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Abstract  

Vår uppsats behandlar lågt valdeltagande i stora federationer, där vi valt att jämföra 

presidentvalet i USA med Europaparlamentsvalet i EU under två respektive 

tjugoårsperioder. Vi utgår från ett teoretiskt ramverk som berör olika valsystems 

mekaniska och psykologiska effekter, hur väljare och politiker prioriterar val genom 

att klassificera dem som primära och sekundära samt ett eget teoretiskt antagande 

om att upplevd distans mellan medborgare och beslutsfattare har en påverkan på 

valdeltagande. Vår komparativa analys visar att olika teorier har olika hög 

förklaringskraft beroende på vilket fall de appliceras på samtidigt som 

medborgarnas upplevda distans till de federala beslutsfattarna har en effekt på 

valdeltagandet i både EU och USA.  
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1. Inledning 

 

1.1 Problemformulering och frågeställning 

 

Vid valet till Europaparlamentet 2014 var det samlade valdeltagandet i EU 42,16 % 

(Europaparlamentet 1, 2014) medan motsvarande siffror till presidentvalet i USA 2016 

uppmättes till 60,1% (Fairvote, 2019) av de röstberättigade medborgarna. Det låga 

valdeltagandet är i sig inget nytt fenomen. Under de senaste 20 åren har EU och USA haft 

ett genomsnittligt valdeltagande på 47,45% (till Europaparlamentet) respektive 57,65% (i 

det amerikanska presidentvalet).  

 

Vår uppsats avser att undersöka vad som kan tänkas förklara lågt valdeltagande i stora 

sammanslutningar av stater med federala egenskaper. För att göra vår undersökning 

kvalitativ och genomförbar har vi valt att avgränsa vårt material och analys till tidsperioden 

1994-2014 i EU och 1996-2016 i USA. Både USA och EU är till formen stora 

sammanslutningar av stater med federala egenskaper och med diversifierade befolkningar 

som samtidigt sträcker sig över stora territoriella ytor. Samtidigt skiljer sig både USA och 

EU åt på många sätt, inte minst i form av vilket valsystem som tillämpas vid val till de 

ledande befattningarna där USA tillämpar ett majortiärt valsystem vid val till 

presidentämbetet medan EU använder ett proportionellt system vid val till 

Europaparlamentet (Pérez-Liñán 2017, s. 90; Hix, 2017, s. 409). Valsystemens utformning 

och påverkan är därför intressant för oss i vår komparativa analys. 

 

Vi finner det intressant att det i både USA och EU verkar finnas ett anmärkningsvärt svalt 

intresse hos medborgarna att utnyttja sin egen makt till påverkan i de federala valen. Vi 

ämnar därför göra en komparativ fallstudie för att undersöka vilka mekanismer som kan 

tänkas förklara varför valdeltagandet i EU respektive USA inte tycks öka. Valet att jämföra 

USA och EU finner vi relevant då de är två stora, både till yta och antal medborgare, 

sammanslutningar av stater med liknande federala egenskaper men med olika typer av 

valsystem. Trots att EU de facto inte är en federation anser vi jämförelsen lämplig då 

medlemsstaternas samarbete givit upphov till att EU idag tagit en federal form med 

gemensamma lagar och institutioner varav bland annat Europaparlamentet.  

 

Valdeltagandet i både USA och EU har historiskt legat på låga nivåer, varför det för oss är 

intressant att undersöka eftersom det över tid inte förändrats nämnvärt. I EU har 

valdeltagandet i Europaparlamentsval sedan 1979 stadigt sjunkit val för val, medan det i 

USA fluktuerat kring 50 - 60 % av de röstberättigade sedan början på 1900-talet. 

Valdeltagandet under vår mätperiod illustreras i figur 1 respektive 2 nedan.  

 

 



4 

 

 

 

 

 

                                  Figur 1:  

                                 Valdeltagande till Europaparlamentet år 1994-2014 

                               
                                 Källa: Europaparlamentet, 2019 

 

                                Figur 2:  

                                Valdeltagande till det amerikanska presidentvalet år 1996-2016 

                               
                                 Källa: Fairvote, 2019 

 

 

Vår komparativa undersökning ämnar att identifiera vilka faktorer som kan förklara lågt 

valdeltagande i stora federationer där vi undersöker huruvida faktorer såsom valsystem, typ 

av val samt känsla av närhet till beslutsfattare spelar roll för valdeltagandet.   

 

Vår frågeställning lyder därmed; Vad förklarar lågt valdeltagande i stora federationer?  

 

Undersökningens syfte är att finna faktorer som förklarar varför lågt valdeltagandet i stora 

federationer uppstår, varför vi valt att inte enbart avgränsa vår undersökning till att teorisera 

valsystemets påverkan på valdeltagande.Vi anser att valsystemets påverkan inte är 
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tillräcklig för att ensamt förklara lågt valdeltagande och därigenom vill vi undvika att 

utesluta andra tänkbara kompletterande eller oberoende faktorer. I vår analys strävar vi efter 

att förklara det låga valdeltagandet i stora federationer främst genom klassisk teori i form 

av mekaniska och psykologiska effekter av valsystem (som utgår från Duvergers lag) samt 

genom mer modern teori om first and second order elections.  

 

1.2 Valsystem 

 

Valsystemet är den mekanism som bestämmer hur väljarnas röster omvandlas till mandat i 

de legislativa församlingarna. Grovt taget kan valsystem kategoriseras i två typer; 

majoritära valsystem och proportionella valsystem där USA är ett exempel på det 

förstnämnda och Europaparlamentsvalet det senare.  

 

Det finns olika typer av majoritära valsystem men oavsett vilken variant som tillämpas i ett 

enskilt land producerar ett majoritärt system ett icke-proportionellt resultat (Pérez-Liñán, 

2017, s. 90-91). Majoritära valsystem genererar i regel ett tvåpartisystem med två stora 

partier som tävlar om makten mot varandra (Pérez-Liñán, 2017, s. 89). Typiskt för ett 

proportionellt valsystem är att valsystemet öppnar upp för ett flerpartisystem i den 

legislativa församlingen (Pérez-Liñán, 2017, s. 91), därigenom möjliggörs en bredare 

representation av olika grupper och intressen eftersom färre röster blir föremål för 

taktikröstning i relation till partisystemens utformning till följd av valsystemet. De mandat 

till den legislativa församlingen som fördelas enligt ett proportionellt system tenderar också 

att vara mer proportionellt fördelade än vid fördelningen av mandat vid ett majoritärt 

valsystem.  

 

1.3 USA 

 

USA är en federal stat bestående av 50 delstater med betydande självstyre och cirka 300 

miljoner invånare varav ungefär 230 miljoner av dem är röstberättigade (Utrikespolitiska 

institutet, 2019). Varje delstat är uppbyggd kring samma maktdelningsprincip som den 

federala unionen. Maktdelningen mellan den lagstiftande, verkställande och de dömande 

institutionerna bygger på den amerikanska konstitutionen från 1789, vilken även stipulerar 

presidentens roll som såväl statsöverhuvud, regeringschef som överbefälhavare med 

omfattande befogenheter. Den lagstiftande församlingen, Kongressen, består av två 

kammare; representanthuset med sina 435 ledamöter fördelade utifrån delstaternas 

folkmängd, och senaten bestående av 100 ledamöter, två från varje delstat 

(Nationalencyklopedin, 2019).  

