behöver sammanfalla med ett visst territorium - och vidare befinner sig 

många av vår tids starkaste krafter – ekonomiska, sociala, ekologiska, mm. – 

utanför de enskilda nationalstaternas räckvidd, och av denna anledning blir det 

”allt oftare nödvändigt med samordnade multilaterala insatser för att främja det 

allmänna bästa (till exempel när det gäller att slå vakt om säkerheten eller 

förhindra globala konjunkturnedgångar)” (Held 2010, s. 39-41). I den 

globaliserade världen - med internationella finansmarknader, multinationella 

företag, terrorism, AIDS och klimatförändringar osv. - ser Held internationella 
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samarbeten som en nödvändighet, men han pekar även på förändringsprocessen 

som globaliseringen medfört har kommit att förändra innebörden av 

ansvarsutkrävande och demokrati inom nationalstaternas gränser (Held 2010, s. 

41). 

 

Om vi sålunda knyter resonemanget rörande politikens internationalisering (alltså 

svårigheterna som kringgärdar försöken att upprätta adekvata och välfungerade 

demokratiska funktioner över de traditionella nationalstatsgränserna) till EU 

specifikt, så har frågan om hur det europeiska projektets demokratiska legitimitet - 

under dessa nya förhållanden - länge och väl varit föremål för debatt inom såväl 

den akademiska litteraturen som inom den politiska maktens korridorer. Många 

hävdar att det är EU-samarbetets speciella karaktär som har kommit att förorsaka 

de bekymmer med den politiska legitimiteten som den europeiska integrationen 

länge har lidit av. 

 

Exempelvis: I ett strikt mellanstatligt samarbete - en konfederation - så är 

medborgarna representerade via sina nationella regeringar, vilka verkar på 

grundval av det förtroende de bjudits av landets medborgare (Tallberg 2010, s. 

176) (om en kan på det viset hävda att de verkar på mandat av ´folkviljan´) och i 

en federation – ett politiskt system bestående av delvis autonoma enheter, som 

delar vissa gemensamma centrala institutioner och ansvarsfördelningen mellan de 

olika nivåerna regleras i en konstitution (Tallberg 2010, s. 187) – hade den 

demokratiska grogrunden varit gynnsammare. Som det ser ut nu, emellertid, så 

har en stor del av det politiska beslutsfattandet - som tidigare var förbunden med 

nationalstatens institutioner - i hög grad kommit att vidaredelegeras till människor 

som inte har valts till sina poster i allmänna demokratiska val, utan vilka har 

tillsatts på grundval av deras tekniska expertis (med EU-parlamentet som enda 

undantag).     

 

För att komma till rätta med EU:s demokratiska underskott har framförallt två 

metoder beprövats: För det första har EU-parlamentets makt utvidgats och 

förlänats nya befogenheter (Tallberg 2010, s. 91), och för det andra har EU:s 

makthavare expanderat antaletet involverade i besluts- och 

lagstiftningsprocesserna, genom att intressenter från civilsamhället såsom 
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företagsrepresentanter och intresseorganisationer bjuds in till samtal med politiker 

och tillåts uttala sig kring politiska frågor och tvisteämnen (Guastaferro m.fl. 

2012, s. 199-200).  Med andra ord har governance (i tidigare nämnda betydelse: 

att icke-statliga aktörers inflytande i den politiska processen förstärks) av vissa 

betraktas som en del av lösningen på EU:s problem, då de antar att detta förbättrar 

EU:s inflödeslegitimitet och, förmodligen, också dess utflödeslegitimitet 

(Lindgren m.fl. 2010, s. 449-450). 

 

En term som sedan nittiotalet har kommit att åtnjuta ett slags momentum inom 

EU-forskningen är ´multi-level governance´ (MLT) (Suskevics 2012, s. 217). Vad 

denna term syftar på är dels den ökade betydelsen och inflytandet av icke-statliga 

aktörer under det politiska beslutsfattandet i EU, och dels på det stora antalet olika 

instanser – juridiska, administrativa, exekutiva, mm. – som delar på den politiska 

makten inom EU. Denna nätverksstruktur, som omnämndes i början av denna 

sektion, har kommit att innebära att den politiska makten inom EU är utspridd 

över ett väldigt stort antal aktörer och olika nivåer (Suskevics 2012, s. 217), och 

detta fenomen har befunnit (och befinner sig) sig i många av de sagda 

demokratidebatternas epicentrum. Somliga förfäktar ståndpunkten att denna typ 

av styre är förenat med effektivitet och att det bättre tillgodoser medborgarnas 

heterogena preferenser (DeBardeleben 2007, s. 5) medan andra ställer sig 

tveksamma till huruvida detta verkligen är fallet.  

 

Tidigare nämnda Andrew Glencross har exempelvis ifrågasatt huruvida 

governance är en god metod att tillgripa för att förbättra medborgarnas kontroll 

över EU:s styrande, då han anser att det inte framgår på vilket sätt medborgarna 

kommer att bli bättre representerade genom att transnationella nätverk mellan de 

politiska beslutsfattarna och representanter från Europas civilsamhällen. 

