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ABSTRACT 
The main purpose of this bachelor-thesis is to determine whether or not the European Union 

has a legitimacy deficit among the people in the county of Norrbotten.  The thesis has been 

fulfilled by interviewing 25 people living in this area, text analysis and quantitative data such 

as referendum statistics, and other surveys concerning peoples’ opinions and beliefs about the 

EU. David Beethams theory on legitimation and his interpretation of the concept as consisting 

of three dimensions of the concept set the foundation for the analysis. The conclusions were 

that; the beliefs and values of the population of Norrbotten seem to correspond with the 

intentions and goals of the EU, despite the fact that the referendum result of 1994 show the 

opposite. Probable causes for this negative attitude towards the EU in the referendum are, 

apart from simple prejudices, population differences and different ways of living combined 

with prior experience of unfortunate decision making other issues in the county. 
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SAMMANFATTNING 
Sedan den första januari, 1995 då Sverige blev en del av EU-samarbetet, har medlemskapet i 

unionen varit en debatterad fråga.  I folkomröstningen 1994 röstade 52,3 % (SCB) av svenska 

folket ja, men befolkningen i Norrbotten sa hela 64,6 % nej till ett EU-tillträde. Det innebär 

att majoriteten av norrbottningarna inte har bidragit till svenskarnas samtycke till medlem-

skapet. Syftet med uppsatsen är att utifrån EU: s grundläggande mål och intentioner, under-

söka EU: s legitimitet i Norrbotten. Ett legitimitetsunderskott i Norrbotten för EU-

medlemskapet bör innebära att människors värderingar och normer inte överensstämmer med 

unionens politik. Därför är det intressant att undersöka om anledningen till Norrbottens nej, 

tillsammans med den negativa inställning till EU i övrigt som uppvisas i diverse statistiska 

studier, verkligen grundar sig i brist på överensstämmande värderingar eller om det har helt 

andra orsaker. 

David Beethams teori om legitimitet utgör grundstenen till uppsatsen. Hans tre 

dimensioner av begreppet och framför allt hans andra legitimitetskriterium, rättfärdigande 

genom överensstämmande värderingar, är mycket passande för uppsatsämnet. Syftet ska upp-

nås genom att genomföra ett tjugotal intervjuer bland norrbottningarna med intentionen att 

fånga de sanna värderingarna gällande EU: s politik. För att lyckas med detta ansågs det 

nödvändigt att inte nämna ordet EU i intervjufrågorna, då deras eventuella förutfattade 

meningar skulle kunna färga respondenternas svar. Kvantitativt material i form av folk-

omröstningsresultat och andra undersökningar om människors åsikter och värderingar om EU 

har granskats. Den indirekta undersökningsmetoden och tron på att det ligger andra orsaker 

bakom valresultatet och den negativa attityden, gör att hypotesen blir följande; den finns inte 

något legitimitetsunderskott för EU hos befolkningen i Norrbotten.   

De slutsatser som kunnat dras är att norrbottningarnas värderingar tycks 

överensstämma med EU: s mål och intentioner, trots att valresultatet och andra under-

sökningar hävdar motsatsen. Den negativa attityden gentemot EU kan i stället bero på Norr-

bottens unika karaktär i Sverige. Det råder stora skillnader i befolkningstäthet och levnadssätt 

i jämförelse med övriga landet och Europa. Dessutom har norrbottningarna tidigare erfaren-

heter av missgynnande politiska beslut som tagits från mer centrala regioner. Misstron mot 

det egna landets centralstyrning i Stockholm, gör att skepticismen fördjupas när besluts-

fattandet sker i Bryssel, ännu längre ifrån befolkningen. Därmed kan det sägas att genom den 

norrbottniska majoritetens nej till EU blev fördomarna en självuppfyllande profetia. 
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1. HAR EU LEGITIMITET I NORRBOTTEN? 
Den första januari, 1995 blev Sverige, efter en folkomröstning i september, 1994, fullvärdig 

medlem i den europeiska unionen, EU. Sedan dess har medlemskapet och EU-samarbetet i 

övrigt varit en het fråga i Sverige. Riksdagens partier var, och är fortfarande, inte eniga om 

Sveriges deltagande. Diskussioner har, bland annat på Miljöpartiets initiativ, förekommit om 

en ny folkomröstning borde genomföras, eller till och med om Sverige borde begära utträde. 

Detta är dock röster ur en minoritet, men påvisar ändå oenighet och att debatten fortfarande är 

aktuell trots att Sverige varit medlem i EU i nästan ett decennium.  

I folkomröstningen 1994 om EU-medlemskapet röstade 52,3 % (SCB) av svenska 

folket ja och därmed har medlemskapet i unionen de flesta medborgares samtycke. I 

Norrbotten röstade däremot 64,6 % nej och 34,8 % ja (SCB), vilket innebär att majoriteten av 

norrbottningarna inte samtyckt. Det kan sägas att majoritetsprincipen, som innebär att 

majoritetens vilja genomförs, har sina svagheter när regioner som Norrbotten har en majoritet 

emot, men ändå tvingas följa den nationella majoritetens beslut. Majoritetsprincipen säger att 

om > 50 % röstar för ett förslag går det igenom, utan hänsyn till de 49,9 % som röstade emot, 

eller till exempelvis regionala differentieringar i landet. De kvantitativa uppgifterna rörande 

den svenska EU-omröstningen finns att hitta i Bilaga 1. 

I hela landet har samtycket till medlemskapet i EU minskat sedan folkomröstningen. 