 

Val till de amerikanska lagstiftande institutionerna sker genom ett majoritetsvalsystem 

vilket skapat ett tvåpartisystem i USA bestående av två dominerande partier; Republikaner 

och Demokrater. Alla mandatperioder är fasta vilket medför att presidenten inte kan 

upplösa kongressen och utlysa nyval. Detta innebär att även om presidentens eget parti inte 

har en majoritet i kongressen sitter denne kvar till nästa val och kan endast avsättas genom 
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riksrättsåtal. Val till presidentämbetet sker sedan enligt en reglering av kongressen 1845 

första tisdagen efter den första måndagen i november vart fjärde år (Caldwell, 2015).  

 

 

 

 

 

 

1.4 EU  

 

Till skillnad från USA är EU inte en federalistisk stat. Genom Maastrichtfördraget som 

trädde i kraft 1 november 1993 är EU en politisk och ekonomisk union av federalistisk 

karaktär, bestående av 28 (inklusive Storbritannien) medlemsstater med sammanlagt 508 

miljoner invånare (Europeiska unionen 1, 2019). EU-samarbetet har utvecklats under tid 

sedan dess föregångare kol-och stålunionen bildades 1951 och medlemsländerna delegerar 

idag betydande suveränt inflytande till EU:s gemensamma supranationella instanser.  

 

Val till Europaparlamentet sker vart femte år. Sedan 1979 väljs ledamöterna till 

Europaparlamentet, idag 751 mandat, direkt av den röstberättigade befolkningen i 

medlemsstaterna genom ett proportionellt valsystem. I likhet med det amerikanska 

representanthuset är även antalet ledamöter i parlamentet fördelade enligt medlemsstaternas 

befolkningsstorlek, varav Tyskland har flest ledamöter och Malta minst antal (Sveriges 

Riksdags EU-upplysning, 2019). Europaparlamentet är en av tre instanser i EU:s ordinarie 

legislativa förfarande tillsammans med EU-kommissionen och ministerrådet. EU-

kommissionen besitter exklusiv kompetens att föreslå lagförslag medan den exekutiva 

lagstiftande makten delas mellan Europaparlamentet och ministerrådet (TEU 17:7, 2012, s. 

26). Ministerrådet utgör en motsvarighet till en övre kammare i ett federalistiskt 

maktdelningssystem där både parlamentet och ministerrådet måste komma överens för att 

en lag ska kunna komma till stånd.   

 

 

2. Teori och tidigare forskning 

 

För att undersöka vad som förklarar lågt valdeltagande i stora federationer har vi valt att se 

till psykologiska och mekaniska effekter av valsystemens utformning på väljarnas 

agerande. Därutöver är teorier som klassificerar val som ‘first order elections’ och ‘second 

order elections’ centrala för vår undersökning. Vi anser att endast en teori inte är tillräcklig 

för att kunna genomföra en nyanserad analys varför vi valt att kombinera flera teorier som 

komplement till varandra.  

 

2.1 Psykologiska och mekaniska effekter av valsystem  

 

I tidigare forskning på området rörande valsystemets betydelse för ett lands politiska klimat 

finner vi Maurice Duvergers lag som framför allt teoretiserar hur valsystemet i ett land 
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påverkar antalet partier i dess lagstiftande församling. Duvergers lag innebär att 

valsystemet får konsekvenser för utformningen och framväxten av ett lands partisystem 

vilka formas genom ’den mekaniska och den psykologiska effekten’. Den mekaniska 

effekten innebär att de rent praktiska och mekaniska aspekterna av hur ett valsystem 

omvandlar röster till mandat i sin tur påverkar partisystemens utformning (Norris 2004, s. 

81, 84), något som leder till att majoritära valsystem tenderar att producera tvåpartisystem 

och proportionella valsystem tenderar att producera flerpartisystem.  

 

Den psykologiska effekten handlar om hur valsystemet tar sig i uttryck i beteendet hos 

väljarna, vilket vi finner intressant för vår undersökning. Väljarna reagerar på valsystemets 

förväntade mekaniska begränsningar som i praktiken innebär att proportionella valsystem 

tenderar att resultera i ett flerpartisystem då valsystemet föder ett partisystem där flera 

partier konkurrerar om makten, vilket även innebär att de därmed försäkrar sin egen och 

varandras existens. Detta i motsats till majoritära valsystem där valsystemets mekaniska 

effekter istället typiskt genererar ett tvåpartisystem eftersom väljarnas medvetenhet om att 

en röst på ett mindre parti gör att de i större utsträckning röstar strategiskt (Norris 2004, s. 

86; Gallagher 2017, s. 178) på ett större parti eftersom en röst på ett mindre parti i ett 

tvåpartisystem ofta riskerar att bli ‘bortkastad’ till följd av valsystemets utformning.  

 

Duvergers lag erbjuder således även tänkbara resonemang för hur valsystemets utformning 

påverkar medborgarnas agerande vid val, framför allt vad gäller de mekaniska och 

psykologiska effekterna av ett valsystems påverkan på väljare. Tidigare forskning har visat 

att valdeltagandet tenderar att vara högre när ett proportionellt valsystem tillämpas (Norris 

2004, s. 89) samt att även representationen av olika intressen tenderar att vara bredare i 

församlingar tillsatta genom ett proportionellt valsystem, något som även borde generera i 

en psykologisk effekt hos väljarna om att ens enskilda röst ’är mer värd’ än vid val genom 

ett majoritetssystem.  

 

2.2 First order elections 

 

Val kan typiskt delas in i två kategorier; first order elections och second order elections. 

First order elections är val som väljarna prioriterar som viktigast, såsom exempelvis val till 

nationella lagstiftande församlingar i länder med parlamentaristiska system eller 

presidentval i länder med stark presidentiell makt (Norris 2012 s. 163). Väljarna prioriterar 

dessa val högt då valens effekt och syfte är tydligt definierade för väljarna, vilket ger 

incitament till att gå och rösta.   

 

2.3 Second order elections  

 

Second order elections är, i motsats till first order elections, val som inte lyckas engagera 

eller mobilisera väljare till att rösta. Typiskt för second order elections är att de är lokala, 

regionala eller överstatliga val som inte får lika mycket medial eller politisk 

uppmärksamhet vilket bidrar till en informationsbrist hos väljarna som leder till att syftet 

med att rösta i sådana val inte upplevs betydande nog (Norris 2012 s. 163). Mark N. 
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Franklin argumenterar för att det låga valdeltagandet i den här typen av val inte främst 

beror på att väljarna inte upplever att deras röst gör skillnad utan att valets karaktär, och 

bristen på information, medför att det inte upplevs finnas ett syfte att överhuvudtaget rösta i 

ett second order election (Franklin 2014, s. 2, 9). Detta är en effekt av att partierna inte 

heller fokuserar på de verkliga valfrågor som rör de politikområden som valet faktiskt 

berör. Partierna ser snarare dessa val som tillfällen att dra uppmärksamhet till 

politikområden utanför det aktuella valet, till exempel nationella politiska frågor utan direkt 

inverkan på andra områden lokalt eller supranationellt (Hobolt 2014, s. 1530).  