Dessutom, menar han på, så innebär ett governancepräglat styre, ”med dess tilltro 

till intressenter, experter och lobbyister sig av med föreställningen om det 

gemensamma goda” och att vissa resursstarka gruppers intressen kan trumfas på 

bekostnad av de mindre socialt gynnade (Glencross 2011, s. 365). 

 

Hursomhelst - oaktat huruvida ett governancepräglat styre verkligen innebär att 

medborgarnas preferenser bättre tillgodoses och att det politiska styret 
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effektiviseras - så kvarstår faktumet att enbart ett försvinnande litet antal 

människor får möjlighet att lyfta sina tankar och idéer kring politiken i samspråk 

med EU-kommissionärer med flera, och att det inte finns några garantier för att de 

representanter för civilsamhället (som de facto får komma till tals) verkar i 

intresse av den stora majoriteten av medborgarna.  Dessutom så reser det 

governancepräglade styret i EU hinder medborgare att effektivt ställa politiska 

ledare till svars, då en stor del av de aktörer som bidrar till att fatta politiska beslut 

inom organisationen inte har valts av folket, och därigenom inte kan knytas några 

specifika väljargruppers preferenser (DeBardeleben m.fl. 2007, s. 7).  

 

Vidare har studier påvisat att governanceinriktad demokratisk politik tenderar att 

gynna resursstarka individer med hög utbildning och god ekonomi framför sämre 

bemedlade individer, vilket i sin tur kan sägas bidra till en glapp mellan olika 

grupper i samhället (DeBardeleben m.fl. 2007, s. 8). Simon Hix har därtill hävdat 

att nationella eliter i betydligt högre utsträckning än övriga samhällsgrupper 

ställer sig positiva till det europeiska samarbetet, då de tack vare den europeiska 

integrationen bättre kan utnyttja sina akademiska meriter och professionella 

talanger (Hix 2007, s. 59). Det finns skäl att anta, finner vi, att genomsnittsväljare 

och väljare i så kallade ´lågresursgrupper´ (människor som endast har genomgått 

kortare utbildningar, ungdomar, mm.), som redan sedan tidigare i lägre grad har 

engagerat sig politiskt (Amnå 1999, s. 88) ytterligare har kommit av fjärmas ifrån 

demokratin som en konsekvens av avståndet mellan medborgare och EU:s 

styrelse, med dess governanceprägel.   

 

Lennart Lundquist förklarar i Medborgardemokratin och eliterna att de politiska 

ledarnas handlingskraft - eller deras reella möjligheter att bedriva sakpolitik - av 

somliga har kommit att betraktas som mer betydelsefullt än högt folkligt 

deltagande (Lundquist 2001, s. 225-226). Detta anser han har illustrerats tydligt 

under debatten rörande EU:s demokratiska tillstånd i Sverige, och denna 

åskådning förefaller Lundquist högst elitistisk (inom elitismen resoneras det som 

så att vissa personer av skäl såsom överlägsen kunskap, meriter, med mera, bör 

fatta beslut för övriga medlemmar i samhället) (Lundquist 2001, s. 68) Han 

återger i nämnda bok hur en professor i statsvetenskap vid ett tillfälle förklarade 

att internationaliseringen av politiken, inklusive EU, inte utgör något hot för 
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demokratin, men att folk är tvungna att göra sig av med sina nostalgiska 

´fantombilder´ gällande politikens vara. I fortsättningen måste folk i gemen ge 

upp sina anspråk på delaktighet och deltagande i politiken, för att värden såsom 

”effektivitet och handlingskraft” inom det politiska beslutsfattandet ska kunna 

premieras (Lundquist 2001, s. 227).       

 

Lundquist pekar på att ett kärnvärde inom den politiska demokratin är att alla 

människor har ett gemensamt ansvar för samhället och för upprätthållandet av det 

demokratiska styrelseskicket, och han hävdar att risken en löper om politiken 

börjar betraktas som ett specialiserat verksamhetsområde - en domän för experter 

och professionella - är att samhället börjar röra sig i riktning emot elitstyrning, ett 

fenomen som han finner oförenligt med gängse demokratinormer (Lundquist 

2001, s. 220).  Om politiken börjar röra sig ifrån medborgarna resulterar detta i, 

förklarar han, att enskilda individer slutar betrakta politiken - och allehanda större 

samhällsfrågor - som en del av deras eget ansvar, och de kan till och med tillåta 

sig att förakta de styrande politikerna (Lundquist 2001, s. 221).  

