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SAMMANFATTNING 

1995 röstade Sveriges medborgare för första gången i ett Europaparlamentsval där 

valdeltagandet var mycket lågt, endast 41,6 röstade i valet. Trenden höll i sig under 

följande Europaparlamentsval 1999, där valdeltagandet sjunkit till 38,8 procent. Hösten 

2003 hölls en folkomröstning där EMU-medlemskapet togs upp, resultatet blev ett klart 

nej av det svenska folket. Syftet med uppsatsen är att närmare granska EU:s politiska 

legitimitet i Sverige, närmare bestämt i vilka delar av Sverige det finns ett starkt 

respektive mindre starkt stöd för den Europeiska unionen. Vi ska även titta närmare på 

hur faktorer som till exempel urbaniserings- och inkomstgrad påverkar EU-frågan. En 

viktig del av uppsatsen är därefter att undersöka om EU: s legitimitet i olika delar av 

Sverige har påverkats av de resurser som EU:s strukturfonder tillfört olika kommuner, 

därför har vi för avsikt att undersöka om det så att säga går att ”köpa ja-röster” för EU 

genom unionens strukturfonder.  

 

Enligt David Beetham består legitimitet av tre tydliga nivåer. Den första nivån av 

legitimitet är redan etablerade regler, och kan till exempel utgöras av nedtecknade lagar. 

Dessa kan dock inte själva säkerställa legitimitet, eftersom även de behöver accepteras. 

Den andra nivån innebär att makt är legitim i den utsträckning som reglerna kan 

accepteras i termer av gemensamma värderingar. I den tredje delen av legitimitet ingår 

samtycke av olika fenomen av underordnade mot en särskild maktrelation i vilken de är 

delaktiga. Detta görs genom handlingar som medför bevis för samtycke, exempelvis 

deltagande i val. Ett sätt att undersöka om kriterierna för legitimitet är användbara för EU 

är en legitimitetsmodell som lämpar sig för internationella institutioner. Enligt Beetham 

kan legitimitetsmodellen användas för EU på grund av godkännandet genom handlingar.  

 

I nationella politiska system utgår politikernas legitimitet från folket, och om 

medborgarna blir missnöjda med den förda politiken kan de vid nästa val rösta för en 

förändring. EU får sin legitimitet från sina medlemsstater. Sedan Sveriges inträde i EU 

har det folkliga stödet både minskat och ökat genom åren. När det gäller frågan om landet 

tjänat på medlemskapet är svenskarna mer negativa än resten av EU-medborgarna. 

Varannan svensk tycker att landet förlorat på det jämfört med var en av tre i resten av 

  



medlemsländerna. 1994 hölls en folkomröstning gällande ett svenskt medborgarskap i 

EU Folkomröstningen var den mest betydelsefulla frågan svenskarna deltagit i när det 

handlar om EU-frågan. Valresultatet blev att 52,3 procent röstade ja och 46,8 procent 

röstade nej. I norra Sverige fanns ett tydligt motstånd mot ett medlemskap jämfört med 

Götaland och Svealand. Den positiva inställningen var starkast i storstadsområdena, det 

vill säga Stockholm, Malmö och Göteborg, och svagast på landsbygden. 

Storstadsområdet skiljde sig från övriga landet genom att vara det enda område där 

andelen förespråkare var större än motståndarna.  

 

Val till Europaparlamentet sker vart femte år och mandaten fördelas efter folkmängd. 

Sveriges första val till Europaparlamentet som genomfördes 1995, hade ett generellt sett 

väldigt lågt nationellt valdeltagande med små regionala skillnader, Valdeltagandet till 

parlamentsvalet 1999 sjönk ytterligare. Andelen högskoleutbildade och medelinkomst i 

kommunen var faktorer som påverkar valdeltagandet mest, i en positiv riktning. 

 

14 september, 2003 hölls en folkomröstning gällande ett svenskt medlemskap i EMU. I 

folkomröstningen erhöll nej-sidan med 55,9 procent mot 42,0 ja-sidans. Valdeltagandet 

uppgick till 82,6 procent av de röstberättigade. Stödet för valutaunionen i Sverige störst i 

storstäderna, förorterna och regionen runt Stockholm Göteborg och Malmö. I glesbygden 

finns det största motståndet. Den faktor som i störst utsträckning påverkade 

folkomröstningens utgång i en positiv riktning är andel med högskoleutbildning och 

andel i befolkning med invandrarbakgrund är den faktor som i andra hand påverkade 

resultatet. Angående de ökade resurserna kan man se en tydlig påverkan mellan 

strukturfondspengar och negativ inställning till EMU. De kommuner med stor 

resurstilldelning hade mindre andel ja-röster. 

 

Strukturfonderna används för att bekämpa regionala tillväxtproblem och styrs idag av 

fyra grundläggande principer: koncentration, programbaserad politik, additionalitet samt 

partnerskap. En grundläggande förändring som strukturfonderna medför i Sverige är att 

regional utvecklingspolitik inte längre är en nationell angelägenhet. Under perioden 

1995-1999 utgjordes strukturfondsprogrammen av sex målområden. Särskilda instrument 

  



för strukturfondspolitiken var de så kallade gemenskapsinitiativen. De var inriktade på 

några av de mest prioriterade frågorna inom EU. Strukturfonderna är EU:s huvudsakliga 

verktyg för att bedriva denna struktur- och regionalpolitik. 1995-1999 tilldelades Sverige 

1,42 miljarder euro. 

 

Strukturfondspengarna verkar för tillfället ha en negativ påverkan på den svenska 

inställning gentemot EU, vilket kan bero på den förändring som regionalpolitiken har 

genomgått. Det låga valdeltagandet kan även på längre sikt komma att uppvisa andra 

negativa effekter. Detta på grund av att om allt fler struntar i att utnyttja sin rösträtt så 

finns det risk för att vissa grupper av det svenska samhället inte finns representerade. EU 

innebär ett nytt arbetssätt och en förändring av de demokratiska beslutsprocesserna. 

Därmed kan medborgaren känna sig osäker på sin möjlighet till påverkan eftersom 

medborgaren kan uppleva att makten har flyttats ännu längre bort. Detta skulle kunna 

komma att skada unionens anseende. Avslutningsvis finns statistiska indikationer som 

motbevisar att EU har lyckats ”köpa sig röster” bland den svenska väljarkåren, genom de 

införda strukturfondspengarna. Istället har analysen visat att det finns en synbar statistisk 

signifikant negativ effekt mellan stöd för EU vid EMU-valet.
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1. LEGITIMITET 

Begreppet ”legitimitet” är svårtolkat. Det finns olika föreställningar om vad det ska 

innebära. I alla samhällen finns maktutövande av någon över någon annan, eller en 

grupps utövande över en annan grupp. När kan makt ses som legitim och vad som gör 

den legitim är svåra frågor. Juridiska experter är intresserade av lösningen av juridiska 

dispyter om makt. För dessa är makt legitim när den överensstämmer med redan 

existerande lagar, alltså lika med legal auktoritet. Frågan om hur maktrelationer fungerar 

inom ett samhälle är av särskilt intresse för den politiske filosofen. Vissa filosofer har 

sökt legitimera en redan existerande maktstruktur, medan andra har varit kritiska mot 

densamma och strävat efter att åskådliggöra dess eventuella brister. Det som är legitimt 

för filosofen innebär en moralisk legitimitet hos maktrelationer. Samhällsvetaren kan ha 

ett avvikande fokus från de tidigare nämnda. Samhällsvetarens intresse ligger inte i 

moraliska eller legala dispyter eller dilemman. Istället är syftet för en samhällsvetare 

enbart illustrativt. Förståelse av legitimitet bidrar exempelvis till att förklara varför 

människor har de förväntningar de har angående en maktrelation, varför institutioner med 

makt skiljer sig från varandra i olika samhällen. För samhällsvetare preciseras legitimitet 

i enighet med Max Webers definition som tro på legitimitet för samhällsmedlemmarna 

(Beetham 1991:3ff). 

 

Legitimiteten som EU är grundad på är beroende av medlemsstaterna och deras 

legitimitet. Den är även beroende av hur väl staterna lyckas implementera EU:s policies1, 

samt hur väl unionen lyckas övertyga befolkningen i medlemsstaterna att det är den bäst 

lämpade arenan för att utforma dessa policies. Därför kan det vara av intresse att 

undersöka hur väl dessa policies tas emot av medlemsstaternas medborgare och hur det 

svenska folkets attityd gentemot unionen ser ut, eftersom det kan vara en indikator på hur 

EU:s legitimitet ligger till i Sverige.  

 

 

 

                                                 
1 Begreppet ”policy” används i uppsatsen för att beskriva unionens arbetssätt gällande satsningar inom 
medlemsstaterna. 
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1.1 EU och svensk valdeltagande 

Sverige genomförde en folkomröstning 1994 om en anslutning till den Europeiska 

unionen, där ja-sidan vann med en knapp majoritet. 52,3 procent röstade ja och 46,8 

procent röstade nej, och 0,9 procent röstade blankt. Valdeltagandet var 83 procent 

(Internet 1). I och med inträdet i unionen fick landet tillgång till de resurser som 

strukturfondsprogrammen medförde, Sverige tilldelades 1,42 miljarder euro (Internet 2). 

1995 röstade Sveriges medborgare för första gången i ett Europaparlamentsval där 

valdeltagandet var mycket lågt, trenden höll i sig under följande Europaparlamentsval 

1999, där valdeltagandet sjunkit ytterligare. Hösten 2003 hölls en folkomröstning där 

EMU-medlemskapet togs upp, resultatet blev ett klart nej av det svenska folket 

(Holmberg 2001:9ff).  

 

Europeiska unionen har hittills inte varit någon opinionsmässig framgång. Genomsnittligt 

sett har stödet för EU inte ökat sedan EU-kommissionen påbörjade sina undersökningar 

med hjälp av Eurobarometern i början av 1970-talet. Tvärtom har stödet för EU minskat i 

flera medlemsländer. Det svaga stödet för EU i Sverige är ingen tillfällighet, den svenska 

opinionen har alltsedan inträdet 1995 varit en av de mest negativa inom unionen. En 

aktuell indikator på den negativa svenska opinionen mot EU är, som sagt, inställningen 

till EMU-projektet (Ibid.). Sammantaget visar EU-frågans behandling vid de två 

folkomröstningar gällande EU som hållits i Sverige och EU-parlamentsval att EU, som 

politiskt projekt, verkar ha en relativt svag förankring, det vill säga låg legitimitet bland 

svenska väljare. Den svenska EU-negativismen kommer därmed att spela en central roll i 

uppsatsen, dock inte som något som ska förklaras. Istället kommer valdeltagandet vid 

Europaparlamentsvalen 1995 och 1999 samt de två folkomröstningarna gällande EU vi 

haft i Sverige att ses som ett mått på samtycke. 

 

1.2Varför studera valdeltagande? 

Ett brett politiskt deltagande är en grundläggande ideal i det svenska demokratiska 

systemet, där den mest fundamentala deltagandeformen är röstning vid allmänna val. 

Med undantag för länder med röstplikt har det svenska valdeltagandet legat bland de 

främsta i en internationell jämförelse under hela efterkrigstiden (Ds 2003:54:3ff). Ett lågt 
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valdeltagande vid politiska val betyder att färre medborgare är med och bestämmer om 

den offentliga maktens utövning. Europaparlamentet är det enda politiska organ vilkets 

sammansättning medborgarna inom unionen har möjlighet att påverka genom direkta val. 