 

Som effekt av att partierna i sin tur också behandlar second order elections som lägre 

prioriterade val förstärks även väljarnas bild av att valet saknar betydelse, något Franklin 

beskriver som: 

 

At second order elections political parties and candidates do not focus on the true objects 

at issue (local affairs on European affairs) but rather see the elections as opportunities to 

remind voters of their national party allegiances. Because parties take this view, voters are 

led to do the same and such elections become quasi-referendums on the standing of parties 

at the national level - particularly in the standing of governing parties (Franklin 2014, s. 

2). 

 

2.4 Distanserad politik 

 

Tidigare forskning har funnit att väljare som inte upplever att de kan identifiera sig hos 

makthavarna i ett politiskt system, får minskat incitament att rösta eftersom makten upplevs 

som för distanserad från medborgarna (Caprara 2008, s. 665-666; Hix-Føllesdal, 2006, s. 

536). Utifrån teorin om valsystemets mekaniska och psykologiska effekter på väljare samt 

teorin om klassificering av valsystem som first eller second order anser vi att det bör finnas 

ett samband mellan en federal maktdelningsprincip och väljarnas prioritering av ett val. 

Som ett ytterligare led i den forskning som ligger till grund för vår undersökning är vårt 

teoretiska antagande därför att väljares beteende, och därigenom valdeltagandet i en 

federation, påverkas av närheten till beslutsfattare samt att det upplevda avståndet till den 

federala nivån spelar roll för graden av identifikation till federationen valet berör.  

 

 

3. Metod  

 

3.1 Val av fall 

  

Vårt val av jämförelseobjekt bygger på USA och EU:s likheter som två stora demokratiska 

federationer, båda med stor politisk makt. Vi motiverar beskrivningen av EU som en 

federation baserat på Ronald L. Watts (1996) definition av en federation i Comparing 

Federal Systems in the 1990s:  

  



9 

Compound polities, combining strong constituent units and a strong general government, 

each possessing powers delegated to it by the people through a constitution, and each 

empowered to deal directly with the citizens in the exercise of its legislative, 

administrative, and taxing powers, and each directly elected by the citizens. (1996, s. 8-

13) 

  

Watts definition går att applicera på det amerikanska statsskicket, behandlat i avsnitt 1.3, 

samt EU:s sammansättning. EU är, likt en federation, en samling stater som genom 

unionens institutioner arbetar för medlemsländernas gemensamma mål och värderingar. 

Samtliga medlemsstater har egna regeringar som på särskilda politikområden har givit EU-

institutionerna rätten att fatta överstatliga beslut (Europaparlamentet 2, 2018). EU:s 

karaktäristiska drag av en sammansättning stater med tydlig maktdelning gör att vi anser 

liknelsen vid en federation lämplig.  

  

3.2 Mest olika-design 

  

Genom att göra en komparativ fallstudie för att undersöka vilka mekanismer som kan 

tänkas förklara varför valdeltagandet i EU respektive USA inte tycks öka hoppas vi kunna 

identifiera orsaksmekanismer till lågt valdeltagande genom mest olika-designen. Valet av 

mest olika-designen grundar sig i att den beroende variabeln, valdeltagandet, är densamma 

för våra två jämförelseobjekt och att de tänkbara förklarande variablerna skiljer sig åt. De 

tillämpar olika valsystem, USA är ett land medan EU består av flera länder, vilket sannolikt 

påverkar röstningsbeteendet, varför mest olika-designen lämpar sig väl (Esaiasson m.fl, 

2007, s. 116).  

  

Mest olika-designen är teoriprövande och syftar till att påvisa att den valda teorin klarar av 

att förklara orsakssambandet mellan den beroende variabeln och möjliga 

förklaringsfaktorer, samt att visa vad det är andra teorier tidigare misslyckats med. För att 

kunna utföra en så nyanserad analys som möjligt har vi som tidigare nämnt valt att utgå 

från tre teorier. Då vi har flera tänkbara förklarande variabler som knyter an till varandra 

blir användandet av flera teorier naturligt. Det skapar en ytterligare dimension som gör det 

enklare att förklara orsakssambandet, därmed reduceras även de risker som finns med 

denna typ av design. (Esaiasson m.fl 2007, s. 117) 

 

3.3 Tidsavgränsning 

  

Avgränsningen att använda data över ett tidsspann på 20 år gör att vi kan se hur 

valdeltagandet förändrats över en längre tid, summera ett genomsnittligt valdeltagande över 

tid och samtidigt koppla till teori om valdeltagande. Inom ramen för vår tidsavgränsning 

har valdeltagandet inte förändrats nämnvärt varför vi anser det intressant att undersöka 

vilka variabler som hållits konstanta under denna tidsperiod för att kunna se ett mönster i 

vilka faktorer som främst förklarar orsakssambandet. Vidare är 20 år en rimlig avgränsning 

som fångar upp förändring över en förhållandevis lång men ändock hanterbart tidsspann. 
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3.4 Avgränsningar  

 

Med utgångspunkt i att valdeltagandet inte har förändrats nämnvärt under vår valda 

tidsperiod har vi valt att inte inkludera politiska, historiska eller ekonomiska händelser som 

eventuellt har haft en effekt på det politiska landskapet i USA respektive EU. Det kan dock 

inte helt uteslutas att sådana händelser till viss mån kan förklara lågt valdeltagande i stora 

federationer men på grund av att de i sådana fall är tidsspecifika påverkar de endast 

enskilda val vid specifika tidpunkter vilket inte får någon effekt på det totala, låga, 

valdeltagandet.  

 

Vår uppsats behandlar inte praktiska aspekter såsom valdag, effekten av automatisk 

registrering till röstlängden eller möjligheten till förtidsröstning. Med hänvisning till André 

Blais’s artikel What Affects Voter Turnout? (2006, s. 116) är det svårt att finna empiri för i 

vilken utsträckning sådana aspekter är avgörande för nivån av valdeltagande. Således krävs 

mätningar av betydande storlek på området, vilka vi ansett för omfattande för vår tidsram 

och typ av undersökning. 

 

Vidare har vi valt att utelämna socioekonomiska skillnader mellan väljare i vår analys. 

Undersökningen syftar istället till att finna generella strukturer och trender som leder till 

lågt valresultat. Vi kan inte utesluta att det finns en korrelation mellan socioekonomiska 

förhållanden och valdeltagande, däremot är detta samband svårt och tidskrävande att mäta 

(Powell 1986) varför vi valt att utelämna socioekonomiska skillnader. 