 

Om vi nu ska runda av det här, så är vi i mångt och mycket av samma åsikt som 

Lundquist: Om politiken förflyttas alltför långt ifrån medborgarnas vardagsliv, 

och om en upplever att denne inte har någon möjlighet att utöva något inflytande i 

viktiga samhälleliga frågor (eftersom personen i fråga befinner sig för långt ifrån 

den faktiska makten, eller betraktas/betraktar sig själv som ej tillräckligt 

meriterad, osv.) så resulterar detta lätt i apati, och en känsla av att politiken är i 

avsaknad av verklig relevans (Lundquist 2001, s. 215). Denna känsla av 

maktlöshet, förmodar vi, kan även vändas till en mer långtgående aversion 

gentemot de rådande politiska arrangemangen, om en upplever att den politik som 

förs av de styrande skikten står i strid med ens egna värderingar, preferenser och 

politiska åskådningar.  

 

Slutligen: Att politiken under de senaste decennierna har internationaliserats och 

att vår tids viktigaste frågor kräver samverkan över nationsgränserna är 

obestridligt. Emellertid så har denna utveckling inneburit att formerna för 

medborgerligt politiskt engagemang har förändrats, vilket har ställt de rådande 

demokratiska arrangemangen på prov.       
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3.2 Informations/kunskapsteorin 

 

3.2.1 Presentation av problemområde 

 

I det här avsnittet kommer vi att utveckla teorin om att bristande information - 

beträffande EP-valet - har bidragit till att hålla ned procentandelen röstande i de 

val, som hittills har passerat revy här i Sverige. Vi förmodar att det huvudsakliga 

skälet varför situationen ser ut som den gör, är att typiskt nationella frågor har 

kommit att stå i förgrunden under de valkampanjer som har föregått dessa val, 

vilket har skett på bekostnad av de europeiska frågorna. Som en följd av detta har 

EP-valen betraktats av många väljare såsom ett mellanval utan särskild relevans 

eller betydelse för det de röstandes vardagsliv. Utöver detta menar vi på att de 

olika politiska sammansättningarna inom EU-parlamentet för många väljare ter 

sig esoteriska och otydliga, vilket ytterligare spär på det allmänna ointresset inför 

EP-valen.  

 

Sålunda: Vi antar att den dåliga informationen rörande EP-valens politiska 

betydelse och vilka konkreta politiska alternativ som står väljarna till buds skapar 

en situation där många upplever EP-valen som ointressanta och/eller oviktiga, 

vilket föranleder att de avstår från att rösta i dessa. I texten kommer vi dessutom 

att lyfta vissa faktorer (exempelvis införandet av politisk TV-reklam i samband 

med EP-valen) som vissa forskare hävdar har betydelse för att skapa intresse kring 

EP-valen bland allmänheten.  

 

Eftersom vi förmodar att det är uppenbart för alla som läser detta arbete vad vi 

åsyftar när vi diskuterar fenomen såsom ´bristande information´ eller ´intresse´, så 

kommer vi i denna sektion inte tillägna något längre stycke till förmån för 

begreppsdefinitioner, vilket vi gjorde i det föregående avsnittet. Begreppen har vi 

vidare valt att operationalisera på följande sätt: 1. I vilken grad de tillfrågade anser 

sig besitta ´kunskaper om EU´; 2. Menar de tillfrågade på att de är ´intresserade 

av EU-frågor´ eller inte.  
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3.2.2 Ett andra rangens val  

 

Inom EU-forskningen refererar man ofta till EP-valen såsom ett ´andra rangens 

nationella val´. Denna särskilda benämning introducerades strax efter det allra 

första EP-valet 1979 i en inflytelserik artikel av K. Reif och H. Schmitt, där de 

framlade en teori om varför de nyligen överstökade valen hade kommit att gestalta 

sig som de gjorde (DeBardeleben m.fl. 2007, s. 141).  

 

I artikeln anmärkte de att EP-valen överhuvudtaget inte hade kretsat kring 

europeiska frågor, utan primärt hade uppehållit sig vid och influerats av de lokala 

politiska frågor som för tillfället var mest brännande inom de skilda nationella 

kontexterna. Av den anledningen, hävdade de, speglade inte den politiska 

sammansättningen i EU-parlamentet den äkta balansen mellan de olika politiska 

krafterna i Europa. De förklarade vidare att ur de röstberättigades synvinkel så 

stod väldigt lite på spel i EP-valen, samtidigt som det rådde en generell brist på 

information rörande valen i största allmänhet. Allt detta skapade sammantaget en 

situation där väljarna ansåg att de förelåg svaga incitament för att gå och rösta, 

och följaktligen var uppslutningen under valet 1979 låg (DeBardeleben m.fl. 

2007, s. 141) (något som knappast heller har förbättrats under de decennier som 

har passerat sedan dess).  

 

Lawrence LeDuc har hävdat att de allra flesta undersökningar som har företagits 

ifråga om EP-valet, sedan K. Reif och H. Schmitt presenterade sin teori, har pekat 

mot att deras teser är lika giltiga idag som de var då (Debardeleben m.fl. 2007, s. 