Sverige representeras därmed av de politiker som det svenska folket väljer genom person- 

eller partival. Trots detta är skillnaderna mellan nationella val och Europaparlamentsval 

tydliga. Valdeltagandet i Europaparlamentsvalen har dessutom, som sagt, visat en negativ 

trend i Sverige med lägre siffror för varje val (Holmberg 1998:9ff).  

 

Valdeltagande och resultaten i Europaparlamentsvalen och de två folkomröstningar vi har 

haft i Sverige gällande EU kommer i uppsatsen att fungera som ett mått på EU:s 

legitimitet. Vi utgår från att val är den politiska handlingen som är bäst tillgänglig för 

medborgaren och det enklaste sättet att uttrycka sin ståndpunkt. I genomsnitt finns det en 

skillnad på 18 procentenheter från valdeltagandet i nationella val (Holmberg 2001:23).  

 

Uppsatsen syftar inte till att försöka förklara varför olika grupper av medborgare avstår 

från att gå och rösta utan att snarare förklara vilka faktorer som påverkar väljaren i en 

positiv eller negativ EU-inställning. Anledningen till att uppsatsen inte behandlar det så 

kallade ”soffliggandet” som förklaring på det låga valdeltagandet i 

Europaparlamentsvalet beror på att Mikael Gilljam från den statsvetenskapliga 

institutionen vid Göteborgs universitet, utfört en undersökning efter 1995 parlamentsval 

där han undersökte protestskolkningen som går ut på att soffliggandet skulle vara uttryck 

för en aktiv politisk protest snarare än passivitet eller okunnighet. Hans tolkning av 

resultaten är dock att det inte finns något starkt stöd för protesthypotesen (Ibid. 42ff). 

Därmed anses det inte nödvändigt med en sådan faktor i uppsatsen. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att närmare granska EU:s politiska legitimitet i Sverige. Närmare 

bestämt i vilka delar av Sverige det finns ett starkt respektive mindre starkt stöd för den 

Europeiska unionen. Vi ska titta närmare på hur faktorer som urbaniseringsgrad, 

utbildnings- och inkomstnivå och inslag av många invandrare påverkat medborgarnas 

inställning i EU-frågan. Den centrala delen av uppsatsen är dock att undersöka om EU: s 
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legitimitet i olika delar av Sverige har påverkats av de resurser som EU:s strukturfonder 

tillfört olika kommuner. Vi vill alltså undersöka om de som företräder Sveriges nära 

integration med den europeiska unionens så att säga har kunnat ”köpa” röster, det vill 

säga stöd och legitimitet genom omfattande projekt finansierade av EU:s strukturfonder. 

 

1.4 Metod 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur EU:s legitimitet i Sverige påverkas av följande 

faktorer; strukturfondspengar, urbaniseringsgrad, utbildnings- och inkomstnivå och inslag 

av många invandrare påverkat medborgarnas inställning i EU-frågan. Därmed ska en 

kvantitativ undersökning göras, där de redan nämnda faktorerna ska utgöra de oberoende 

variablerna, eftersom det är dessa som kan tänkas bidra till en förändring av EU:s 

legitimitet. För att kunna avgöra vilken påverkan de oberoende variablerna har ska 

valdeltagandet i Europaparlamentsvalet och EMU-folkomröstningen utgöra den beroende 

variabeln. Eftersom det är vid dessa två val som medborgarens påverkan av de sagda 

faktorerna antas kunna uttryckas. I och med att det är flera faktorers påverkan som ska 

undersökas, är en multipel regressionsanalys den modellen som på ett enkelt sätt bäst 

beskriver hur valutgången vid Europaparlamentsvalet och EMU-omröstningen har 

påverkats, av de olika faktorer som undersöks. Även geografiska skillnader kommer att 

tydliggöras. 

 

Det datamaterial som kommer att användas i regressionsanalysen består av resultaten av 

de två folkomröstningar vi haft i Sverige dels vid EU-omröstning, dels EMU-

omröstningen. Resultatet av dessa har tagits från databasen KFAKTA03, som är utarbetat 

av Leif Johansson, Statsvetenskapliga organisationen i Lunds universitet. Databasen 

innehåller data om Sveriges kommuner. Även valdeltagandet vid Europaparlametsvalen 

1995 och 1999 har tagits ur KFAKTA03. Utöver det nämnda data är siffror om EU-

stödets omfattning i Sveriges kommuner nödvändiga för analysen. Dessa siffror har 

erhållits från institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS). Siffrorna angående EU-stödets 

omfattning i Sveriges kommuner har ännu inte blivit publicerade. 
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1.5 Material och avgränsning 

Uppsatsen kommer även att omfattas av litteraturstudier. Det teoretiska underlaget 

kommer att bestå av en litteraturstudie där olika definitioner av legitimitetsbegreppet 

kommer att genomföras. David Beethams legitimitetsteori kommer att behandlas med 

avsikten att komma fram till vad begreppet legitimitet ska innefatta för att uppsatsens 

syfte ska kunna uppfyllas. Legitimitetsteorin antas innefatta komponenter för att kunna 

beskriva legitimitet och applicera den på ovan nämnda problemformulering. 

Eurobarometers årliga undersökningar kommer också att ingå i det empiriska materialet. 

En genomgång av strukturfondernas uppbyggnad och syfte kommer att genomföras för 

att skapa en bild av hur dessa kan tänkas påverka regionalpolitiken och de enskilda 

kommuner med tanke på den ökning av resurser som strukturfonderna innebär. Därmed 

kommer samma geografiska avgränsning som EU:s strukturfondsprogram följer att 

användas i uppsatsen. Indelningen har ingen specifik länsindelning, istället kan ett län 

omfattas av olika målprogram. Vidare är det endast EU:s legitimitet i Sverige som ska 

analyseras. Förutom vissa jämförelser med EU:s övriga medlemsstater kommer uppsatsen 

endast att beröra Europaparlamentsvalen samt EU- och EMU-omröstningar som hållits i 

landet och i stort bortse från övriga medlemsländer. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen påbörjas med en genomgång i kapitel 2 av olika definitioner av begreppet 

”legitimitet” för att sedan övergå till David Beethams legitimitetsteori. Efterföljande 

kapitel behandlar den svenska opinionen gällande EU, och beskriver hur den svenska 

opinionen sett ut från landets inträde i unionen till år 2003. Kapitel fyra behandlar EU:s 

strukturfonder, hur de är uppbyggda och fördelade inom landet. Detta görs för att få en 

bra uppfattning över hur strukturfondsmedlen används. Femte kapitlet utgör analysdelen 

där multipla regressionsanalyser används för att besvara uppsatsens frågeställningar. 

Avslutande kapitel består av en slutdiskussion.  
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2. BEGREPPET LEGITIMITET 

Kapitlet börjar med en redogörelse för olika teoretiska definitioner av begreppet 

legitimitet, där teoretikerna Max Weber, John H. Schaar, Seymour Martin Lipset, och 

Jürgen Habermas bidrar. Det avslutas med David Beethams legitimitetsteori och en 

teoretisk sammanfattning där vi redogör vad begreppet legitimitet ska innefatta för att 

uppfylla uppsatsens syfte. 

 

2.1 Definitioner av legitimitet  

Det finns olika definitioner av legitimitet, dock finns det även en skillnad mellan äldre 

och nyare definitioner av legitimitet. I de äldre definitionerna är det vanligt att ordern 

”rättvisa” och ”lag” förekommer. De nyare definitionerna använder sig däremot av ord 

som opinion och tro, i den mening att om de existerande politiska institutionerna lyckas 

övertyga om att de är bäst lämpade så är de legitima (Connolly 1984:108ff). 

 

Legitimitet definieras i Oxford English Dictionary på följande sätt: 

• “Of a government or the title of a sovereign: The condition of being in 

accordance with law or principle.” 

• “Conformity to rule or principle; lawfulness. In Logic, conformity to sound 

reasoning.” 

Det här är en ganska vanlig definition som definierar legitimitet som en 

överensstämmelse mellan den styrande organisationen och de existerande lagar och regler 

som finns (Internet 3).  

 

Max Weber är av den meningen att det finns olika föreställningar om legitimitet och 

beroende på vad slags legitimitet det görs anspråk på, blir följden olika. Grunden för 

legitimitet anser han vara auktoritet. Auktoritet definieras som sannolikheten för att en 

viss grupp individer följer ett beslut med ett bestämt innehåll. I ett auktoritetsförhållande 

ska det även ingå ett visst intresse av att följa beslutet. Weber anser att det därmed blir 

lämpligt att dela in auktoritetstyperna efter den typ av legitimitet som den gör anspråk på. 

Weber har antagit att det finns tre typer av legitim auktoritet, dessa förekommer aldrig i 

sin rena form i verkligheten. Legal auktoritet; tagna beslut åtlyds i och med att de 
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kommer från en accepterad överordnad organisation, och vi följer beslutet i egenskap av 

medlemmar i organisationen. Traditionell auktoritet; en ordning får sin legitimitet genom 

gamla normer och traditioner som anses vara okränkbara. I sin enklaste form grundas 

auktoritetsförhållandet på en personlig lojalitet som härrör ur en gemensam bakgrund. 

Lydnaden gäller inte fastställda regler utan den person som enligt tradition innehar en 

auktoritetsposition. Karismatisk auktoritet; ledande personer accepteras genom någon 

form av bevis för att personerna har tilldelats ett förtroende. Med ”karisma” menar Weber 

en person med ovanliga krafter eller egenskaper. I sin rena form är karismatisk auktoritet 

oförenlig med de dagliga rutinerna. En omtolkning av karisma kan innebära att den 

karismatiska auktoritetens giltighet är beroende av de styrdas accepterande, vilket uppnås 

genom att de får så kallade bevis (Weber 1983:144). 

 

En annan definition gjord av Seymour Martin Lipset, innebär att legitimitet avser det 

politiska systemets förmåga att övertyga om att de existerande politiska institutionerna är 

de mest lämpade för samhällets behov. Samhället består av olika grupper, dessa grupper 

betraktar ett politiskt system som legitim eller illegitim beroende på vad systemet 

värderar och hur systemets värderingar överensstämmer med det som gruppen värderar. 

Lipset menar att avsaknaden av legitimitet kan orsakas av förändringar. Med det menas 

att en legitimitetskris (avsaknad av legitimitet), kan uppstå under en övergång till en ny 

social struktur om de stora konservativa institutionerna hotas under perioden av 

strukturförändring, och även om inte alla samhällsgrupper har tillgång till det politiska 

systemet under övergångsperioden. En legitimitetskris kan även uppstå så fort grupper 

utvecklar nya politiska krav. Trots att det politiska systemet har hög effektivitet kan de 

stora konservativa institutionerna hotas, och tillgången till de demokratiska processerna 

ifrågasättas. Dock menar Lipset att det är bristen på effektivitet som kan skada 

legitimiteten av ett politiskt system och därmed dess stabilitet (Connolly 1984:88ff). 

 

Legitimitet definieras, på ett liknande sätt av John H. Schaar, nämligen som ett systems 

förmåga att övertyga samhället om att de är bäst lämpade. Denna definition ger en ström 

som går från ”ledarna” till deras ”följare”. Relationen ger ett ramverk där legitimitet kan 

förklaras i termer av stimulans och respons. Institutionen eller systemet ska ge stimulans i 
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form av förbättrade villkor för sina följare. Denna stimulans omvandlas så småningom till 

symboler som följarna vet att ledarna står för. Följarna ska då svara på denna stimulans 

genom att stödja sina ledare. Legitimitet blir då, enligt Schaar, en fråga om 

igenkännande. Där legitimitet uppnås om följarna tror på institutionens eller systemets 

lämplighet genom att känna igen det symboler som stimulansen har efterlämnat. 