 

3.5 Operationaliseringar 

 

3.5.1 Lågt valdeltagande 

 

Vi har valt att klassificera valdeltagandet i både EU och USA som lågt. Valdeltagandet till 

Europaparlamentsvalet är, med undantag från valet 1994, under 50 % av de röstberättigade 

medborgarna under hela vår mätperiod liksom valdeltagandet i USA under åren 1996 - 

2016 fluktuerar kring 50 - 60 %. Det vill säga färre än två tredjedelar av de röstberättigade 

medborgarna. Motsvarande genomsnittliga valdeltagandet till de nationella församlingarna 

för medlemsländerna i EU är cirka 67%, varav länder så som Sverige, Nederländerna och 

Danmark har ett valdeltagande på över 80% av den röstberättigade befolkningen (IDEA, 

2019) vilket ligger till grund för vår definition av lågt valdeltagande.  

 

3.5.2 Informationskostnader  

 

Vi har valt att utgå från Park m.fl. (2019, s. 470) definition där de beskriver insamlande och 

övervägande av information om kandidater och partier som informationskostnader. Utifrån 

denna definition leder svårtillgänglig information till höga informationskostnader.  

 

 

3.6 Material  
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Det huvudsakliga material som ligger till grund för vår undersökning är sekundärkällor i 

form av vetenskapliga artiklar som behandlar valdeltagande. Vi har strävat efter en bredd 

av material som berör tidigare forskning om valdeltagande för att nå en så nyanserad analys 

som möjligt. Därutöver har vi använt oss av litteratur som berör olika typer av valsystem 

och olika typer av val, såsom klassificeringar av first och second order elections.  

 

I vår problemformulering samt i operationaliseringen av lågt valdeltagande tar vi upp 

genomsnittligt valdeltagande i Europaparlamentsvalet åren 1994-2014, det amerikanska 

presidentvalet åren 1996-2016 samt i de nationella valen i EU:s medlemsländer. För att få 

fram dessa siffror har vi använt oss av tidigare insamlad statistik över valdeltagandet i de 

fyra senaste Europaparlamentsvalen respektive fem senaste amerikanska presidentvalen 

samt de senaste nationella valen i EU:s 28 medlemsländer. Datan från 

Europaparlamentsvalen har vi hämtat från Europaparlamentet medan datan från de 

amerikanska presidentvalen och de nationella europeiska valen hämtats från Fairvote och 

International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Därefter har vi summerat 

valdeltagandet i de val vi avser undersöka för att sedan dividera det summerade deltagandet 

med antalet val för att få fram ett genomsnittligt valresultat över de senaste 20 åren i EU 

och USA samt Europa.  

 

 

4. Analys 

 

4.1 Valsystem 

 

"The mechanical component is the fact that third parties in a first-past-the-post system 

will be systematically underrepresented in the legislature relative to their proportion of the 

popular vote." (Silver 2017, s. 261).  

 

Som tidigare nämnt i vårt teoriavsnitt genererar valsystem olika typer av så kallade 

mekaniska och psykologiska effekter hos väljare. Citatet av Ryan Silver visar på hur ett 

majoritärt valsystem genererar en så kallad mekanisk effekt i form av ett tvåpartisystem. I 

fallet med USA leder tvåpartisystemet till en polarisering, vilket gör att det blir svårt för ett 

tredje parti att på allvar kunna konkurrera mot de två stora partierna, Demokraterna och 

Republikanerna. Väljare i ett majoritärt valsystem såsom det amerikanska som tillämpar ett 

first-past-the-post-system riskerar därmed att bli underrepresenterade när bara två partier 

konkurrerar om makten vilket gör det svårt för minoriteters åsikter att komma till tals 

eftersom de ackumuleras upp i något av de två dominerande partierna. Något som får 

effekter på väljarnas beteende. En röst på ett tredje parti upplevs av väljarna som bortkastad 

när det tredje partiet inte bedöms ha någon reell chans att få inflytande över politiken som 

bedrivs, vad som i litteraturen benämns som psykologiska effekter av valsystem. (Norris 

2004, s. 82)  
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Psykologiska effekter av ett majoritärt valsystem gör att väljare tenderar att strategirösta när 

rösten upplevs bortkastad (Norris 2004, s. 82). Strategiröstning uppstår när väljaren, trots 

att den föredrar ett tredje parti eller kandidat, väljer att lägga sin röst på någon av de två 

dominerande partiernas kandidater. Det vill säga, väljaren lägger sin röst på den “näst 

bästa” eller “minst sämsta” av de kandidater som har en faktisk chans att bli vald. 

Valsystemets psykologiska effekter kan även ta sig i uttryck att väljarna upplever att 

valsystemet är otillräckligt. Därigenom skapas en känsla av uppgivenhet hos väljaren som 

känner sig sviken av valsystemet när dennes föredragna kandidat inte står inför en verklig 

chans att bli vald. Denna uppgivenhet kan leda till apati inför valet vilket gör att väljaren 

istället för att strategirösta väljer att avstå från att rösta helt (Silver 2017, s. 242).  

 

De psykologiska effekterna i ett proportionellt valsystem blir inte lika stora, eftersom fler 

partier med möjlighet att påverka politiken finns representerade blir de psykologiska 

effekterna hos väljarna annorlunda gentemot de psykologiska effekter som väljare i 

majoritära valsystem upplever. (Gallagher 2017, s. 179, 185) Varför vi bedömer att behovet 

av att strategirösta inte är lika stort när ett proportionellt system tillämpas, då ett litet parti 

ändå kan få chans att påverka den politik som bedrivs. Därigenom upplevs en röst på ett 

litet parti inte som bortkastad i lika hög utsträckning som vid ett majoritärt valsystem.  

 

EU följer antagandet om att ett proportionellt valsystem skapar ett flerpartisystem. Teorin 

säger att de mekaniska och psykologiska effekterna av ett flerpartisystem typiskt leder till 

ett högre valdeltagande än majoritära valsystem. (Kitschelt - Rehm 2017, s. 316; Park m.fl. 

2019, s. 466) Detta förklaras bland annat av att åsiktsrepresentationen förväntas bli större, 

vilket i sin tur ökar incitamenten för väljare att rösta när risken för att en röst inte kommer 

att få någon betydelse minskar när även små partier ges möjlighet till politiskt inflytande. I 

Europaparlamentet återfinns flertalet partier samlade i ett tiotal partigrupper 

(Europaparlamentet, 2019) som därigenom ger stöd för antaget om att ett proportionellt 

valsystem genererar en ökad åsiktsrepresentation. Dock går EU:s samlade valdeltagande 

emot det teoretiska antagandet, då det sedan det första Europaparlamentsvalet 1979 varit 

lågt och har fortsatt att minska för varje val. Teorin om de mekaniska och psykologiska 

effekternas påverkan på valdeltagande är således inte tillräcklig för att förklara varför 

valdeltagandet till Europaparlamentet är lågt, varför vi måste se till andra 

förklaringsmekanismer.  