142). Simon Fix har följt samma argumentationslinje, att EP-valen i själva verket 

har väldigt lite att göra med ´Europa´ (Hix 2010, s. 79) och han påpekar att fastän 

en betydande andel av de nationella regeringarnas arbete går åt till att genomföra 

EU-lagstiftning och hantera EU-frågor, så brukar i genomsnitt mindre än 2 % av 

de nationella partiernas valmanifest bestå utav policylinjer vilka är kopplade till 

EU (Hix 2010, s. 78).  
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Hix har fastslagit att problemet med EP-valen är att dessa varken handlar vilken 

kandidat till ordförandeposten i kommissionen som en majoritet av EU-

parlamentet ska stödja, vilket politiskt parti som ska bli det största i parlamentet 

eller huruvida enskilda parlamentsledamöter är lämpliga för sitt jobb. Istället 

behandlas EP-valet som ännu ett nationellt val, där den dominerande politiska 

frågan är om den sittande nationella regeringen har lyckats sköta sina åtaganden 

eller inte (Hix 2010, s. 80) Emellertid leder valresultaten i EP-valen ingalunda till 

att de nationella regeringarna byts ut eller omformas, vilket innebär att väljare 

som i vanliga fall skulle röstat på den sittande regeringen kan utdela ´straffröster´ 

(vilket innebär att de röstar på ett av oppositionspartierna istället), om det 

föreligger ett missnöje med regeringens insatser. Eller så väljer man att inte rösta 

alls, då man inte upplever att det spelar någon större roll (Hix 2010, s. 80).  

 

En av konsekvensen av att EP-valskampanjerna har kommit att domineras av 

framförallt nationella angelägenheter, är att en större del av medborgarna tenderar 

att rösta i dessa val, om det händer sig som så att ett efterföljande nationellt val 

ligger relativt nära i tiden. LeDuc hävdar att det, i de fall då det föreligger en 

betydande tidsrymd mellan de nationella valen och EP-valen, så de senare av 

enbart marginell betydelse för de nationella valcyklerna - och därmed lägger de 

större partierna ned mindre tid och resurser på valen. 

 

Däremot, om de båda valen i tidsmässigt hänseende sammanfaller någotsånär, så 

betraktas EP-valen som högst relevanta för den nationella politiken (då utfallet i 

dessa kan ses som en fingervisning om hur de nationella valen kommer att arta 

sig; därtill kan de utnyttja EP-valen för att pröva kampanjteman och 

partimanövrar inför det följande - för dem viktigare - valet) och de stora partierna 

tenderar att vara mycket aktiva och engagerade (DeBardeleben m.fl. 2007, s. 146). 

Detta innebär, rimligtvis, konsekvenser i den bemärkelsen att fler väljare finner 

valen relevanta om de nationella partierna de facto indikerar att så är fallet.  

 

LeBuc har även påpekat att EP-valen inte enbart utmärker sig i den meningen att 

de europeiska frågorna i många avseenden lyser med sin frånvaro, utan även i så 

måtto kännedomen om de olika partikonstellationerna inom EU-parlamentet är 

synnerligen låg. Detta skapar ytterligare förvirring kring vad som egentligen står 
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på spel i EP-valen, och han menar på att enbart ett fåtal väljare är medvetna om att 

dessa i hög grad är en kamp om makten i parlamentet mellan the European 

Peoples´ Party (som i huvudsak består av kristdemokratiska och 

högerkonservativa partier) och the Party of European Socialists (vilket består av 

socialistiska och socialdemokratiska partier) (DeBardeleben m.fl. s. 142-143).  

 

Bortsett från de europeiska frågornas frånvaro i EP-valskontexten, så kan det vara 

värt att nämna ytterligare några komponenter, vilka måhända bidrar/har bidragit 

till att skapa ett bredare intresse för EP-valen. Exempelvis: Media spelar som 

bekant en stor roll i formandet av allmänhetens politiska intresse och attityder, 

och det vi finner det naturligt att anta att ju mer oftare en politisk fråga dryftas i 

mediala sammanhang, ju större publikt intresse kommer frågan sålunda att 

omvärvas av.  

 

Henrik Oscarsson och Sören Holmberg har bland annat föreslagit att införandet av 

tv-sänd kampanjreklam i samband med EP-valet 2009 (Oscarsson m.fl. 2010, s. 

23), och det faktum att det politiskt nischade och nyuppseglade Piratpartiet (som 

utmanade de etablerade partierna i ´heta´ frågor såsom FRA- och Ipred-lagen) 

åtnjöt stor medial uppmärksamhet under valkampanjen, sammantaget bidrog till 

att öka intresset för EP-valet mellan 2004 års och 2009 års val (Oscarsson m.fl. 