Legitimitet får då följande definition; om samhället tror på institutionen, så är 

institutionen legitim (Connolly 1984:104ff). 

 

Legitimitet kan, enligt Jürgen Habermas, betyda att det finns goda skäl som talar för 

erkännandet av en politisk ordnings anspråk som rätt och riktig, ett politiskt system eller 

institution ska med andra ord erkännas. Därmed kan legitimitet definieras som ett 

politiskt systems/institutions välgrundade anspråk på erkännande. Denna definition 

betonar legitimiteten som ett anspråk som kan bestridas samt att det politiska systemets 

ordning beror på att detta anspråk erkänns. Och det är bara de politiska ordningarna som 

kan förlora sin legitimitet, eftersom det bara är de som behöver legitimeras. Denna 

inskränkning är enligt Habermas inte enkel och har vissa empiriska konsekvenser. Om 

legitim makt likställs med politisk maktutövning kan det antas att inget politiskt system 

kan utan att använda sig av ”legitimationer”, för att varaktig säkra 

samhällsmedlemmarnas stöd. Med legitimationer menas upprepat erkännande som 

uppfyller institutionernas anspråk, med andra ord visar legitimationerna hur och varför de 

bestående eller rekommenderade institutionerna är lämpligast. Legitimationernas grund 

består av en överenskommelse som ingås mellan alla människor, som fria och jämlika. 

Det som idag har legitimerande kraft är de regler och kommunikationsförutsättningar 

som gör det möjligt att avgöra vad som uppnåtts genom överenskommelser eller som har 

blivit framtvingat (Habermas 1984:130ff).  

 

Om legitimitet definieras till att enbart bestå av någon form av tro, krävs endast hänsyn 

till opinionen för att kunna avgöra en institutions legitimitet. Schaar anser att en sådan 

definition omvandlar legitimitet till samtycke eller acceptans. Den här tolkningen gör att 

det blir svårt att tolka några grundläggande och återkommande politiska fenomen. 

Exempelvis kan en grupp individer vägra att samtycka och följa en politisk institutions 
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policy, på grund av att institutionen är illegitim till att utfärda denna policy. Med policy 

menas här grundprinciper för handlande. En politisk institution är legitim som sådan, 

enligt Schaar, därmed behöver inte vägran till samtycke betyda att institutionen i sig är 

illegitim och samtycket är inte längre nödvändigt. Detta trots att vägran till samtycke 

betraktar institutionen som illegitim (Connolly1984:109). I dagens samhälle är vi så vana 

vid att det finns en opposition att vi, enligt Habermas kan, tala om legitimationen som ett 

kroniskt problem där konflikter kan leda till att legitimationen kortvarigt kan bortfalla. 

Dessa konflikter kan ha ett samband med förändringar hos de grundläggande 

institutionerna i samhället (Habermas 1984:126ff). 

 

2.2 Beethams legitimitetsteori 

För att förstå legitimitet måste man enligt Beetham veta att den är multidimensionell. Den 

består av tre tydliga delar eller nivåer som alla skiljer sig från varandra. Dessa tre nivåer 

är inte alternativ eftersom samtliga bidrar till legitimitet och ger de underordnade 

moraliska grunder till samarbete med de styrande. De skiljer sig dock och har olika typer 

av ”non-legitimacy” eller icke legitimitet (Beetham 1991:15ff). 

 

1) Den första nivån av legitimitet är redan etablerade regler. Regler utgör basen för 

det sociala livet. Genom deras existens kan vi förutsäga andras beteende och 

förutsättningar i det egna livet. Enligt Beetham kan inga planer göras inför 

framtiden utan regler. Sociala regler ger förutsägbarhet och skapar gemensamma 

regler som följs kollektivt (Ibid. 64). Makt kan sägas vara legitim om den utövas 

tillsammans med redan uppsatta regler. Reglerna kan vara oskrivna, exempelvis 

som informella konventioner, eller nedtecknade i form av lagar. Motsatsen till 

legitimitet genom regler är illegitimitet. Detta innebär att makt är illegitim när den 

överträder de uppsatta reglerna, vid till exempel en statskupp. Där reglerna 

konstant överträds talar Beetham om ett tillstånd av kronisk illegitimitet 

(Ibid.15ff). 

2) Legal auktoritet kan inte på egen hand säkerställa legitimitet genom att enbart 

följa de etablerade reglerna, eftersom reglerna i sig behöver acceptans. Den andra 

nivån innebär att makt är legitim i den utsträckning som reglerna om makt kan 
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accepteras i termer av gemensamma värderingar för överordnade och 

underordnade. För att maktutövningen ska accepteras måste den härröra ur en 

lämplig auktoritet, reglerna måste medföra att de som kommer att styra har 

kvaliteter som gör dem lämpliga och avslutningsvis måste maktstrukturen spegla 

det generella intresset snarare än intresset hos de styrande. Inget samhälle styrs av 

en enda samlad värdering, men utan ett visst nödvändigt mått av gemensamma 

värderingar mellan överordnade och grupper av underordnade, finns ingen grund 

på vilka accepterande av regler kan finnas. Motsatsen till den andra nivån av 

legitimitet är legitimitetsunderskott. Reglerna om makt saknar legitimitet bland 

annat genom att de inte kan accepteras genom delade värderingar (Beetham 

1991:17). 

3) I den tredje delen av legitimitet ingår samtycke av olika fenomen av underordnade 

mot en särskild maktrelation i vilken de är delaktiga. Detta görs genom handlingar 

som medför bevis för samtycke. Dessa handlingar kan vara: samstämmighet med 

en överordnad, lojalitet, deltagande i val med mera, och de bidrar till legitimitet. 

Detta gör de på två sätt, för det första har handlingarna en bindande kraft för dem 

som deltar i dem oavsett vilka motiv de har för att göra det. För det andra har 

handlingarna ett symbolvärde eftersom de bildar ett erkännande av underordnade 

gentemot de styrande. Vad som räknas som samtycke och från vem det krävs för 

att legitimera de styrande är enligt David Beetham en kulturell fråga som bestäms 

av ett givet samhälle snarare än absolut definierat. Handlingar som exempelvis 

passivt motstånd till öppen olydnad eller militant opposition från dem som ger 

samtycke kan i olika utsträckning minska legitimiteten och ju fler som är 

inblandade desto större blir förändringen. Denna motsats till samtycke kallas 

delegitimitet, eller tillbakatagande av samtycke (Ibid. 18ff). 

 

2.2.1 Legitimitet genom samtycke 

Att enbart lyda makthavarna eller lagarna är inte skäl nog för att identifiera frivilligt 

godkännande, eftersom lydnad kan upprätthållas med hjälp av våld. Av den anledningen 

är argumentet att människor ger sitt samtycke till makt om inte opinionen är tillräckligt 

stor för att bevisa motsatsen. Problem uppstår när samtycke ska sättas i samband med 
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legitimitet. Frågan om legitimitet är något annat än samtycke om man likställer 

legitimitet med ”tro på legitimitet”. De flesta legitimitetsproblem försvinner med tanken 

att legitimitet är jämförbart med människors tro. Det är i detta samband det tydliggörs att 

vad som är viktigt med samtycke är inte graden av frivilligt godkännande utan specifika 

handlingar som uttrycker det. Handlingarna är viktiga eftersom de godkänner legitimitet 

till de överordnade, inte eftersom de ger bevis för värderingarna hos folket. De ger 

legitimitet eftersom de konstituerar de underordnades värderingar om samtycke om 

maktförhållandena och de underordnades egna roll i denna. Dessa handlingar är inte den 

enda grunden för legitimitet för de styrande, men tillsammans med auktoriteten genom 

reglerna pekar de på samtycke hos de underordnade till maktförhållandet (Beetham 

1991:90ff). 

 

För att politisk legitimitet ska bli effektiv måste uttryck för samtycke vara principiellt 

tillgänglig för alla. Detta ska gälla oavsett om de använder sig av möjligheten att ge sitt 

samtycke eller inte, och oavsett om det sker genom val (kontrakt) eller genom uttryckt 

samtycke. Det finns en viss skillnad mellan dessa två. Ett kontrakt ger moralisk auktoritet 

genom löften som ges och bandet som finns inför framtiden. I uttryckshandlingen ger 

underordnade samtycke genom frivilliga handlingar som stödjer regimens policy och 

innebär inga krav eftersom den inte innebär någon föreställning om framtiden. Detta 

innebär att handlingen måste demonstreras kontinuerligt, men även att legitimeringen 

beror på kvaliteten av den (Ibid.). 

 

2.3 Beethams legitimitetsteori och EU 

Ett sätt för att undersöka om kriterierna för legitimitet är användbara för EU är en 

legitimitetsmodell som lämpar sig för internationella institutioner. Beethams modell finns 

inrymd i det redan etablerade ramverket, och kan appliceras på internationella 

institutioner, vars medlemskap innefattar stater snarare än medborgare. Denna typ av 

legitimitet som å ena sidan baseras på legalitet genom en rad bestämmelser som 

regeringar och legala system är underställda, och å andra sidan baseras på legitimering, 

alltså genom samhällsmedborgarnas samtycke till dessa auktoriteter. Enligt Beetham kan 

legitimitetsmodellen användas för EU, eftersom EU:s auktoritet i första hand kommer 

 11



 

från medlemsstaterna genom deras förhandlingar och godkännande av förordningar och 

genom deras kontinuerliga deltagande vid beslutstaganden. Detta är legitimitet genom 

andra legitima auktoriteter och EU:s institutioner sammanstämmer med kriterierna för 

reglerna om makt, vilka är bindande för medlemsstaternas legala system. (Beetham 

1998:11ff). 

 

Modellen kan även tillämpas på EU på grund av godkännandet genom handlingar. 

Beetham menar att staternas förmåga att skydda medborgarna och deras välbefinnande 

blir allt tydligare och behovet av att sammanställa en auktoritet som ska komplettera 

medlemsstaternas makt blir viktig. Detta är legitimitet genom handlande, och sträcker sig 

utanför elitgrupper, men det är ändå en indirekt form av legitimitet. Den legitimitet på 

vilken EU vilar är den som kommer från unionens medlemsstater. Alltså är den beroende 

av dessa och deras legitimitet för införlivandet av policies och genomförande av 

skapande av regler. Genom detta går det endast att tala om ett legitimitetsunderskott 

antingen om enskilda stater anser sig ha goda skäl för att ifrågasätta EU:s auktoritet eller 

om deras egen legitimitet minskar så att EU:s policies inte längre kan införas på inom den 

egna staten på ett effektivt sätt (Ibid.). 

 

Detta perspektiv på EU i samband med en modell över legitimitet och internationella 

institutioner är användbar. Det stämmer väl överens med överstatliga aspekter av 

unionens institutioner. Det finns dock en rad reservationer mot den som tillsammans 

ifrågasätter tillförlitligheten till en indirekt legitimitet som har sitt ursprung i 

medlemsstaterna. Den första reservationen innebär att EU är grunden för auktoritativa 

regler som direkt påverkar medborgarna och kräver deras erkännande av dem som 

auktoritativa regler, men även erkännandet av överordnade. En andra reservation om 

lämpligheten av en indirekt legitimitet rör vikten av de övernationella fenomenen i EU. 