 

De mekaniska och psykologiska effekterna av valsystem är däremot tillämpbara på vår 

analys om varför valdeltagandet i USA är lågt. De väljare som inte upplever att de kan 

identifiera sig med antingen Demokraternas eller Republikanernas presidentkandidater står 

därmed inför ett val om att antingen strategirösta på den kandidat de finner “näst bäst” eller 

“minst sämst” för att på så sätt ändå få sin röst att räknas. Ett ytterligare alternativ till detta 

är att rösta på en tredje kandidat och därigenom “kasta bort” sin röst eller avstå från att 

rösta helt som en protest mot ett valsystem som genererar en smalare åsiktsrepresentation. 

Andelen som trots de mekaniska effekterna av det majoritära valsystem som USA tillämpar 

ändå röstar på en tredje kandidat blir därför mycket liten vilket kan ses som ett politiskt 

ställningstagande i sig eftersom det från början är tydligt att ett tredje parti inte kommer ges 
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något signifikant inflytande över politiken. (Silver 2017, s. 261-262). Ett återkommande 

tema i de amerikanska presidentvalen vilket illustreras av figur 3, som visar fördelningen av 

röster på slutkandidaterna till det amerikanska presidentvalet 2016. Fördelningen visar en 

representativ bild av utfallet av även tidigare presidentval (Fairvote 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3:  

Röstfördelning, amerikanska presidentvalet 2016. 

 
Källa: Federal Election Commission 2017, s. 5.  

 

 

4.2 First and second order elections 

 

Ytterligare en aspekt över vad som skulle kunna förklara lågt valdeltagande är att se till hur 

väljare prioriterar ett val. Vi har i vår undersökning valt att se till två typer av 

klassificeringar av val; first order elections och second order elections. Vi anser inte att 

teorin om psykologiska och mekaniska effekter av valsystem är tillräcklig för att förklara 

varför valdeltagandet till Europaparlamentsvalet är lågt, varför vi valt att också undersöka 

hur väljare klassificerar valet till Europaparlamentet samt hur väljare i USA prioriterar det 

amerikanska presidentvalet.  

 

Att partierna inte lyfter Europapolitiska frågor inför valet till Europaparlamentet i lika stor 

utsträckning som de fokuserar på nationella politiska frågor gör att det blir otydligt för 

väljarna vad EU:s roll är i allmänhet (Hix - Føllesdal 2006, s. 536) och vad 

Demokraterna 48,18% 

 

Republikanerna 46,09% 

 

Libertarianerna 3,28% 

 

The Green Party 1, 07% 
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Europaparlamentets roll är i synnerhet. Effekten av att partierna inte prioriterar de 

europapolitiska frågorna gör att valet till Europaparlamentet upplevs som sekundärt av både 

väljare och politiker (Clark 2014, s. 342-344).  

 

Tänkbart vore att i och med att väljarna inte får kunskap om vad EU och 

Europaparlamentets roller är leder detta till att väljarna får svårt att avgöra vad det är för 

politik som förs på EU-nivå och vem som står ansvarig för denna, eftersom nationella 

frågor prioriteras högre. Därför upplevs politikens påverkan på väljarnas vardagliga liv 

samt ansvarsutkrävandet från väljarna oklart och otydligt. Vilket leder till att 

informationskostnaderna för väljarna blir höga. Att varken EU tydligt lyckas kommunicera 

ut sin överstatliga roll eller dess interna maktstruktur till väljarna, samtidigt som partier 

fokuserar på nationella frågor leder till att väljare möts av höga trösklar för att tillskansa sig 

information om Europaparlamentsvalet och EU generellt. Något som får en effekt av att EU 

upplevs som svårtillgängligt (Park m.fl 2019 s. 471). Avsaknaden av tydligt 

ansvarsutkrävande och information bidrar i sin tur till att det uppstår ett demokratiskt 

underskott i EU där väljarna inte ges “rättvisa” förutsättningar till att göra ett informerat val 

till Europaparlamentet (Hix - Føllesdal 2006, s. 534-536). Dessa faktorer i kombination gör 

att valet inte upplevs som viktigt.  

 

Att ett val inte upplevs som viktigt eller prioriterat gör att det faller under kategorin “second 

order election”. Ett val som helt enkelt är sekundärt i förhållande till andra val. I EU:s fall 

blir Europaparlamentsvalet lägre rangordnat de nationella valen till följd av just dessa 

anledningar ovan nämnda. Att Europaparlamentsvalet upplevs som sekundärt av både 

politiker men framför allt väljare, tar sig i uttryck genom bland annat det låga 

valdeltagandet men också genom ett förändrat röstningsbeteende (Clark 2014, s. 341).  

 

Nicholas Clark presenterar i sin artikel Explaining Low Turnout in European Elections: The 

Role of Issue Salience and Institutional Perceptions in Elections to the European 

Parliament tre hypoteser (2014, s. 344) om varför valdeltagandet till Europaparlamentet är 

lågt till följd av att valet upplevs som sekundärt, varav vi finner de första två intressanta för 

vår undersökning. Clark gör ett teoretiskt antagande över att lågt intresse för europeisk 

politik gör att medborgare väljer att avstå från att rösta i Europaparlamentsval. Därutöver 

menar Clark även att en väljares uppfattning av Europaparlamentet som svagt eller 

otillgängligt ytterligare förstärker väljares incitament att avstå från att rösta i 

Europaparlamentsval. Clarks hypoteser ger stöd för ovan nämnda diskussion om varför 

valet till Europaparlamentet är att betrakta som ett second order election. Vad gäller Clarks 

första hypotes om att lågt intresse för europapolitik leder till att väljare avstår från att rösta 

kan vi härleda till hur partierna inte fokuserar tillräckligt på just denna typ av frågor utan 

använder Europaparlamentsvalet till en arena för nationell politisk debatt. Vidare anser vi 

resonemanget om hur väljare upplever Europaparlamentet som svagt och/eller otillgängligt 

och att detta får en effekt i form av lågt valdeltagande intressant. Clarks andra hypotes går 

därmed hand i hand med ovan resonemang gällande svårigheterna om ansvarsutkrävande 

för väljarna till följd av EU:s oklara maktfördelning och struktur i kombination med höga 

informationskostnader.  
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Att Europaparlamentsvalet blir sekundärt för väljarna innebär att de väljare som väljer att 

lägga sin röst i Europaparlamentsvalet upplever ett ökat handlingsutrymme att rösta 

annorlunda än vad de kanske gjort om de upplevt valet som viktigare. Clark skriver  

“Consequently, some individuals take EP elections as an opportunity to vote sincerely, 

defecting from the large, centrist party that they supported in the last national election to a 

smaller, less-competitive party with which they more closely identify.” (Clark 2014, s. 

341).  

 

Vad Clark säger i citatet ovan är viktigt. Väljarna upplever inte något behov av att 

strategirösta eftersom de inte upplever att utkomsten av valet får samma påverkan som ett 

nationellt val. Något som tar sig i uttryck av att de väljare som inte avstår från att rösta 

istället anser sig “ha råd” att kast bort sin röst på ett parti de annars inte hade lagt sin röst på 

i ett nationellt val. En konsekvens av partiernas fokus på nationella politiska frågor som 

skapar en upplevelse hos väljarna om att det är på nationell nivå snarare än på europeisk 

nivå där beslut av verklig vikt fattas (Clark 2014, s. 341).  