2010, s. 12). Därtill hävdar de att olika former av webbaktiviteter (som är ett 

relativt nytt påfund) där väljarna kan göra interaktiva partitester, för att på så vis 

utröna vilket parti som åsiktsmässigt ligger dem närmast till hands kan ha bidragit 

till ett ökat intresse för EP-valet 2009 (Oscarsson m.fl. 2010, s. 21) Utöver detta är 

det rimligt att tänka sig att Sveriges stundande ordförandeskap i EU, som skulle 

inledas under hösten 2009, kom att accentuera valets relevans för somliga, vilket 

måhända gjorde dem mer röstbenägna än vad som annars hade varit fallet.  
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     4. Resultat 
 
 
 

Vi har valt att dela upp vårt resultat i tre delar, där vi presenterar statistiken som vi 

har kopplat till våra två teorier. I den första delen påvisar vi det svenska 

valdeltagandet i samtliga EU-val och riksdagsval från 1994 till 2010, för att 

demonstrera skillnaden i antalet röstande mellan Ep-valen och riksdagsvalen. 

Ytterligare ett skäl till varför denna statistik har inkluderats, är för att testa 

möjligheten att de båda valen följer ett liknande röstmönster (i termer av om 

röstfall och röstökningar i EP-valen och riksvalen har infallit under samma 

tidsintervaller) och för att ge oss en möjlighet att skönja huruvida fler svenskar 

röstar i EP-valet om riksdagsvalet följer kort därefter.  

 

I den andra sektionen undersöker vi huruvida det föreligger ett samband mellan 

det svenska valdeltagandet och vår legitimitetsteori. De variabler som vi har 

kopplat till denna teori och som vi utgår ifrån är - som tidigare nämnt - följande: 

om är svenskarna positivt inställda till EU; om hyser de förtroende för EU; och 

om upplever svenskarna att de kan påverka EU:s politik, dvs. om räknas deras 

röster inom organisationen. 

 

Genom att begagna oss av statistik rörande dessa frågor är det möjligt att skönja 

huruvida våra variablers förändringskurva följer samma mönster som 

förändringarna i valdeltagandet. Eller med andra ord, skulle det visa sig att 

svenska folket hyste större förtroende för EU under, exempelvis, valåret 2009 och 

att antalet röstande ökade mellan detta val och det senast föregående så finner vi 

att styrker vårt antagande om det finns en koppling mellan faktorerna 

´valdeltagande´ och ´förtroende´. Skulle det emellertid visa sig att det förhåller sig 

på det rakt motsatta viset, att förtroendet för EU har sjunkit samtidigt som antalet 

röstande har ökat, så finns det skäl att förmoda att förtroendefrågan inte är den 

allra tyngst vägande ifråga om varför svenskarna går och röstar eller inte. 
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I den tredje delen försöker vi således att hitta ett samband emellan det svenska 

valdeltagandet och vår intresse/kunskaps-teori. Upplägget här är detsamma som i 

den föregående delen. 

 

Till sist kommer vi att presentera en sammanfattning av statistiken i vilken vi 

redogör för huruvida den står i överensstämmelse med våra teorier eller inte. En 

något längre analys följer därpå i diskussionsdelen. För övrigt har vi valt att 

presentera statistiken i form av linjediagram, då vi finner att detta är klart 

behändigast. Genom att följa linjernas förändringar mellan åren/valen är det lätt 

att skönja eventuella samband ifråga om våra variabler. Desto närmare en av våra 

variablers procentuella förändring emellan två valår ligger den procentuella 

förändringen i valdeltagandet under samma tidsrymd, desto mer sannolikt finner 

vi att det är att det föreligger ett samband mellan valdeltagandet och variabeln 

ifråga.  

 

 

 

4.1 Förklaring av vårt räknesätt 
 

 

 

Genom att jämföra de procentuella förändringarna mellan de olika valåren har vi 

sökt finna samband mellan våra variabler och svenskarna deltagande i EP-valen.  I 

de fall vi har undersökt fler än två årtal har vi räknat de statistiska förändringarnas 

procentuella medelvärden. För att enklare vetenskapligt beräkna de olika 

variablernas inverkan på valdeltagandet har vi valt att dela upp graden av inverkan 

i tre kategorier: ´ringa inverkan´, ´viss inverkan´ och ´väsentlig inverkan´. Då den 

procentuella skillnaden, i förändringarna mellan variabeln och valdeltagandet är 

större än 10 %, anser vi att variabeln enbart har ringa (om ens någon) inverkan på 

valdeltagandet. I de fall den procentuella skillnaden, i förändringarna mellan 

variabeln och valdeltagandet, befinner mellan 10- och 5 % antar vi att variabeln 

har en viss inverkan på valdeltagandet. Om den procentuella skillnaden, i 

förändringarna mellan variabeln och valdeltagandet, är mindre än 5 %, så finner vi 

att variabeln har en väsentlig inverkan på valdeltagandet.     
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4.2 Teorin om EU-valet som ett andra rangens 

riksdagsval 
 

 

 

 
Figur 1. Svenskt valdeltagande i EU-val och riksdagsval, från 1994 till 2010 

(Valmyndigheten).  