Trots att medlemmar av Europeiska kommissionen väljs av nationella regeringar 

utvecklar de en egen politisk självständighet och kan inte utkrävas ansvar av regeringarna 

som väljer dem. Ett tredje förbehåll har sitt ursprung i det faktum att EU inte är en orörlig 

institution utan ett dynamiskt system som ständigt förändras. Varje stor utökning av makt 

ställer frågan om auktorisering av dess utövning. Det tydliggör även begränsningarna för 
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en legitimitet som är begränsad till samstämmighet hos en elit med en tanke om att de 

andra inte kan röra gruppen (Beetham 1998:13ff). 

 

I den fjärde reservationen sägs att EU söker öka demokrati och mänskliga rättigheter 

globalt, vilket även nationer som söker medlemskap i EU måste följa. Detta kräver 

kontinuerlig tillämpning och det medför att EU:s beslutsfattande hamnar i fokus. Enligt 

Beetham kan det hävdas att ett lämplig demokratiskt kriterium kan göras indirekt genom 

att ministrarna i medlemsstaterna gör val på nationell nivå och kan utkrävas ansvar av de 

nationella parlamenten. Dessa processer är dock osäkra, eftersom ministrar har auktoritet 

att ha en nationell funktion, men inte en europeisk. Ett sista förbehåll innefattar den 

påverkan EU har för den politiska legitimiteten i sina medlemsstater. I vissa fall kan EU 

ta ansvar för att behandla ärenden som övergår de individuella staternas förmåga och kan 

bidra till att öka den nationella auktoriteten. I andra fall kan resultatet emellertid bli det 

omvända, till exempel när bristen på möjligheten till utkrävande av ansvar i EU:s 

beslutsprocesser bidrar till en ökning av problem med liten möjlighet till utkrävande av 

ansvar i den individuella staten. Ju allvarligare dessa effekter är, desto mer kommer 

legitimiteten i medlemsstaterna, på vilken unionens egen legitimitet vilar, att minska 

(Ibid.). 

 

2.3.1 Tre stadier av legitimitetskris 

Christer Karlsson har utformat tre olika stadier där en legitimitetskris kan hävdas, han 

inspirerades av Beethams legitimitetsteori. För det första, om en majoritet av de 

deltagande i en undersökning har negativa åsikter om EU är det tänkbart att ett 

legitimitetsunderskott råder. En annan anledning skulle vara om medborgarna med 

negativa åsikter utgjorde den största graden av undersökningsdeltagare. Det tredje 

argumentet hävdar att det finns ett legitimitetsunderskott om de med negativ attityd 

gentemot unionen är fler än de med positiv attityd, trots att de inte utgör den största 

gruppen (Karlsson 2001:113ff).  

 

 

 

 13



 

2.4 Teoretiska slutsatser 

Begreppet legitimitet ska innefatta en blandning av de presenterade definitionerna. Det 

måste finnas en övertygelse hos samhällsmedlemmarna om att de politiska 

institutionerna/systemen är de bäst lämpade för att ta hand om samhället. Det ska även 

finnas en relation i form av stimulans och respons mellan de politiska 

institutionerna/systemen och samhällsmedlemmarna. Institutionerna/systemen ska 

erkännas, och deras anspråk på erkännande ska uppfyllas i form av handlingar där 

samtycket uttrycks. Det finns dock en skillnad mellan att enbart lyda och godkänna, 

eftersom godkännandet måste ingå i någon form av frivillig relation mellan 

institutionerna/systemen och samhällsmedlemmarna, medan lydnad kan upprätthållas 

med våld. Med tanke på detta ska val i uppsatsen representera en frivillig handling där 

medborgarna godkänner institutionen/systemet.  

 

Det är viktigt att poängtera att EU erhåller legitimitet genom en rad överenskommelser 

mellan regeringar. Därmed kan EU aldrig betraktas som illegitim om inte de nationella 

regeringarnas egen legitimitet urholkas, eftersom de nationella regeringarna utövar sin 

makt i enighet med de redan etablerade reglerna om den politiska processen där folket 

redan samtyckt till den förda politiken. Därmed kan det första nivån på Beethams modell, 

där legitimitet anses föreligga om maktutövandet sker utifrån de uppsatta reglerna, anses 

vara uppfylld. Den andra nivån i Beethams teori behandlar den legala auktoriteten, där 

maktutövning anses vara legitimt om den accepteras i former av gemensamma 

värderingar. Beetham bedömer att folket har gett sitt samtycke om inte opinionen är 

tillräckligt stor för att bevisa motsatsen. Den tredje nivån består av samtycke där folket 

genom handlingar och exempelvis deltagande i val bidrar till legitimiteten. De två första 

nivåerna i Beethams legitimitetsteori kommer i uppsatsen att ses som uppfyllda, den 

första eftersom EU först och främst får sin legitimitet genom medlemsstaternas 

regeringar. Den andra nivån eftersom Sverige har samtyckt i folkomröstningen 1994 

gällande ett EU- medlemskap samtyckt till att ingå i unionen. 

 

I uppsatsen är den tredje nivån i teorin som står i centrum. Detta för att EU grundas på en 

indirekt form av legitimitet som kommer från medlemsländernas regeringar. 
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Medborgarnas handlingar där samtycke gentemot EU kan uttryckas blir därmed intressant 

och kan anses vara en indikator av legitimiteten. Handlingarna är viktiga eftersom de 

godkänner de politiska institutionerna/systemen eller dess policy.  

 

Inställningen till EU kan spela en viss roll för svenskarnas benägenhet att rösta i 

Europaparlamentsval och kan vara en delförklaring till varför vissa svenskar inte går och 

röstar (Holmberg 2001:27). Även om det i uppsatsen inte kommer att tas någon hänsyn 

till ”soffliggandet” är det dock viktigt att den svenska opinionen lyfts fram eftersom den 

kan visa hur samtycket ser ut och har utvecklats i Sverige med tanke på att svenskarnas 

inställning påverka valdeltagande i EU-frågor. Nästa kapitel kommer därför att behandla 

hur den svenska opinionen har sett ut i Sverige alltsedan landets inträde fram till år 2003, 

vilket görs för att öka förståelsen för de resultat och andel valdeltagande som 

Europaparlametsvalen, 1995 och 1999 samt de två genomförda folkomröstningar har 

uppvisat.  
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3. SVERIGE I EU 

Kapitlet syftar till att undersöka hur den svenska EU-opinionen ser ut. Det inleds med en 

liten bakgrund och övergår i en genomgång av hur stödet för unionen har sett ut alltsedan 

inträdet för att avslutas med en genomgång av hur opinionen såg ut år 2003. 

 

3.1 EU och svenska folket 

EU skapades med syftet att tillfredsställa medlemsstaternas ökade behov av samarbete. 

Den främsta legitimitetsgrunden för EU har varit att unionen kunnat hjälpa till att hitta 

lösningar för medlemsstaternas problem. Historiskt sett har svenska regeringar betraktat 

EU som en mellanstatlig sammanslutning. Under slutet av 1980-talet och början av 1990-

talet präglades den officiella svenska argumenteringen i demokratifrågan av en 

mellanstatlig tolkning av EU samarbetet. Denna hållning höll i sig inför 

folkomröstningen om medlemskap 1994, där EU ansågs hämta legitimitet från de 

nationellt valda regeringar som deltar i samarbetet. Det mellanstatliga synsättet förblev 

aktuellt efter inträdet 1995, där EU betraktades som geografiskt avskilt från Sverige 

(Demokratirådets rapport 2003:29ff).  

 

I nationella politiska system tillsätts den lagstiftande och verkställande makten genom 

val. Politikernas legitimitet utgår från folket, och om medborgarna blir missnöjda med 

den förda politiken kan de vid nästa val rösta för en förändring. EU får sin legitimitet från 

medlemsstater och präglas idag av mer framträdande övernationella drag, i samband med 

detta har medborgarnas möjligheter att utkräva ansvar av nationella regeringar försvagats. 

Även de nationella regeringarnas möjligheter till kontroll av EU-politik har urholkats 

genom de svaga mekanismerna för nationellt demokratiskt inflytande över regeringarnas 

agerande i EU. Regeringarna är ansvariga inför de nationella parlamenten och därmed 

inför folket, men parlamentens påverkansmöjligheter gentemot EU är svaga. EU-

samarbetet har stärkt regeringarnas ställning och försvagat de nationella parlamentens, 

eftersom regeringarna får en ny politisk arena inom EU dit parlamenten inte har tillträde. 

Det blir då väldigt svårt för parlamenten att ha något inflytande över den politik som 

regeringarna för i EU (Ibid.). 

 

 16



 

3.2 Den svenska opinion 1999-2002 

Tabell 1 behandlar den svenska opinionen, sedan landets inträde i unionen, och visar att 

det folkliga stödet har både minskat och ökat genom åren, vilket innebär att både stödet 

och motståndet för EU har ökat. Opinionen har som man kan se i tabell 1 svängt relativt 

kraftigt från år till år. Av tabellen kan slutsatsen dras att den andel som svarade att ett 

medlemskap i EU är bra har varierat från 30 procent år 1996 till 38 procent år 2002 utan 

någon tydlig trend. De uttalade EU-motståndarnas andel har minskat från 40.5 procent år 

1996 till 27 procent år 2002. Av de som tycker varken eller om ett medlemskap har 

andelen ökat konstant från 1996 till 2002.  

 

Tabell 1: Vad tycker du om att Sverige är medlem i EU? 

År  Bra Dåligt
Varken 
eller 

Vet 
inte 

1995 37 33 20 9 
1996 30 40.5 25.5 5 
1997 29 44 23 5 
1998 34 37 25 5 
1999 36 31 29 5 
2000 33 38 25 3 
2001 38 32 27 3 
2002 38 27 32 4 

Källa: Eurobarometer57.1, Nationell rapport Sverige  

 

På senare år har det diskuterats om det finns ett legitimitetsunderskott i EU. Det finns 

dock inte några klara bevis för att så skulle vara fallet, en majoritet av unionens 

medborgare stödjer den. Samtidigt förekommer vissa indikationer som pekar på att 

diskussionen om legitimitet kräver uppmärksamhet. Det har skett en minskning av 

samtycket, och den politiska eliten kan inte lägre ta det folkliga stödet för givet 

(Demokratirådets rapport 2003:44ff). Enligt Lipset och Schaar ska ett system/institution 

kunna övertyga folket om att de är bäst lämpade för att styra samhället (Connolly 

1984:88ff). Detta är svårt att avgöra om EU har gjort i Sverige  
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3.3 Den svenska opinionen hösten 2003 

I Sverige intervjuades 1 000 personer under perioden 6 oktober till 3 november hösten 

2003. Perioden innebar stora politiska nyhetshändelser för den svenska befolkningen, 

bland annat den svenska folkomröstningen om EMU och mordet på landets 

utrikesminister Anna Lindh. Enligt denna opinionsundersökning är fyra av tio svenskar 

nöjda Sveriges medlemskap i EU, och tre av tio är missnöjda med medlemskapet. 

Varannan svensk anser att Sverige förlorar på att vara med i EU och tre av tio att landet 

tjänar på att vara med (Eurobarometer 60.1). 