 

Detta står i stark kontrast till det amerikanska presidentvalet där strategiröstning är vida 

förekommande (Silver 2017, s. 242), dels till följd av valsystemets utformning, dels till 

följd av valets upplevda betydelse. Det amerikanska presidentvalet är att betrakta som ett 

first order election eftersom presidentens roll och maktbefogenheter är tydliga för de 

amerikanska medborgarna vilket ökar upplevelsen av att valet till presidentämbetet är av 

stor vikt. Med utgång ur Park m.fl diskussion om att det går att finna ett visst samband 

mellan valdeltagande, höga informationskostnader och otydlighet av ansvarsutkrävande 

(Park m.fl 2019, s. 465) anser vi att en ytterligare skillnad mellan presidentvalet i USA och 

valet till Europaparlamentet är att det amerikanska presidentvalet kännetecknas av betydligt 

lägre informationskostnader än det europeiska valet. De låga informationskostnaderna 

genererar i kombination med presidentens tydligt utkristalliserade roll en effekt av att 

ansvarsutkrävandet för den federala politiken upplevs som lättare av de amerikanska 

väljarna än för européerna. Något som vi anser även borde öka intresset för valet bland 

medborgarna.  

 

Eftersom det amerikanska presidentvalet är ett first order election borde det generera ett 

högre valdeltagande än vad som är fallet, trots effekterna av det amerikanska valsystemet, 

eftersom det är det val som väljarna anser vara viktigast. Stor vikt fästs vid federala 

politiska frågor av både politiker och väljare vilket gör att väljarna får möjlighet att göra ett 

informerat val utan höga informationströsklar. Däremot kan vi inte finna stöd för att teorin 

om valsystemets psykologiska och mekaniska effekter ensamt kan förklara varför 

valdeltagandet i USA inte är högre. Då effekten av att presidentvalet kännetecknas av att 

vara ett first order election borde öka väljarnas incitament att rösta i högre utsträckning än 

vad vi kan observera. 

 

Vidare finner vi starka belägg för att EU:s låga valdeltagande går att förklaras av teorin om 

second order elections. Intressant för det låga valdeltagandet i EU är att valet till 
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Europaparlamentet kännetecknas av ett proportionellt system vilket i sin tur borde leda till 

att valdeltagandet i EU borde vara högre. Både teorin om first och second order elections 

samt inverkan av ett valsystems mekaniska och psykologiska effekter går att applicera på 

varför valdeltagandet i USA respektive EU är lågt, men vilken teori som ger störst 

förklaring skiljer sig åt mellan de båda fallen. Ehuru klarar ingen av de två teorierna att fullt 

ut förklara varför valdeltagandet är lågt i USA eller i EU varför vi vänder oss till att se till 

ytterligare aspekter som påverkar lågt valdeltagande.  

 

4.3 Distanserad politik: maktdelning, federationer och identitet 

 

Vårt teoretiska antagande innebär att vi förväntar oss att valdeltagande också beror på att 

det finns ett visst samband mellan väljares upplevda avstånd till beslutsfattare på federal 

nivå och nivån av identifikation till den federation valet berör. EU är, till skillnad från 

USA, inte ett land utan en ekonomisk och politisk union som medlemsstaterna självmant 

anslutit sig till. Båda är stora till ytan och med stora diversifierade befolkningar vilket gör 

att makten upplevs komma långt från medborgarna (Hix-Føllesdal, 2006, s. 536). Genom 

att EU är en överstatlig union delegeras viss nivå av nationell suveränitet från 

medlemsstaterna till EU:s gemensamma institutioner, även om ländernas självstyren 

fortfarande är garanterade. Den federala formen i USA skapar i sin tur ett betydande 

självstyre för delstaterna samtidigt som en stor del av makten ändock fördelas till den 

federala nivån med ett presidentskap som besitter stora befogenheter. 

 

Vi finner samband mellan att stora federationers maktdelningsprinciper, som gör att makten 

upplevs komma långt från medborgarna, minskar det upplevda incitamentet hos den 

enskilde medborgaren att gå och rösta. Effekter som verkar vara desamma för både väljare i 

USA och EU. Att makten upplevs som långt från väljarna är i USA en effekt av det 

majoritära valsystemets utformning genom dels de geografiska avstånden och dels genom 

de effekter det amerikanska first-past-the-post-systemet får på valutfallet. (Silver 2017, s. 

253) Gian Vittorio Caprara skriver i sin artikel Will democracy win? (2008); 

 

“People have no reason to vote when political offerings do not meet their priorities, nor do 

they have reason to invest in politics whose direction they perceive as beyond their 

reach.” (Caprara 2008, s. 655-656) 

 

Identitet kan här sägas spela roll för upplevelsen om att makten kommer långt från 

medborgarna. Det finns en tydlig skiljelinje mellan EU och USA i fråga om hur väljare 

identifierar sig själva. Väljarna i USA är i mycket högre grad benägna att benämna sig 

själva som amerikaner än väljare till Europaparlamentet är villiga att identifiera sig som 

“européer” (Katzenstein - Checkel 2009, s. 213) vilket får effekt i diskussionen om att 

makten kommer långt från medborgarna, framför allt i EU. Något vi anser förstärks 

ytterligare av avsaknaden av en europeisk politisk diskussion och information från partier 

till väljare vid Europaparlamentsval som således än mer förstärker väljarnas uppfattning om 

att Europaparlamentsval inte är av lika stor betydelse som val till nationella församlingar.  
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Det amerikanska tvåpartisystemet i kombination med federationens storlek gör att många 

väljare upplever att den legislativa federala makten inte är representativ för den enskilde 

individen. Samtidigt tenderar väljarnas identifiering till presidenten och det federala 

systemet vara större i USA än i EU (Democracy Fund Voter Study Group, 2016), något vi 

kan härleda till strukturella skillnader i form av att USA är ett land medan EU istället är en 

politisk och ekonomisk union. Något som är viktigt, inte minst för de psykologiska effekter 

som genereras hos väljarna.  

 

Simon Hix och Andreas Føllesdal presenterar i sin artikel Why There is a Democratic 

Deficit in the EU: A Response to Majone and Moravcsik (2006, s. 534-537) fem 

anledningar till varför ett demokratiskt underskott i EU tycks finnas och hur detta leder till 

en psykologisk effekt hos väljare där makten upplevs för långt bort. Hix och Føllesdal 

menar att det faktum att EU, framför allt sedan 1993, fått mer makt gentemot de nationella 

parlamenten leder till ett ökat demokratiskt underskott i EU genom att medlemsstaternas 

suveränitet minskat. Något som förstärks av att väljare upplever EU:s makt som svag, 

otydlig och utan demokratisk legitimitet trots att Europaparlamentet fått avsevärt större 

befogenheter sedan Lissabonfördragets ikraftträdande 2009. Hix och Føllesdal understryker 

även de att avsaknaden av en tydlig europeisk debatt i valkampanjerna inför valen till 

Europaparlamentet, med fokus på europeiska frågor istället för nationella, bidrar till att 

väljarna upplever sig distanserade från den europeiska politiken. Ett resonemang som vi 

återfinner i Nicholas Clarks diskussion om hur intresset för Europapolitik är svagt bland 

européerna (Clark 2014, s. 340, 342) och hos Sara Hobolt som också hon understryker den 

icke-existerande europeiska debatten som en viktig förklaringsfaktor för varför 

Europaparlamentsvalet är att kategorisera som ett second order election (Hobolt 2014, s. 