 

Det allra första svenska EP-valet gick av stapeln 1995, året efter det svenska 

riksdagsvalet. Valdeltagandet i detta val var högre än vad sedermera skulle 

komma att vara i EP-valet 1999 och 2004, då antalet röstande i båda fallen sjönk 

under 40 %. Något som bör anmärkas är att EP-valet 1999 hade föregåtts av ett 

nationellt val 1998 samt att EP-valet 2004 inföll två år efter 2002 års val. Valet 

2009 innebar en markant ökning av antalet röstande, och det tål att påpekas att det 

efterföljande riksdagsvalet utspelade sig året därpå. Det kan även vara värt att 

notera att det inte enbart skedde ett väljarbortfall från 1995 fram tills 2009 års EP-

val, då trenden började vändas, utan att detta även var fallet ifråga om 

riksdagsvalet: från valet 1994 gick valdeltagandet ned fram tills valet 2006, då 

trenden bröts.  
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4.3 Legitimitetsteorin 
 

 

4.3.1 Svenskarnas syn på EU 
 

 

 

 
Figur 2. Svenskarnas EU-sympatier 1992-2013 (SCB2) 

 

Vid folkomröstningen om ett EU-medlemskap 1994 röstade 52,3 % ja och 46,8 % 

nej till ett medlemskap (regeringen). Även om en majoritet av befolkningen var 

för samarbetet demonstrerar resultatet att en stor del av de svenska medborgarna 

hade intagit en EU-skeptisk hållning. Denna skepticism gentemot EU kom att 

prägla Sverige under det resterande decenniet, och den EU-skeptiska opinionen 

befann sig i majoritet fram till 2001 (SCB3). Detta år innebar en brytpunkt i EU-

frågan - vilket måhända kan ha haft något att göra med Sveriges ordförandeskap i 

EU samma år (möjligtvis kan ju denna företeelse ha inneburit att en stor del av 
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svenskarna kom att betrakta som mindre ”avlägset”) – varvid opinionen mot EU 

kraftigt har sjunkit. Exempelvis var färre än 20 % av svenskarna motståndare till 

ett svenskt EU-medlemskap 2009 (SCB3).  

 

 
Figur 3. Svenskarnas EU-sympatier och valdeltagande under valåren (SCB2)  

 

Sambandet mellan antalet svenskar som är för EU-medlemskap och deras 

valdeltagande i EU-valen stämmer om man jämför siffrorna valåren 2004 och 

2009. Men däremot talar siffrorna för 1995, 1999 och 2004 emot detta samband.  

Mellan åren 1995 och 1999 ökade antalet svenskar som var för EU-medlemskapet 

med 9 %, medan valdeltagandet sjönk med 2,8 %. Mellan åren 1999 och 2004 

ökade antalet svenskar som var för EU-medlemskapet med 8 %, medan 

valdeltagandet sjönk med 0,9 %. Mellan åren 2004 och 2009 ökade antalet 

svenskar som var för EU-medlemskapet med 10 % och valdeltagandet ökade med 

7,4 %.  
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4.3.2 Svenskarnas förtroende för EU 

 
 

 

 
Figur 4. Svenskarnas förtroende för EU, riksdagen och deras valdeltagande 

(Eurobarometern2)  

 

Sambandet mellan svenskarnas förtroende för EU och deras valdeltagande 

stämmer om man jämför siffrorna för åren 2004 och 2009. Svenskarnas förtroende 

till EU ökade dock i högre utsträckning än själva valdeltagandet (med 9,4 %), så 

även om variabeln måhända har påverkat valdeltagandet så är det inte fråga om 

någon exakt korrelation. 
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4.3.3 Svenskarnas syn på demokratin i EU och Sverige 
 

 

 
Figur 5. Svenskars nöjdhet med demokratin i EU och Sverige (Eurobarometern2)  
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Figur 6. Svenskarnas nöjdhet med demokratin i EU och valdeltagandet 

(Eurobarometern2) 

 

Sambandet mellan svenskarnas syn på demokratin i EU och valdeltagandet 

stämmer väl överens om man jämför åren 2004 och 2009. Svenskarnas nöjdhet 

med EU:s demokrati ökade endast 1,4 procentenheter mer än valdeltagandet under 

dessa år, så dessa siffror stöder vår hypotes att det finns ett samband mellan EP-

valen och svenskarnas syn på EU:s demokrati.  

 

 

 

4.3.4 Svenskarnas syn på möjligheterna att påverka EU 
 

 

 

 
Figur 7. Svenskar som tycker sin röst räknas i EU och valdeltagandet 

(Eurobarometer2) 
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      4.4 Informationsteorin 
 

 

4.4.1 Svenskarnas EU-intresse 

 
 

 

 
Figur 8. Svenskarnas intresse för EU och valdeltagandet. (Oscarsson m.fl. 2011, 

s.10)  

 

Sambandet mellan svenskarnas intresse för EU och valdeltagandet stämmer om 

man jämför åren 1995, 1999, 2004 och 2010. Mellan åren 1995 och 1999 sjönk 

svenskarnas intresse för EU med 3,2 procentenheter mer än valdeltagandet. 