 

I följande figurer står alla tal för procent av dem som besvarat en fråga. Med EU15 

menas här EU:s 15 medlemsstater, inklusive Sverige, som ingick i unionen från och med 

Sveriges inträde till 1 maj, 2004. På frågan ”Vad tycker du generellt om att ditt land är 

medlem i EU?” blev resultaten att andelen som upplever medlemskapet som dåligt är 32 

procent i Sverige, mot 15 procent i resten av Europa. Det är 40 procent som anser 

medlemskapet som bra, jämfört med 48 procent i resten av Europa, se figur 1. I en 

jämförelse av tabell 1 och figur 1 kan det utläsas att det är gruppen som inte visste eller 

var likgiltig år 2002 som året efter tagit ställning. Dock är det motståndet som har ökat 

mest, det handlar om en ökning från 27 procent till 32 procent alltså en skillnad på fem 

procentenheter. Stödet har ökat från 38 procent till 40 procent, som innebär en ökning på 

två procentenheter. 
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Figur 1: Vad tycker du generellt om att ditt land är medlem i EU? 

Källa: Eurobarometer 60.1, Nationell rapport Sverige  

 

När det gäller frågan om landet tjänat på medlemskapet är svenskarna mer negativa än 

resten av EU-medborgarna. Varannan svensk tycker att landet förlorat på det jämfört med 

var en av tre i resten av medlemsländerna. 

 

 
Figur 2: Har ditt land tjänat på att gå med i EU? 

Källa: Eurobarometer 60.1, Nationell rapport Sverige  

 

 

 

 19



 

I högre grad än andra européer anser svenskar att EU innebär slöseri med pengar, se figur 

3. Unionen förknippas även med byråkrati och ökad kriminalitet samt otillräckligt 

kontroll vid yttre gränser. För de svenska medborgarna, som i en folkomröstning hösten 

2003 röstade klart nej till euron, är en gemensam valuta bara av personligt intresse för var 

fjärde invånare medan i resten av Europa anser närmare hälften att den har ett personligt 

intresse (Eurobarometer 60.1). Det är viktigt att opinionen tas i beaktande vid planeringen 

av det framtida EU. Christer Karlssons tredje argument om legitimitetskris hävdar att det 

finns en legitimitetskris om de med negativ attityd gentemot unionen är fler än de med 

positiv attityd, trots att de inte utgör den största gruppen (Karlsson 2001:113ff). När det 

gäller Sverige så kan vi se i figur 2 att 50 procent anser att landet har förlorat på att gå 

med i EU, och det är 40 procent som anser att det generellt sett är bra med ett EU-

medlemskap, se figur 1. Dessa siffror är relativt svårtolkade, men vi har valt att tolka det 

som att även om en majoritet av medborgarna inte har negativa åsikter, så finns det en 

negativ attityd bland svenska medborgare gentemot EU, där 49 procent anser personligen 

att EU är slöseri med pengar, se figur 3. 
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Figur 3: Vad betyder EU för dig personligen? 

Källa: Eurobarometer 60.1, Nationell rapport Sverige  

 

3.4 Sammanfattning 

Fram till 1990-talet var EU-medborgarna positivt inställda till den integrationsprocess 

som unionen bedrev. EU-frågan har idag blivit politiserad runt i Europa. Syftet med detta 

kapitel var att ge en bild över hur den svenska opinionen har sett ut alltsedan landets 

inträde i unionen. Det kan konstateras att svenskarnas inställning har sedan Sveriges 

inträde i unionen har både minskat och ökat genom åren. Enligt en undersökning från 

Eurobarometer gjord 2003 upplevde endast 40 procent av de svenska medborgarna att 

medlemskapet är något som generellt sett är positivt. Svenskarna är i regel mer negativt 

inställda till EU jämfört med resten av medlemsstaterna i unionen, och anser i högre grad 

än andra européer att EU är slöseri med pengar. 

 

I följande kapitel kommer en genomgång av faktorer som kan tänkas påverka svenska 

medborgare i en antingen negativ eller positiv riktning gentemot EU att ges. 
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4. EU:S STRUKTURFONDER 

I följande kapitel kommer de olika faktorer som kan tänkas påverka det svenska folkets 

inställning och därmed grad av samtycke att beskrivas. EU:s strukturfondsprogram 

kommer att behandlas och stå i centrum. En genomgång av hur programmen fungerar, 

vad pengarna används till samt hur de fördelas i landet kommer att göras. Även 

skillnaden mellan den gamla och den nya regionalpolitiken kommer att tas upp. Samt en 

lätt genomgång av de resterande tänkbara påverkande faktorerna som är: 

urbaniseringsgrad, utbildnings- och inkomstnivå och inslag av många invandrare. 

Tillsammans med dessa faktorer kommer även strukturfondsmedlen att användas som 

påverkande variabel i valresultatsanalysen som kommer i efterföljande kapitel. 

 

4.1 Strukturfondernas funktion i Sverige 

En grundläggande förändring som strukturfonderna medför i Sverige är att regional 

utvecklingspolitik inte längre är en nationell angelägenhet, och blivit föremål för 

förhandlingar mellan Sverige och den Europeiska Kommissionen och är därmed en fråga 

för de övriga medlemsstaterna. Strukturfondernas införande har även inneburit en 

förändring av den regionala politikens innehåll, form, finansiering, genomförande, 

aktörer, regelverk med mera. Under det senaste decenniet har den nationella 

regionalpolitiken i samband med de regionalt avgränsade problemen med arbetslöshet 

och svag ekonomisk utveckling fått en mer nationell spridning. I samband med detta 

ökade förväntningarna på den regionala utvecklingspolitiken. Förhoppningarna är att de 

statliga regionalpolitiska insatserna ska ge en ökad nationell tillväxt. Med 

strukturfonderna har målet att nå detta stärkts. Dock finns det bakom EU:s 

strukturfondspolitik ett övergripande ändamål nämligen den territoriella 

sammanhållningen och integration av unionens territorium, där utjämnandet av resurser 

och tillväxt är nödvändigt för att åstadkomma det övergripande målet (Hallin 1998:63ff). 
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4.2 Sveriges strukturfondsprogram 1995-1999 

Sveriges inträde i EU medförde att landet fick tillgång till unionens strukturfonder. Det är 

sammanlagt fyra strukturfonder, som förvaltas av Europeiska kommissionen och som 

finansierar unionens strukturstöd: 

• Utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för 

jordbruket (Utvecklingssektionen vid EUGFJ), 

• Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), 

• Europeiska socialfonden (ESF) och 

• Fonden för fiskets utveckling (FFU). 

Utformandet av unionens strukturpolitik stadgas i EU:s fördrag och förordningar (RRV 

1998:54). 

 

EU:s strukturfonder syftar till att öka den ekonomiska och sociala samhörigheten mellan 

medlemsstater, och minska regionala obalanser. Strukturfonderna ska underlätta 

förnyelsearbetet. Resurser ska användas till att genomföra satsningar inom en rad olika 

områden som kan variera mellan enskilda företag och myndigheter (NUTEK 2001:3). 

Strukturfonderna innebär därmed ett ökat resurstillskott och förstärkning av 

regionalpolitiken. Programmen ska komplettera de nationella insatserna (Rapport 

1997/98:1, 25). 

 

För programperioden 1995-1999 tilldelades Sverige 13 miljarder kronor av 

strukturfondsmedel för insatser inom olika områden. Utöver detta tillkom en nationell 

offentlig medfinansiering på cirka 16 miljarder kronor, samt privata medel som ingår i 

olika projekt (SOU 1999:24, 21ff). 

 

4.3 Andra påverkande faktorer 

Tidigare undersökningar gjorda av Sören Holmberg och Mikael Gilljam har visat att 

väljarens resurser, som exempelvis inkomst-och utbildningsnivå, påverkar väljarens 

beslut att rösta och att sannolikheten för att en individ ska gå och rösta ökar med dessa 

faktorer. Dessa anses ha ett positivt samband med valdeltagande (Holmberg 2001:26ff). 

Valdeltagandet är större bland högutbildade än bland lågutbildade, vilket innebär att en 
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ökning bland de förstnämnda även innebär en ökning av valdeltagandet (SOU 1999:32, 

167).  

 

Andelen invandrare i befolkningen har däremot en tendens att uppvisa ett lägre 

valdeltagande. Detta mönster återfinns i alla demokratier i världen, även när det gäller 

andra former av politiskt deltagande än röstning (Holmberg 2001:29). I uppsatsen tas den 

variabeln upp med tanke att andel invandrare i olika delar av Sverige kan förväntas 

uppvisa ett positivt samband gentemot EU. Detta på grund av att invandrares bakgrund 

kan ha en påverkan till inställningen till internationellt samarbete i en positiv riktning 

 

Vanligtvis brukar valdeltagandet i riksdagsval vara lägre i storstäderna jämfört med 

riksgenomsnittet. Historiskt sett gäller detta för Stockholm, Göteborg och Malmö. När 

det gäller val till Europaparlamentet har valdeltagandet visat sig vara högre i de tre 

nämnda storstäderna än i resten av landet. Det lägsta valdeltagandet har visat sig finnas i 

landsbygden och i mindre tätorter (Holmberg 2001:31ff). 

 

4.4 Sammanfattning 

Efter Sveriges inträde i EU fick landet tillgång till strukturfonderna, som används för att 

bekämpa regionala tillväxtproblem och öka EU:s integration. Den största förändringen 

som strukturfonderna medfört är att landets regionalpolitik inte längre är enbart en 

nationell angelägenhet, samt att dess form, innehåll, finansiering och genomförande har 

förändrats. Strukturfonderna bedrivs i form av programperioder, under perioden 1995-

1999 tilldelades Sverige 13 miljarder kronor av strukturfondsmedel för insatser inom 

olika områden. Kortfattat var de områden som strukturfondspengarna investerades i 

områden som drabbats av industriell tillbakagång, regioner som var beroende av 

försvarssektorn, men även långtidsarbetslöshet, landsbygden, fiskerinäringen och 

småföretagande. Strukturfondsmedlen används till att främja arbetsskapandet och en 

långsiktig satsning på tillväxtekonomin. Fonderna innebär därmed ett ökat resurstillskott 

och förstärkning av regionalpolitiken och komplettering av de nationella insatserna. 
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Avslutningsvis förväntas resultaten i analysen påverkas i ett positivt samband gentemot 

EU av de ovan nämnda faktorerna, strukturfonder, inkomst- och utbildningsnivå, 

urbaniseringsgrad samt andel invandrare i befolkningen.  
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5. PÅVERKAN OCH DELTAGANDE 

I detta kapitel behandlas uppsatsens frågeställningar gällande den påverkan som följande 

faktorer; strukturfondernas resurser, urbaniseringsgrad, utbildnings- och inkomstnivå, 

samt andelen invandrare har på det svenska samtycket gentemot EU. Variabeln ”andelen 

invandrare” avser de som är födda utomlands eller har föräldrar som är födda utomlands. 

Kapitlet är indelat i tre delar. Under rubriken ”EU-omröstning 1994” beskrivs vilken 

ställning den svenska befolkningen hade vid inträde i unionen utifrån folkomröstningen 

1994. ”Parlamentsvalen” analyserar Europaparlamentsvalen 1995 och 1999, och tar upp 

frågan om det låga valdeltagande samt de faktorer som kan tänkas ha påverkat det. I den 

avslutande delen, ”En europeisk monetär union”, tas frågan om EMU-medlemskapet upp. 

Även här kommer folkomröstningen att vara utgångspunkt för analysen. 

 

5.1 Valdeltagande som ett mått på legitimitet 

Legitimitet som begrepp definieras på ett sådant sätt att det ska finnas övertygelser, en 

relation av respons och stimulans mellan det politiska systemet och medborgarna, samt 

att institutionerna/systemen anspråk ska legitimeras med hjälp av handlingar där 

samtycke uttrycks. Godkännandet ska ske i form av frivilliga handlingar. EU:s legitimitet 

består av en form av indirekt legitimitet som erhålls genom medlemsstaternas regeringar. 