1530). 

 

Ytterligare en aspekt av varför valdeltagandet i EU är lågt och hur det är sammanlänkat 

med ett demokratiskt underskott är att det finns stora skillnader mellan EU:s struktur och 

funktion och de nationella maktdelningsprinciperna i respektive medlemsland. Väljare kan 

inte identifiera sig med EU som politiskt system på samma sätt som de identifierar 

maktdelningen till sina nationella parlament till skillnad från de amerikanska väljarna där 

delstaternas maktdelningsprinciper är en avspegling av den federala (Nationalencyklopedin, 

2019). Till följd av att EU har möjlighet att fatta beslut som går emot vissa länders 

nationella intressen kan EU därför fatta beslut som därigenom går emot stora delar av 

befolkningen i EU:s vilja. Vilket leder till ett ökat upplevt demokratiskt underskott, ökad 

frustration över den supranationella maktfördelningen och vidare oförståelse för EU:s 

operativa makt. Samtliga av dessa faktorer menar Hix och Føllesdal bidrar till att skapa en 

distans mellan EU och väljarna, vilket lägger grund för att val till Europaparlamentet kan 

klassificeras som second order.  

 

Vi återkommer till Capraras citat om hur en politik som upplevs för långt bort från 

medborgarna minskar incitamenten för väljare att rösta. Caprara sätter ord på ett fenomen 

som även observeras av André Blais som i sin forskning finner ett samband mellan 

valdeltagande och storleken på ett land. Blais finner belägg för att ju mindre ett land är 
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desto högre är landets valdeltagande, något som delvis beror på att väljarna kan uppleva att 

deras röst spelar en mer avgörande roll i ett land med liten befolkning som sträcker sig över 

en begränsad geografisk yta. Att små länder dessutom har färre väljare per politiker gör det 

lättare för partier att mobilisera röster (Blais 2006, s. 117). Ett resonemang som i sig är 

intressant och som utgör ett komplement till våra teorier om varför vi kan observera lågt 

valdeltagande i stora federationer såsom USA och EU.  

 

 

5. Slutsatser 

 

Vår undersökning har syftat till att undersöka varför valdeltagandet är lågt i stora 

federationer. Undersökningen har avgränsats till att undersöka det låga valdeltagandet till 

Europaparlamentsvalet i EU och presidentvalet i USA under två respektive 

tjugoårsperioder. Vi har valt att i vår analys se till vilken effekt valsystemet i en federation 

har på valdeltagandet, liksom huruvida ett val kan anses vara ett first order election eller ett 

second order election. Vidare har vi funnit att det i både EU och USA går att finna att 

väljare upplever ett avstånd till den federala maktdelningsstrukturen och att detta har en 

effekt på valdeltagandet.  

 

Teorin om ett valsystems mekaniska och psykologiska effekter har visat stark 

förklaringskraft vid analysen om varför valdeltagandet till det amerikanska presidentvalet 

är lågt. Vi har funnit belägg för att ett majoritärt valsystem av den typ som tillämpas i USA 

får effekter på väljarnas beteende- och röstningsmönster. Vidare har funnit att det 

amerikanska presidentvalet kan klassificeras som ett first order election, vilket enligt teorin 

om first and second order elections borde innebära ett högre valdeltagande i USA än vad 

som är fallet under vår mätperiod. Således finner vi att teorin gällande ett valsystems 

mekaniska och psykologiska effekter bättre förklarar det låga valdeltagandet i det 

amerikanska presidentvalet. Vad gäller det faktum att makten upplevs som långt från 

medborgarna som en konsekvens av dels ett demokratiskt underskott, dels den federala 

maktdelningsstrukturen har vi kunnat påvisa att detta i viss mån påverkar valdeltagandet 

negativt. 

 

Vad gäller varför valdeltagandet till Europaparlamentet är lågt har vi funnit att teorin om 

first and second order elections är mer tillämpbar på nivåerna av valdeltagande i EU än i 

USA. Det finns starka argument för varför Europaparlamentsvalet är att kategorisera som 

ett second order election och hur denna klassificering påverkar väljarnas incitament att 

rösta i ett sådant val. Eftersom EU tillämpar ett proportionellt system vid val till 

Europaparlamentet har vi i vår analys funnit att valsystemets mekaniska och psykologiska 

effekter borde generera ett högre valdeltagande än vad som uppmätts. Då valdeltagandet till 

Europaparlamentet går emot det teoretiska antagandet gällande valsystemets effekter på 

valdeltagande har vi funnit det faktum att Europaparlamentsvalet är ett second order 

election som bättre förklarande. Däremot kan vi anta att valdeltagandet till 

Europaparlamentsvalet varit ännu lägre om EU istället tillämpat ett majoritärt valsystem 

såsom det amerikanska då vi kunnat påvisa att proportionella valsystem tenderar att ge 
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väljare ökade incitament att rösta, framför allt till följd av att de genererar en bredare 

åsiktsrepresentation i den legislativa församlingen. I linje med vårt teoretiska antagande, 

kan vi dock genom våra observationer av väljarnas beteende i USA, påvisa att de 

europeiska väljarnas upplevelse av att makten känns distanserad får betydande effekter för 

valdeltagandet.  

 

Således har vi, i vår komparativa analys av valdeltagandet i EU och USA, funnit att endast 

en förklaringsmodell inte är tillräcklig för att förklara varför valdeltagandet är lågt i stora 

federationer. Undersökningen som är teoriprövande har visat att fler förklaringsfaktorer 

krävts i båda fall för att ge en nyanserad bild över vad som kan tänkas orsaka ett lågt 

valdeltagande. Vår undersökning behandlar inte frågor såsom vilken effekt politiska, 

kulturella eller historiska händelser i ett land eller en federation kan få på valdeltagande och 

människors röstningsbeteende. Något som dock kan vara intressant för framtida forskning, 

liksom huruvida det finns en korrelation mellan ett valsystem och klassificeringen av ett val 

som first eller second order eller vilken påverkan praktiska regleringar har på 

valdeltagande. Ett ytterligare förslag för framtida forskning vore att jämföra valdeltagandet 

till Europaparlamentsvalet med andra länder med proportionella valsystem för att vidare 

undersöka vad som påverkar valdeltagande i länder och federationer som tillämpar 

proportionella valsystem.  

 

6. Referenser 

 

Blais, André, 2006. “What Affects Voter Turnout?”, Annual Review of Political Science, 

vol. 9, s. 111-125. 

 

Caldwell, Leigh Ann, 2015. “A Viewer’s Guide to the Next Year in Presidential Politics”. 