Mellan åren 1999 och 2004 sjönk svenskarnas intresse för EU med 6,1 

procentenheter mer än valdeltagandet. Mellan åren 2004 och 2010 ökade 

svenskarnas valdeltagande med 5.6 procentenheter mer än svenskarnas intresse 

för EU.  
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4.4.2 Svenskarns EU-kunskaper 
 

 

 
Figur 9. Svenskarnas kunskap om EU och valdeltagandet (Oscarsson m.fl. 2011, 

s.10)  

 

Sambandet mellan svenskarnas upplevda kunskap om EU och valdeltagandet 

stämmer om man jämför åren 1995, 1999, 2004 och 2010. Mellan åren 1995 och 

1999 sjönk svenskarnas kunskaper om EU med 5,2 procentenheter mer än 

valdeltagandet. Mellan åren 1999 och 2004 sjönk svenskarnas kunskaper om EU 

med 7,1 procentenheter mer än valdeltagandet. Mellan åren 2004 och 2009 ökade 

svenskarnas intresse om EU med 4,6 procentenheter mindre än valdeltagandet.   
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4.5 Statistiksammanfattning 
 

4.5.1 Sammanfattning av legitimitetsteorin 

 
 

Antalet svenskar som är för/mot Sveriges EU-medlemskap verkar inte kunna 

kopplas samman antalet valdeltagande. Även om det föreligger ett samband 

mellan antalet svenskar som var för EU-medlemskapet och antalet röstande i 

2004- och 2009 års val, så talar statistiken från de föregående åren emot detta 

samband. Vi finner därför att denna variabels giltighet är ringa.  

 

Antalet svenskar som uppgav att de hyste förtroende för EU ökade, liksom också 

svenskarnas valdeltagande, mellan valåren 2004 och 2009 och därmed anser vi att 

denna variabel kan bidra till att förklara svenskarnas valbeteende ifråga om EP-

valen. Emellertid finner vi det värt att påpeka att då svenskarnas förtroende för 

EU synbarligen ökade i högre utsträckning (9,4 %) än deras faktiska 

valdeltagande så är sambandet mellan andel röstande och nämnda variabel inte 

100 % starkt.    

 

Antalet svenskar som var nöjd med demokratin i EU ökade, liksom också 

svenskarnas valdeltagande, mellan valåren 2004 och 2009. Därmed finns det skäl 

att förmoda denna variabel inverkar på svenskarnas deltagande i EP-valen. Då den 

procentuella ökningen endast skiljde sig med 1,4 % mellan variabeln och 

valdeltagandet, så anser vi att det finns belägg för att det råder ett starkt samband 

mellan svenskarnas syn på EU:s demokrati och deras valdeltagande.  

 

 

 

4.5.2 Sammanfattning av information/kunskaps-teorin 
 

 

 

Antalet svenskar som var intresserade av EU-frågor sjönk - liksom svenskarnas 

valdeltagande - mellan valåren 1995 och 1999, och detsamma var fallet mellan 

åren 1999 och 2004. Antalet EU-intresserade kom därefter att öka mellan valåren 

2004-2009, vilket likaledes antalet röstande gjorde; följaktligen drar vi slutsatsen 

att det mycket väl kan råda ett samband mellan antalet EU-intresserade och det 
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svenska valdeltagandet.  De procentuella skillnaderna i förändringarna mellan 

variabeln och valdeltagandet mellan valåren är 3,2 %, 6,1 % och 5,6 %, vilket ger 

oss ett medelvärde på strax under 5 %.  

 

Antalet svenskar som läste allt eller ganska mycket om EU sjönk, liksom 

svenskarnas valdeltagande, mellan valåren 1995 och 1999 och mellan 1999 och 

2004. Därtill ökade antalet svenskar som gjorde detta (alltså läste ”allt eller 

ganska mycket” om EU), samtidigt som valdeltagandet steg mellan 2004 och 

2009. Detta pekar att det existerar ett samband mellan svenskarnas kunskaper om 

EU och antalet röstande. De procentuella skillnaderna i förändringarna mellan 

variabeln och valdeltagandet under valåren är 5,2 %, 7,1 %, 4,6 %, vilket innebär 

att medelvärdet överstiger 5 %.  
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5. Diskussion 

 
 

Frågan om den bristande uppslutningen i de svenska EP-valen, vad det låga 

antalet röstande beror på, är – som vi redogjorde för i metoddelen av detta arbete 

– av en sådan natur att ett enkelt kort och koncist inte står att finna. Det har heller 

inte varit vår ambition att söka en ensam allomfattande förklaringsmodell, utan 

snarare har det varit att finna och ringa in ett antal växelverkande faktorer som 

tillsammans, måhända, kan bereda oss en djupare insikt ifråga om problemets 

beskaffenhet. Denna ansats anser vi att vi till stor del har lyckats infria, och de 

teorier och variabler som vi har arbetat med i denna text har vi byggt på ett stort 

antal namnkunniga statsvetares forskning, vilkas arbeten i hög grad (under 

arbetsprocessens gång) har bidragit till att öka vår förståelse samt vårt intresse för 

den fråga som vi här har berört. 