Därmed kan EU ses beroende av hur samtycket gentemot unionen utvecklas i 

medlemsstaterna. Ett mått på hur samtycket ser ut är valdeltagande i 

Europaparlamentsvalen, och även resultaten i de genomförda folkomröstningarna. Att 

delta i ett val anses vara en frivillig handling där de svenska medborgarna erkänner 

unionen som överordnad. För att undersöka huruvida Beethams tredje nivå i 

legitimitetsteorin gällande samtycke kan uppfyllas, skulle en indikation kunna vara att ju 

högre valdeltagande, desto högre samtycke och därmed ökar legitimiteten i samband med 

ett högt valdeltagande. Dock kan hänsyn tas till att Europaparlamentsvalen i genomsnitt 

har uppvisat sig ha 18 procentenheter lägre valdeltagande än de nationella 

parlamentsvalen. Sverige har haft valdeltagande i riksdagsvalet på drygt 80 procent 

(Internet 4). Detta ska emellertid inte ses som att legitimitet kan mätas genom en 

jämförelse mellan valdeltagandet i nationella parlamentsval och Europaparlamentsvalen. 
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Däremot kan det, som sagt, vara en indikation på hur samtycket gentemot EU ser ut i 

Sverige.  

 

I den kommande analysen undersöks hur strukturfondernas resurser, urbaniseringsgrad, 

utbildnings- och inkomstnivå samt andel invandrare i befolkningen, påverkar svenska 

medborgares inställning. De nämnda faktorerna utgör oberoende variabler och förväntas 

ha påverkat valutgångarna och därmed graden av samtycke gentemot EU i Sverige. 

Analysen genomförs med hjälp av en multipel regressionsanalys2, där valdeltagandet i 

Europaparlamentsvalet 1999 och ja-röster vid EMU-folkomröstningen utgör beroende 

variabler. Strukturfondspengarna per capita har beräknats genom att den gjorda 

indelningen för strukturfondsprogrammen för 1995-1999 följs. Pengarna har därmed 

fördelats kommunvis för att därefter fördelas på kommunens invånare. Även skillnaden 

mellan olika geografiska regioner undersöks, med hjälp av så kallade dummyvariabler3 

(0/1), som bildar en tredje förklarande variabel. Dummyvariabler syftar därmed till att 

tydliggöra om det förutom de oberoende variabler som används i analysen finns en 

geografisk regionalskillnad. De regioner som utgör dummyvariabler är Svealand, 

Norrland och Götaland, eftersom det är bland dessa regioner som de största skillnaderna 

förväntas finnas. Utförandet av regressionsanalysen gjordes med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS där information hämtats ur KFAKTA03, samt ITPS. 

 

5.2 EU-omröstning 1994 

Folkomröstningen 1994, gällande ett svenskt medborgarskap i EU, blev det första 

tillfället då det svenska folket fick uttrycka sin åsikt angående unionen. 

Folkomröstningen var den mest betydelsefulla frågan svenskarna deltagit i när det 

handlar om EU-frågan (Olsson 1999:45). Kampanjen inför folkomröstningen 

kännetecknades av varierande argument, dels ekonomiska, dels politiska. De som var 

negativt inställda betonade att ett inträde i unionen skulle innebära att Sverige inte längre 
                                                 
2 En regressionsanalys som endast innefattar en oberoende variabel benämns enkel regressionsanalys. En 
analys med fler än en oberoende variabel benämns multipel regressionsanalys En multipel 
regressionsanalys visar sambandet mellan en beroende variabel och flera oberoende variabler. Analysen 
används för att beskriva och öka förståelsen för hur olika samband ser ut (Internet 5). 
3 Dummyvariabler innebär numeriskt kodade variabler som används för att markera kategorier, vilket görs 
genom att numrera med 0 och 1. Den kodade variabeln kan sedan användas i statistiska beräkningar, till 
exempel regressionsanalyser. Ett annat ord för dummyvariabel är ”indikatorvariabel” (Internet 6). 
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skulle bestämma över det egna området. Dock var det som betonades mest att det är 

bättre att vara med om besluten än att stå utanför och ändå tvingas till en anpassning. 

Olika opinionsundersökningar som genomfördes innan folkomröstningen visade ett 

mycket jämnt resultat, och många uppgav sig vara osäkra (Hadenius 2000:218ff). 

Valresultatet blev att 52,3 procent röstade ja, 46,8 procent röstade nej och 0,9 procent 

röstade blankt. Valdeltagandet var 83 procent, vilket betraktades som tillfredsställande 

eftersom folkomröstningar i allmänhet förväntas locka färre väljare (Ibid. 220). Figur 4 

visar regionsskillnader där norra Sverige visade tydligt sitt motstånd mot ett medlemskap 

där medianvärdet för ett ja till EU hamnade runt 30 procent, medan medianvärdet för 

andelen ja-röster i Götaland och Svealand låg kring 50 procent.  
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Figur 4: Andelen ja-röster i procent för EU-valet enligt regionsindelning 

Källa: KFAKTA03 

 

Inställningen till EU efter Sveriges inträde i unionen 1995 fortsatte att dra till sig 

uppmärksamhet, ett skäl till detta är den starka EU-negativa attityden. Enligt en rad 

undersökningar som genomfördes av SOM-institutet fanns ett snabbt stigande missnöje 

bland befolkningen. Det starkaste motståndet fanns i den nordliga halvan av Sverige. Den 

positiva inställningen var starkast i storstadsområdena, det vill säga Stockholm, Malmö 

och Göteborg, och svagast på landsbygden. Storstadsområdet skiljde sig från övriga 
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landet genom att vara det enda område där andelen förespråkare var större än 

motståndarna. Figur 5 visar att förorterna som tillhör Stockholm, till exempel Danderyd, 

var väldigt positivt inställda till ett EU-medlemskap. De kommuner som tillhör glesbygd 

och landsbygd var däremot mindre positivt inställda (Holmberg 1996:165). 
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Figur 5: Andelen ja-röster i procent för EU-valet enligt kommuntypindelning 

Källa: KFAKTA03 

 

5.3 Parlamentsvalen 

Val till Europaparlamentet sker vart femte år och mandaten fördelas efter folkmängd 

(Internet 1). Sveriges första val till Europaparlamentet som genomfördes 1995, hade ett 

generellt sett väldigt lågt nationellt valdeltagande med små regionala skillnader, endast 

41,6 procent deltog, se bilaga 1 (Olsson 1999:46). Det enda val som i Sverige har haft ett 

lägre valdeltagande är 1922 landstingsval, där 38,2 procent utnyttjade sin rösträtt. I första 

hand var det EU-positiva som deltog i Europaparlamentsvalet. Det var 56 procent av de 

EU-vänliga som utnyttjade sin rösträtt, jämfört med 39 procent av motståndarna som 

gjorde detsamma. Urbaniseringsgraden hade stor betydelse vid folkomröstningen 1994. 

EU-motståndet var tydligast i landsbygden, medan förespråkarna var som flest i 

storstäderna. Även Europaparlamentsvalet 1995 präglades av detta samband, skillnaden 

var dock en relativt liten (SCB 2001:77ff). Valdeltagandet till parlamentsvalet 1999 sjönk 
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till 38,8 procent. Valet var det andra som hölls i Sverige, men det första ordinarie som 

Sverige deltog i. Det första valet hölls mitt under pågående mandatperiod (Internet 7). 

Den låga siffran kan jämföras med ett europeiskt genomsnitt på 50 procent (SOU 

2000:81, 71). Det kan därmed konstateras att Sverige har ett lågt valdeltagande till 

Europaparlamentsvalet, uppsatsen syftar även till att analysera om det låga valdeltagandet 

har något samband med de ökade resurserna som inträdet i EU medförde i form av 

strukturfondspengar, samt andra faktorer som kan tänkas påverka. 

 

I uppsatsen utförs ingen regressionsanlys på Europaparlamentsvalet 1995 av den 

anledningen att påverkan av strukturfondspengarna borde bli tydligare först vid det andra 

parlamentsvalet, där en ökning av valdeltagande förväntas i samband med ökade resurser.  

 

5.3.1 Påverkande faktorer 

För att undersöka de mellankommunala variationerna i valdeltagandet vid 

Europaparlamentsvalet 1999 används valdeltagandet som beroende variabel. De 

oberoende variabler som testas är följande: hur stort EU-stöd kommunerna fått, 

urbaniseringsgrad, befolkningens utbildnings- och inkomstnivå, samt andel personer som 

själva eller som har föräldrar som är födda utanför Sverige. Undersökningen förväntas 

visa att ett omfattande ekonomiskt stöd från EU per kommuninvånare ökar EU-intresset 

och därmed höjer valdeltagandet, liksom en ökad urbaniseringsgrad och en högre 

utbildnings- och inkomstnivå. Vi har även för avsikt att testa om en högre 

”internationaliseringsgrad”, mätt med andel invandrare i kommunen, även ökar intresset 

för ett internationellt politiskt engagemang. Därmed förväntas samtliga faktorer ha en 

positiv inverkan på valdeltagande. Även dummyvariabler (0/1) har lagts in i analysen för 

kommunens geografiska planering, det vill säga om den ligger i Götaland, Svealand eller 

Norrland. Detta för att undersöka om det, förutom övriga oberoende variabler, finns 

någon geografisk effekt. Analysen har genomförts med hjälp av en multipel 

regressionsanalys. I tabell 2 redovisas resultatet. Sambandet mellan ett låg valdeltagande 

i Europaparlamentsvalet och de faktorer som undersöks har ett förklaringsvärde på 47 

procent, vilket innebär att valdeltagandet i Europaparlamentsvalet kan förklaras till 47 

procent med hjälp av de oberoende variabler som använts (se bilaga 2). 
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Av de faktorer som undersöks, är det andel med högskoleutbildning med ett värde på 

0.463, och medelinkomst 0.342 som påverkar valdeltagandet mest, i en positiv riktning. 

Den faktor som påverkar mest negativ är dummyvariabeln för Norrland -0.163, detta kan 

tolkas som att norrlänningar generellt utnyttjar sin rösträtt i mindre utsträckning i 

Europaparlamentet vilket kan förklaras av den geografiska skillnaden. Vi kan även utläsa 

att de ökade resurserna påverkar valdeltagandet i en svag negativ riktning. Dock är denna 

faktor en av dem som påverkar valdeltagandet minst. Även faktorerna andel invandrare 

och urbaniseringsgrad har en svag negativ inverkan på valdeltagandet. Dummyvariabeln 

för Götaland visar att befolkningen i regionen i jämförelse med befolkningen i Norrland 

uppvisar ett högre valdeltagande. 

 

Tabell 2: Valdeltagande i EU-parlamentsvalet 1999 
Ostandardiserade

koefficienter
Standardiserade 

koefficienter
t Sig.