NBC News [Elektronisk] 

https://www.nbcnews.com/politics/2016-election/viewers-guide-next-year-presidential-

politics-n455971 Hämtdatum: 2019-04-25 

 

Caprara, Gian Vittorio, 2008. “Will Democracy Win?”, Journal of Social Issues, vol. 64, 

nr. 3, s. 639-659. 

 

Clark, Nicholas, 2014. “Explaining Low Turnout in European Elections: The Role of Issue 

Salience and Institutional Perceptions in Elections to the European Parliament”, Journal of 

European Integration, vol. 36, nr. 4, s. 339-356. 

 

Democracy Fund Voter Study Group, 2016 “Views of the Electorate Research Survey” 

Washington DC: Democracy Fund Voter Study Group [Elektronisk] 

https://www.voterstudygroup.org/. Hämtdatum: 2019-05-12 

 

Esaiasson, Peter – Mikael Gilljam – Henrik Oscarsson – Lena Wängerud (2007). 

Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 3 uppl. Stockholm: 

Norstedts Juridik AB.  

https://www.nbcnews.com/politics/2016-election/viewers-guide-next-year-presidential-politics-n455971
https://www.nbcnews.com/politics/2016-election/viewers-guide-next-year-presidential-politics-n455971
https://www.voterstudygroup.org/


20 

 

Europaparlamentet 1 = Europaparlamentet. Results of the 2014 European elections. 

[Elektronisk] http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/turnout.html 

Hämtdatum: 2019-04-12.  

 

Europaparlamentet 2 = Europaparlamentet, 2018. Överstatliga beslutsförfaranden. 

[Elektronisk] http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/8/overstatliga-

beslutsforfaranden Hämtdatum: 2019-04-25. 

 

Europeiska Unionen 1 = Europeiska Unionen, 2019. Att bo i EU: Storlek och befolkning. 

[Elektronisk] https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_sv Hämtdatum: 

2019-05-02. 

 

Europeiska Unionen 2 = Europeiska Unionen, 2019. EU - en överblick. [Elektronisk]  

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_sv#från-ekonomisk-till-politisk-

union Hämtdatum: 2019-05-09 

 

Europeiska Kommissionen, 2012. The Treaty on European Union (TEU). [Elektronisk] 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-

fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF Hämtdatum: 2019-04-25 

 

Fairvote, 2019. Voter Turnout in the United States. [Elektronisk]  

https://www.fairvote.org/voter_turnout#voter_turnout_101 Hämtdatum: 2019-04-12. 

 

Federal Election Commission, 2017. “Federal Elections 2016. Election Results for the U.S. 

President, the U.S. Senate and the U.S. House of Representatives.” [Elektronisk] 

https://transition.fec.gov/pubrec/fe2016/federalelections2016.pdf Hämtdatum: 2019-05-02  

 

Franklin, Mark N, 2014. “Why vote at an election with no apparent purpose? Voter turnout 

at elections to the European Parliament”, European Policy Analysis, vol. 4, s. 1-12. 

 

Gallagher, Michael, 2017 “Elections and referendums” i Caramani, Daniele (red.), 

Comparative Politics. Fourth Edition. Oxford: Oxford University Press, s. 173-187. 

 

Hix, Simon, 2017 “The EU as a new political system” i Caramani, Daniele (red.), 

Comparative Politics. Fourth Edition. Oxford: Oxford University Press, s. 403-421. 

 

Hix, Simon - Andreas Føllesdal, 2006. “Why There is a Democratic Deficit in the EU: A 

Response to Majone and Moravcsik”, Journal of Common Market Studies, vol. 44, nr. 3, s. 

533-562. 

 

Hobolt, Sara B, 2014. ”A vote for the President? The role of Spizenkandidaten in the 2014 

European Parliament elections”. Journal of European Public Policy. Vol. 21, Nr. 3. 10, s. 

1528 - 1540.  

http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/turnout.html
http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/turnout.html
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/8/overstatliga-beslutsforfaranden
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/8/overstatliga-beslutsforfaranden
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_sv
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_sv#fr%C3%A5n-ekonomisk-till-politisk-union
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_sv#fr%C3%A5n-ekonomisk-till-politisk-union
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://www.fairvote.org/voter_turnout#voter_turnout_101
https://transition.fec.gov/pubrec/fe2016/federalelections2016.pdf


21 

 

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), 2019. “Voter 

Turnout by Country. Europe” [Elektronisk]  

https://www.idea.int/data-tools/continent-view/Europe/40 Hämtdatum: 2019-05-10 

 

Katzenstein, Peter J. - Jeffrey T Checkel, 2009. “Conclusion - European identity in context” 

i Katzenstein, Peter J. - Jeffrey T Checkel (red.), European Identitiy. Cambridge: 

Cambridge University Press, s. 213-227. 

 

Kitschelt, Herbert - Philipp Rehm, 2017 “Political Participation” i Caramani, Daniele (red.), 

Comparative Politics. Fourth Edition. Oxford: Oxford University Press, s. 310-326. 

 

Nationalencyklopedin, 2019. USA: Statsskick och politik. [Elektronisk] 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/usa#statsskick-och-politik  

Hämtdatum: 2019-04-25. 

 

Norris, Pippa, 2004. Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Norris, Pippa, 2012. Making Democratic Governance Work: How Regimes Shape 

Prosperity, Welfare, and Peace. Cambridge, Cambridge University Press. 

 

Park, Brandon Beomseob - Nikolaos Frantzeskakis & Jungsub Shin, 2019. “Who is 

responsible? The effect of clarity of responsibility on voter turnout”, West European 

Politics, vol. 42, nr. 3, s. 464-494. 

 

Pérez-Liñán, Aníbal, 2017 “Democracies” i Caramani, Daniele (red.), Comparative 

Politics. Fourth Edition. Oxford: Oxford University Press, s. 83-98. 

 

Powell, G. B, 1986. “American Voter Turnout in Comparative Perspective”, The American 

Political Science Review, Vol. 80, No. 1, s. 17-43 

 

Silver, Ryan J., 2017. “Fixing United States Elections: Increasing Voter Turnout and 

Ensuring Representative Democracy” Drexel Law Review, vol. 10, nr. 239, s. 239-276. 

 

Sveriges Riksdags EU-Upplysning, 2019. “Vad är EU?” [Elektronisk] 

https://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eus-institutioner/europaparlamentet/#  

Hämtdatum: 2019-04-24 

 

Utrikespolitiska institutet, 2019. USA: Befolkning och språk. [Elektronisk] 

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/usa/befolkning-och-sprak/ 

Hämtdatum: 2019-05-10 

 

https://www.idea.int/data-tools/continent-view/Europe/40
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/usa#statsskick-och-politik
https://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eus-institutioner/europaparlamentet/
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/usa/befolkning-och-sprak/


22 

Watts, Ronald L. (1996) Comparing Federal Systems in the 1990s. Kingston, Ontario: 

Institute of Intergovernmental Relations, Queen’s University. 

 

 

 

 

 

 

 