 

De teorier vi har utgått ifrån – alltså att EU:s bristande legitimitet och det svenska 

folkets låggradiga intresse och kunskap rörande EU har bidragit till att hålla ned 

det svenska deltagandet i EP-valen – har vi prövat mot empirisk data från de 

överståndna valåren, och i mångt och mycket har statistisken pekat mot att det 

faktiskt föreligger ett samband mellan våra variabler och svenskarnas 

röstbeteende. Den enda variabeln som har visat sig avvika ifrån det mönster vi på 

förhand hade föreställt oss var legitimitetsvariabeln ´inställning till EU-

medlemskapet´, vilket möjligtvis kan förklaras i termer av att EU-kritiska partier 

såsom Junilistan, Piratpartiet och Vänsterpartiet har rönt stora framgångar under 

EU-valen. En medborgares eventuella EU-skepticism kan självklart yttra sig form 

av att denne lägger sin röst på ett EU-kritiskt parti likväl som att denne väljer att 

avstå från att rösta helt och hållet. Att Junilistan erhöll 14,5 % av väljarnas röster i 

EP-valet 2004, vilket gjorde dem Sveriges i EU-sammanhang tredje största parti, 

talar sitt tydliga språk.  

 

I vilket fall som helst, de två variabler vi fann starkast stöd för att inverkar på 

valdeltagandet i de svenska EP-valen var ´intressevariabeln´ och 

´demokrativariabeln´. Dessa uppvisade ett nära samband med det svenska 
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valdeltagandet, och det ter sig självfallet väldigt logiskt att en person som hyser 

ett visst intresse för EU torde vara mer benägen att rösta i EP-valet än en individ 

som inte delar dennes uppfattning. Likafullt är det logiskt att en individ som 

upplever att EU är odemokratiskt till sin beskaffenhet antagligen är mindre 

röstbenägen än mer person som inte delar dennes bedömning. Vad sedan den 

ökade procentandelen intresserade personer med tilltro till EU:s demokrati 

kommer sig av är en annan fråga, men vi anar att det existerar ett samband mellan 

intresse- och kunskapsvariablerna - även om sambandet mellan valdeltagandet 

och svenskarnas EU-kunskaper inte är riktigt lika starka – och att personer med 

stort intresse och stor kännedom om EU därtill tenderar att se på den europeiska 

integrationen med välvilligare ögon än människor som inte delar dessa attribut.    

 

Apropå vårt antagande om EU:s bristande legitimitet som en bidragande orsak till 

den låga valuppslutningen är det intressant att notera att fastän opinionen mot EU 

det senaste decenniet synbarligen har svängt, så hyser fortfarande en stor andel av 

svenskarna dubier beträffande EU:s demokrati (knappa 50 % var nöjda med EU:s 

demokrati 2009), mindre än 60 % anser att deras röster räknas och bara 

runtomkring 45 % hyser förtroende för EU:s institutioner. Detta skapar en något 

motstridig bild, som kanske bäst bör tolkas såsom att svenskarna upplever stora 

problem med organisationen som den för närvarande ser ut, och att integrationen 

är behäftad med demokratiska brister och otillfredsställande ledarskap, men att 

EU:s politiska vikt och nödvändighet i högre grad har börjat erkännas. I vilket fall 

som helst styrker statistiken bilden vi har presenterat av EU såsom en organisation 

som lider av ett stort avstånd till dess invånare - samt därtill ett demokratiskt 

underskott - och att det verkar finnas ett samband mellan antalet röstande och 

procentandelen medborgare som känner förtroende och tilltro till EU:s demokrati 

och institutioner.  

 

Beträffande medborgarnas ökande intresse och kunskapen ifråga om EU, så tror 

vi, som vi tidigare nämnt, att uppsvinget från 2004 års val till 2009 års till stor del 

kan förklaras med att EP-valet i högre utsträckning än tidigare ägnades 

uppmärksamhet i media, vilket sannolikt var till följd av det stora intresset för det 

nykläckta Piratpartiet, Sveriges åstundande EU-ordförarskap samt introducerandet 

av tv-sänd kampanjreklam. Därtill tror vi att det efterföljande riksdagsvalet 2010 
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gjorde sitt för att elevera EP-valets relevans för både väljare och politiska partier. 

Att sedan valdeltagandet 1995 var högre än de båda efterföljande valen kan 

möjligen förklaras såsom en produkt av nyhetens behag, något som sedan ebbade 

ut de kommande åren.  

 

En sak som slutligen bör anföras vilket möjligen talar emot våra slutsatser är att vi 

inte har funnit relevant statistik som berör demokrati-, förtroende- och 

påverkansvariablerna före 2004, men vi hoppas att trots detta inte har dragit några 

märkvärdiga eller rakt i genom ogrundade slutsatser.    
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