Modell B Beta
1 Konstanta variabler 1.429 3.884 .000

EU- stöd/capita 1995-
1999

-0.005 -.018 -.327 .744

Andel högskoleutb .139 .463 8.038 .000

Andel boende i tätort -0.078 -.142 -2.386 .018

Dummyvariabel för
Götaland

0.029 .091 1.713 .088

Andel med invandrar-
bakgrund

-0.0222 -.086 -1.495 .136

Dummyvariabel för
Norrland

-0.05 -.163 -2.756 .006

Medelinkomst i
kommunen 

.421 .342 5.487 .000

 

Källa: KFAKTA03 samt ITPS 

 

I figuren nedan visas det svaga negativa sambandet som finns mellan ökade resurser i 

form av strukturfondspengar och valdeltagandet i parlamentsvalet 1999, lite närmare. 
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Figur 6: EU-stöd och Europaparlamentsvalet 1999 

Källa: KFAKTA03 och ITPS 
 

5.4 En europeisk monetär union 

Den europeiska monetära unionen har genomförts i tre etapper från 1990 till 1999. Första 

etappen innebar att hinder mot fria kapitalrörelser avskaffades inom EU. Den andra 

etappen strävade efter att länderna skulle stabilisera sina ekonomier för att kvalificera sig 

för deltagande i valutaunionen. Och tredje etappen, som inleddes den 1 januari 1999, 

innebär gemensam valuta (euro), gemensam penning - och valutapolitik samt en 

gemensam bank (Internet 6). 

 

Den 19 oktober 1995 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att utreda 

konsekvenserna av en eventuell svensk anslutning till den tredje etappen av EMU. Den 

färdiga utredningen presenterades för regeringen i oktober 1996. Huvudslutsatsen blev att 

politiska argument talade för och ekonomiska skäl talade mot en svensk anslutning från 1 

januari, 1999. Sammanfattningsvis ansågs att motargumenten vägde tyngre (Ibid.). Trots 

det svenska medlemskapet i unionen var de svenska politikerna tidvis kritiska till hela 
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EMU-projektet, som sågs vara alltför ekonomiskt riskfyllt, politisk oförsvarlig och 

demokratisk tvivelaktig. Den försiktiga svenska linjen slogs fast på hösten 1997 i och 

med att riksdagen beslöt befalla regeringens yrkande om att inte införa unionens valuta, 

då den trädde i kraft 1999. Både regeringen och riksdagen ansåg att ett utanförskap kunde 

få besvärande politiska följder och ställningstagandet berodde således till stor del på att 

det folkliga stödet inte ansågs vara tillräckligt för att införa euron 1999 i Sverige. 

Regeringen och riksdagen bestämde även att beslut om ett fullt deltagande i 

valutaunionen skulle avgöras av folket. Förutom Sverige valde Danmark och 

Storbritannien att stå utanför valutaunionen (Johansson 2002:230ff). 

 

I enlighet med beslutet från 1997 beslutade riksdagen, i mars 2003 att en folkomröstning 

om inträde i valutaunionen skulle hållas den 14 september samma år. Eurobarometern 

genomförde en undersökning våren 2003, där 41 procent av de tillfrågade svenskar som 

stödde valutaunionen, jämfört med 59 procent i hela unionen. Undersökningen visade 

även att de länder som valde att stå utanför valutaunionen är också de där valutaunionen 

har minst stöd. Där britterna är de som stöder valutaunionen minst (Eurobarometer 60.1).  

 

I folkomröstningen om införande av euron vann nej-sidan med 55,9 procent mot 42,0 

procent för ja-sidan. Andelen blanka röster var 2,1 procent. Valdeltagandet uppgick till 

82,6 procent av de röstberättigade. Nej-resultatet innebär att riksdagens tidigare beslut 

från 1997 fortsätter att gälla. Enligt beslutet ska Sverige tills vidare stå utanför 

valutaunionen. Stödet för valutaunionen i Sverige störst i storstäderna, förorterna och 

regionen runt Stockholm Göteborg och Malmö. I glesbygden finns det största motståndet. 

 

5.4.1 EMU och påverkan 

I följande analys ska det undersökas om det finns något samband mellan de variabler som 

uppsatsen behandlar och resultaten i folkomröstningen rörande EMU. I denna analys 

används samma oberoende variabler som i regressionsanalysen gällande valdeltagande 

till Europaparlamentet. Den beroende variabeln utgörs av andel ja-röst i EMU-

folkomröstningen. Samma dummyvariabler som vid föregående regressionsanalys 

används. Resultaten av den genomförda regressionsanalysen redovisas i följande tabell. 
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Variationen i andel ja-röster i EMU-folkomröstningen förklaras till 86 procent av 

modellen, se bilaga 3. 
 
Tabell 3: Andel ja-röster i procent i EMU-valet 2003 
 

Ostandardiserade
koefficienter

Standardiserade 
koefficienter

t Sig.

Modell B Beta
1 konstant -0.623 -1.23 .000

Eu-stöd/capita 
1995-99

-0.054 -0.190 -6.557 .000

Andel med 
högskoleutb.

0.269 0.331 11.296 .000

Andel boende i
tätort 

0.129 0.086 2.860 0.005

Dummyvariabel
för Götaland

0.115 0.176 6.497 .000

Andel men 
invandrarbakgr

und

0.218 0.311 10.722 .000

Dummyvariabel
för Norrland

-0.178 -0.214 -7.086 .000

Medelinkomst i
kommunen 

28.119 0.137 4.319 .000

Källa: KFAKTA03 samt ITPS 

 

Vi kan utläsa att den faktor som i störst utsträckning påverkade folkomröstningens utgång 

i en positiv riktning är andel med högskoleutbildning med värdet 0.331. Andel i 

befolkning med invandrarbakgrund är den faktor som i andra hand påverkade resultatet 

0.311 då gruppen röstade i större utsträckning. Vi kan även se att dummyvariabeln för 

Norrland -0.214 och de ökade resurserna, -0.19 hade en negativ inverkan. 

Urbaniseringsgrad, medelinkomst och dummyvariabel för Götaland visade sig ha en 

positiv inverkan på valdeltagandet. Alla undersökta faktorer har en statistisk signifikans 

för valutgången. I figur 7 visas sambandet mellan utgången av folkomröstningen och de 

ökade resurserna lite närmare. I en jämförelse av figurerna 6 och 7 kan det utläsas att den 

negativa påverkan mellan ökade resurser och samtycke är tydligare i valutgången rörande 

folkomröstningen om EMU år 2003, än Europaparlamentsvalet 1999. 
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Figur 7: EU-stöd och EMU-omröstningen 2003 

Källa: KFAKTA03 och ITPS 

 

Figuren visar alltså även att ju mer EU-stöd/capita i form av strukturfondspengar en 

kommun får desto mer negativt inställd till EMU var kommunen vid folkomröstningen 

om EMU hösten 2003. 

 

5.5 Sammanfattande analys 

Hösten 1994 genomfördes i Sverige en folkomröstning gällande medlemskap i EU som 

resulterade i ett medlemskap för landet. Valutgången visade dock att det var en knapp 

seger för ja-sidan som vann med endast 5,5 procentenheter. Det fanns även regionala 

skillnader där man i den norra delen av landet var mer kritiska till unionen. Valutgången 

visar att även om ett medlemskap blev aktuell för Sverige så var inte folket helt 

övertygade om att det var det bästa för landet i och med att det ändå var 46,8 procent av 

de röstberättigade som röstade nej. Vi kan då se dessa 46,8 procent av rösterna som en 

relativ tydlig opposition. Efter inträdet i unionen har stödet för EU varierat från år till år, 

se tabell 1. 
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1995 hölls för första gången ett Europaparlamentsval i Sverige. Till skillnad från 

folkomröstningen 1994, som hade ett valdeltagande på 83 procent, hade parlamentsvalet 

ett valdeltagande på endast 41,6 procent och med små regionala skillnader. 1999 hölls det 

andra Europaparlamentsvalet i landet, som erhöll ett ännu sämre valdeltagande på endast 

38,8 procent. Uppsatsen undersöker vissa faktorer som kan tänkas ha en påverkan på 

valutgången och valdeltagandet, och av dessa var det högskoleutbildning och 

medelinkomst i kommunen som hade den största inverkan både i Europaparlamentsvalet 

1999 och EMU-valet 2003. Ökade resurser i form av strukturpengar hade däremot en 

negativ påverkan i båda valutgångarna. När det gällde Europaparlamentsvalet 1999 var 

dessutom den negativa påverkan relativt liten. Därmed kan slutsatsen dras att 

strukturfondsmedel inte hade någon relevant påverkan vad gäller valdeltagandet. 

Däremot hade strukturfondspengarna en större inverkan på EMU-valet 2003 där det 

negativa sambandet blir tydligare, se figur 7.  

 

Folkomröstningen Sverige genomförde gällande EMU har varit frågan om ett fullständigt 

medlemskap i EU:s monetära union, där kronan byts ut mot unionens valuta ”euron”. 

Regeringen visade till en början en stor skepsis till valutasamarbetet och även det folkliga 

stödet var relativ låg. År 2003 genomfördes folkomröstningen gällande EMU, där nej-

sidan erhöll 55,9 procent av rösterna och vann. Sverige är med undantag av britterna det 

land inom unionen som är mest kritisk till valutaunionen, endast 41 procent av 

svenskarna stödjer EMU jämfört med 59 procent i resten av unionen. Vad gäller 

urbaniseringsgrad och andel invandrare i befolkningen har dessa faktorer en negativ 

inverkan på valdeltagandet, men påverkade valutgången i EMU-omröstningen i en 

positiv riktning. De regionala skillnaderna tydliggörs genom att dummyvariabeln för 

Norrland har uppvisat en negativ inverkan på både valdeltagande och valutgång i 

folkomröstningen, medan dummyvariabeln för Götaland har haft en positiv inverkan.  

 

Av de faktorer som undersöktes vad gäller påverkan, var det högskoleutbildning och 

andel befolkning med invandrarbakgrund som hade det största påverkan. Angående de 

ökade resurserna kan man se en tydlig påverkan mellan strukturfondspengar och negativ 

inställning till EMU. De kommuner med stor resurstilldelning hade mindre andel ja-
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röster, se figur 7. Svaret på frågeställningen som formulerades i kapitel 1 om att granska 

var det finns ett starkt respektive svagt stöd för EU anses vara besvarad. Även frågan om 

hur Sveriges befolknings inställning gentemot EU har påverkats gällande valdeltagande 

och valutgång genom strukturfondernas resurser och övriga undersökta faktorer, har 

besvarats.  

 

5.5.1 Handlingar och legitimitet 

Beethams legitimitetsteori består av tre punkter, den första punkten innebär att en 

maktposition ska uppnås och upprätthållas genom de existerande regler, dessa regler 

måste i sin tur accepteras enligt den andra punkten, gemensamma delade värderingar. 

Tredje punkten, som är den som uppsatsen koncentreras på, innebär att det måste finnas 

samtycke från de underordnade. Där samtycket kan uttryckas genom frivilliga politiska 

handlingar, exempelvis valdeltagande. Valdeltagandet till Europaparlamentet ses då som 

en indikator på samtycket från det svenska samhället till EU. Det skulle även kunna 

påstås att EU har lyckats övertyga landets politiska elit om att de är bäst lämpade att 

styra, dock inte folket. Genom det låga valdeltagandet till Europarlamentet och nej-

resultatet i EMU-omröstningen blir detta tydligt. 

 

EU:s strukturfonder syftar till att öka den ekonomiska och sociala samhörigheten mellan 

medlemsstater, och minska regionala obalanser, och därmed unionens integration. 

Sverige har trots detta fortsatt att vara en av de mest kritiska och motvilliga av 

medlemmarna. Folkomröstningen år 2003 gällande EMU var en tydlig indikator på att 

den svenska befolkningen motställer sig till den ökade integrationen som unionen strävar 

efter idag. Strukturfondspengarna verkar för tillfället ha en negativ påverkan på den 

svenska inställning gentemot EU, detta kan bero på den förändring som regionalpolitiken 

har genomgått. Det är nya arbetssätt som tillämpas och det kan vara möjligt att folket inte 

riktigt har insett hur arbetsmetoden fungerar och vad pengarna används till. 
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6. SLUTDISKUSSION 

Den europeiska unionen får sin legitimitet av medlemsländernas regeringar, som i sin tur 

erhåller sin legitimitet genom medborgarna, och är alltså beroende av ländernas 

legitimitet samt hur väl dessa lyckas införliva unionens policies och genomförandet av de 

regler som skapas inom EU. Uppsatsens syfte var att undersöka hur EU:s legitimitet 

påverkas av faktorer som strukturfondernas resurser, urbaniseringsgrad, utbildnings- och 

inkomstnivå, samt andelen invandrare. Resultatet av de genomförda analyserna visade att 

högskoleutbildning hade en mycket starkare påverkan än pengar. Att pengar hade en så 

lite påverkan jämfört med de andra faktorerna och som dessutom var negativ, kan ha att 

göra med att strukturfonderna kan betraktas som ett dolt projekt. Det svenska folket 

kanske inte har så stor kunskap om vad pengarna används till. Regionalpolitiken verkar 

fungera bättre idag, med hjälp av EU, men många svenskar anser att unionen innebär 

slöseri med pengar. Analysen kan även ses som en indikation på att Sverige inte riktigt 

har lyckats med införande av unionens policies och regler vad gäller 

strukturfondspolitiken. Det finns i Sverige jämfört med resten av Europa en starkare 

motvilja till en ökad integration av EU, svenskarna ställer sig mer negativa än andra 

europeiska länder till EMU. Det är i norra delen av landet, där det starkaste motståndet 

hittas. I förorterna, exempelvis Danderyd, samt storstadsområdena hittas däremot 

Sveriges starka stöd för EU. 

 

Sverige uppvisar även ett väldigt lågt Europaparlamentsvaldeltagande. Gällande 

valdeltagande till Europaparlamentet är det viktigt att en högre nivå än vad den gör idag 

uppnås. En anledning till det låga valdeltagandet vid valet till Europaparlamentet kan 

komma att påverka de nationella val. I Sverige sjönk valdeltagandet till 

Europaparlamentet från 41,6 procent år 1995 till 38,8 procent år 1999. Frågan om 

valdeltagandet till Europaparlamentet är komplicerad och kan inte förklaras på ett enkelt 

sätt, det finns många förklaringar till varför människor avstår från att utnyttja sin rösträtt, 

någon enskild faktor som påverkar kan inte pekas ut som förklaring. I Sverige kan man 

dock tolka det som att den negativa attityden svenskarna har gentemot EU påverkar 

valdeltagandet till Europaparlamentet. Det låga valdeltagandet kan även på längre sikt 

komma att uppvisa andra negativa effekter. Detta på grund av att om allt fler struntar i att 
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utnyttja sin rösträtt så finns det risk för att vissa grupper av det svenska samhället inte 

finns representerade. Även den svenska attityden till unionen, som framkom väldigt 

tydligt vid EMU-omröstningen påverkar den politiska effektiviteten i Sverige. Denna 

avsaknad av effektivitet kan dessutom i sin tur resultera i ett minskat samtycke 

 

EU innebär ett nytt arbetssätt och en förändring av de demokratiska beslutsprocesserna. 

Därmed kan medborgaren känna sig osäker på sin möjlighet till påverkan eftersom 

medborgaren kan uppleva att makten har flyttats ännu längre bort. EU får, som sagt, sin 

legitimitet från medlemsländernas regeringar, av den anledningen är det av vikt att 

hänsyn tas till opinionen. Detta för att inte samtycket/acceptansen ska återtas från de 

nationella politiska organisationerna, vilket kan resultera i en ond cirkel, där opinionen i 

medlämsländerna kan komma att skapa problem för EU som helhet. Om opinionen mot 

EU blir för stor i medlemsländerna kan de nationella politiska institutionerna tvingas 

utforma för att motarbeta eller bromsa unionens utveckling och till och med jobba för ett 

utträde. Detta skulle kunna komma att skada unionens anseende. 

 

Uppsatsens konklusion är att de faktorer som undersöktes i olika utsträckning påverkade 

valutgången i de olika valen. Som analysen visar finns det starka statistiska indikationer 

som motbevisar att EU har lyckats ”köpa sig röster” bland den svenska väljarkåren, 

genom de införda strukturfondspengarna. Istället har analysen visat att det finns en 

synbar statistisk signifikant negativ effekt mellan stöd för EU vid EMU-valet. Effekten 

vid Europaparlamentsvalet var också negativ dock inte statistiskt signifikant. Faktorer 

som högskoleutbildning, kommunernas medelinkomst, andel med invandrarbakgrund har 

en större inverkan på valresultaten än pengar, detta även i en positiv riktning för EU. 

Avslutningsvis vill vi bara peka på att unionen behöver längre tid för att kunna bygga upp 

en egen legitimitet, den befinner sig bara i början av sin utveckling. Resultaten av 

analysen kan dock ses som en indikation på att det inom Sverige behövs mycket arbete 

för en ökad folklig legitimitet gentemot EU. 
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BILAGA 1 EUROPAPARLAMENTSVAL 1995 
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Europaparlamentsval 1995 indelat regionvis  
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BILAGA 2 EUROPAPARLAMENTSVAL 1999 OCH EU-STÖD 

 
Modell Summare 

Modell R R SquareAdjusted R
Square

Std. Error 
of the 

Estimate
1 .690 .477 .463 .08824

a Predictors: (Constant), Medelinkomst i kommunen 2000 logaritmerad, Dummyvariabel 

för Götaland, Andel av befolkningen som själva eller föräldrar födda utom landet 

logaritmerad, Eu-stöd, kronor per invånare 1995-99, Andel med högskoleutbildning 

logaritmerad, Dummyvariabel för Norrland, Andel boende i tätort 2000 logaritmerad 

 
ANOVA 

Modell  Sum of 
Squares

df Mean 
Square

F Sig.

1Regression 1.971 7 .282 36.167 .000

Residual 2.165 278 .008
Total 4.136 285

a Predictors: (Constant), Medelinkomst i kommunen 2000 logaritmerad, Dummyvariabel 

för Götaland, Andel av befolkningen som själva eller föräldrar födda utom landet 

logaritmerad, Eu-stöd, kronor per invånare 1995-99, Andel med högskoleutbildning 

logaritmerad, Dummyvariabel för Norrland, Andel boende i tätort 2000 logaritmerad 

b Dependent Variable: Valdeltagande i EU-parlamentsvalet 1999, logaritmerad 

 
Coefficients 

 Unstandar
dized 

Coefficient
s

Standardiz
ed 

Coefficient
s

t Sig.

Modell  B Std. Error Beta
1 (Constant) 1.429 .368 3.884 .000

Eu-stöd,
kronor pe

 
r 

invånare 
1995-99 

-3.640E-07 .000 -.018 -.327 .744

Andel med 
högskoleut

bildning 
logaritmer

ad 

.139 .017 .463 8.038 .000

Andel
boende i 

tätort 2000 
logaritme

 

r

-7.860E-02 .033 -.142 -2.386 .018

  



 

ad 
Dummyvar

iabel för 
Götaland 

2.189E-02 .013 .091 1.713 .088

Andel av
befolkning

en som 
själva elle

 

r 
föräldrar 

födda 
utom 

landet 
logaritmer

ad 

-2.219E-02 .015 -.086 -1.495 .136

Dummyvar
iabel för 
Norrland 

-5.003E-02 .018 -.163 -2.756 .006

Medelinko
mst i 

kommunen 
2000 

logaritmer
ad 

.421 .077 .342 5.487 .000

a Dependent Variable: Valdeltagande i EU-parlamentsvalet 1999, logaritmerad 
 
Excluded Variables 

 Beta In t Sig. Partial
Correlation

 Collinearity 
Statistics

Modell  Tolerance
1 Dummyvar

iabel för 
Svealand 

. . . . .000

a Predictors in the Modell: (Constant), Medelinkomst i kommunen 2000 logaritmerad, 

Dummyvariabel för Götaland, Andel av befolkningen som själva eller föräldrar födda 

utom landet logaritmerad, Eu-stöd, kronor per invånare 1995-99, Andel med 

högskoleutbildning logaritmerad, Dummyvariabel för Norrland, Andel boende i tätort 

2000 logaritmerad 

b Dependent Variable: Valdeltagande i EU-parlamentsvalet 1999, logaritmerad 

  



 

BILAGA 3 EMU-OMRÖSTNING OCH EU-STÖD 
 
Model Summary 

Model R R SquareAdjusted R
Square

Std. Error 
of the 

Estimate
1 .927 .858 .855 4.1546

a  Predictors: (Constant), Medelinkomst i kommunen 2000 logaritmerad, Dummyvariabel 

för Götaland, Andel av befolkningen som själva eller föräldrar födda utom landet 

logaritmerad, Eu-stöd, kronor per invånare 1995-99, Andel med högskoleutbildning 

logaritmerad, Dummyvariabel för Norrland, Andel boende i tätort 2000 logaritmerad 

 
ANOVA 

Model  Sum of 
Squares

df Mean 
Square

F Sig.

1 Regressio
n 

29096.011 7 4156.573 240.808 .000

Residual 4798.533 278 17.261
Total 33894.544 285

a  Predictors: (Constant), Medelinkomst i kommunen 2000 logaritmerad, Dummyvariabel 

för Götaland, Andel av befolkningen som själva eller föräldrar födda utom landet 

logaritmerad, Eu-stöd, kronor per invånare 1995-99, Andel med högskoleutbildning 

logaritmerad, Dummyvariabel för Norrland, Andel boende i tätort 2000 logaritmerad 

b  Dependent Variable: % ja-röster i EMU-valet 2003 
 

Coefficients 
 Unstandar

dized 
Coefficient

s

Standardiz
ed 

Coefficient
s

t Sig.

Model  B Std. Error Beta
1 (Constant) -163.697 17.323 -9.450 .000

Eu-stöd,
kronor pe

 
r 

invånare 
1995-99 

-2.108E-04 .000 -.114 -4.023 .000

Andel med 
högskoleut

bildning 
logaritmer

ad 

10.464 .816 .385 12.832 .000

Andel 
boende i 

tätort 2000 
logaritmer

ad 

1.563 1.551 .031 1.008 .314

  



 

Dummyvar
iabel för 

Götaland 

3.672 .602 .169 6.105 .000

Andel av 
befolkning

en som 
själva eller 

föräldrar 
födda 
utom 

landet 
logaritmer

ad 

7.286 .699 .312 10.427 .000

Dummyvar
iabel för 
Norrland 

-4.746 .855 -.171 -5.553 .000

Medelinko
mst i 

kommunen 
2000 

logaritmer
ad 

28.119 3.611 .253 7.788 .000

a  Dependent Variable: % ja-röster i EMU-valet 2003 
 
Excluded Variables 

 Beta In t Sig. Partial
Correlation

 Collinearity 
Statistics

Model  Tolerance
1 Dummyvar

iabel för 
Svealand 

. . . . .000

a  Predictors in the Model: (Constant), Medelinkomst i kommunen 2000 logaritmerad, 

Dummyvariabel för Götaland, Andel av befolkningen som själva eller föräldrar födda 

utom landet logaritmerad, Eu-stöd, kronor per invånare 1995-99, Andel med 

högskoleutbildning logaritmerad, Dummyvariabel för Norrland, Andel boende i tätort 

2000 logaritmerad 

b  Dependent Variable: % ja roster i EMU-valet 2003 

 
 

  