År 2003, var siffran nere i 44,4 % för dem som var positiva till Sveriges medlemskap. Det 

minskade samtycket uttrycks också regelbundet i negativa termer i media. Läget i Norrbotten 

borde inte se annorlunda ut, om nästan 65 % röstade emot medlemskapet 1994, antas siffran 

vara ännu högre nu eller åtminstone konstant (SCB). Om nu EU inte har Norrbottens 

samtycke, med tanke på folkomröstningsresultatet, så är frågan varför, det vill säga vilka är de 

bakomliggande orsakerna? Det kan antas att problemet med den negativa inställningen 

gentemot EU i detta sammanhang handlar om värderingar. Om norrbottningarnas värderingar 

däremot överensstämmer med EU: s grundläggande mål och intentioner, innebär det att unio-

nen har legitimitet trots att opinionen hävdar motsatsen. Då kan det inte talas om något legiti-

mitetsunderskott, utan orsaken till den negativa inställningen måste sökas i andra faktorer. 

För att få veta den egentliga anledningen till människors åsikter om gränsöver-

skridande samarbete bör i en undersökning inte ordet ”EU” nämnas. Först då kan frågan om 

norrbottningarnas värderingar överensstämmer med unionens besvaras. Därmed framkommer 

också det som är intressant i sammanhanget, att norrbottningarna i själva verket kanske delar 

EU: s värderingar, trots valresultatet. Den negativa inställning som finns gentemot unionen 
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grundas i många fall på detaljfrågor såsom jordgubbarnas form, EU-anpassade lekplatser för 

barn, distansen mellan medlemsländernas medborgare och politikerna med mera. Ställnings-

tagandet borde i själva verket baseras på de övergripande frågor som gränsöverskridande 

samarbete och gemensamma militära insatser, vilka EU-samarbetet i grunden bygger på.  

Det är därför intressant att undersöka om anledningen till valresultatet i Norrbotten 

samt den negativa inställningen till EU verkligen grundar sig i en regional differentiering från 

EU: s grundläggande mål eller om det har helt andra orsaker. Antingen handlar det om en 

fokusering på detaljfrågorna, vilket inte innebär några svårare konsekvenser för medlem-

skapets trovärdighet, eller så handlar det om fördomar mot EU: s intentioner. Konservatism 

och en rädsla för förändring eller kanske lokalpatriotism, då Norrbotten kan ses som en sär-

egen del av Sverige med sina stora naturresurser och människors starka identitetskänsla för 

hembygden, kan vara några anledningar till valutgången. Detta skulle i förlängningen betyda 

att EU har ett mycket stort hinder att övervinna, då dessa egenskaper och tankar hos männi-

skor inte förändras över en natt. Norrbottningarna tycks själva tro att det finns ett legitimitets-

underskott, det vill säga icke överensstämmande värderingar mellan EU och befolkningen, för 

medlemskapet och enligt statistiska undersökningar, till exempel Attityder i Norrbotten från 

1995 (Bilaga 2), är de flesta norrbottningar negativa till EU. Därmed kan sägas att genom 

majoritetens nej till EU i Norrbotten, blev fördomarna en självuppfyllande profetia.  

 

Syfte och hypotesformulering 

Utifrån unionens grundläggande mål och intentioner ska EU: s legitimitet i Norrbotten 

undersökas. Ett legitimitetsunderskott för medlemskap i unionen bör innebära att människors 

värderingar och normer inte överensstämmer med unionens övergripande uppgifter. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka om det finns ett legitimitetsunderskott för EU bland 

medborgarna i Norrbotten.  

Med tanke på valresultatet 1994 och bristen på samtycke för medlemskapet i unionen, 

kan det uppfattas som att det finns ett legitimitetsunderskott för EU i Norrbotten. Den nega-

tiva attityden gentemot medlemskapet har dock förmodligen andra orsaker såsom fördomar, 

tidigare dåliga erfarenheter eller lokalpatriotism. Tron på ett legitimitetsunderskott grundar sig 

i så fall inte på icke överensstämmande värderingar mellan EU och norrbottningarna.  

Baserat på ovanstående resonemang blir hypotesen följande; det finns inte något 

legitimitetsunderskott för EU hos befolkningen i Norrbotten. Norrbottningarnas värderingar 

överensstämmer egentligen med EU: s grundläggande mål och inställning i viktiga sakfrågor.  
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Metod och material 

Den första uppgiften för en studie av legitimitet är att utreda begreppet, vad det innebär, hur 

det kan och bör studeras samt vilka slutsatser som kan dras från dessa studier. Litteraturen är 

den främsta informationskällan. The legitimation of power (1991), skriven av statsvetaren och 

sociologen David Beetham, utgör utgångspunkten för denna uppsats. Beethams teori om 

legitimitet och hans tre dimensioner av begreppet är grundstenen till uppsatsen. Texten 

fokuseras på författarens syn på legitimitet, vad det står för och hur olika maktformer kan 

uppnå legitimitet. Eftersom teorin väl överensstämmer med vårt syfte blev Beethams 

legitimitetsteori, och framför allt hans andra kriterium gällande värderingar, ett självklart val. 

För att anknyta legitimitetsdiskussionen till EU har även Legitimacy and the European 

Union (1998) är skriven av Beetham och Christopher Lord studerats. Den applicerar legitimi-

tetsbegreppet på en specifik maktrelation, nämligen den mellan EU och dess medlemsstater. 

Denna bok är intressant därför att den skapar en övergång mellan den legitimitetsteori vi 

använder oss av och unionssamarbetet.  I The legitimation of power diskuterar Beetham 

begreppet legitimitet mer generellt för olika sorters maktrelationer, vilket innebär att det inte 

är samma typ av begrepp som avhandlas i de båda böckerna. Visserligen finns en betydande 

likhet mellan begreppen makt och politisk auktoritet, men det kan ändå inte påstås att de 

betyder samma sak. Makt är ett mycket vidare begrepp än politisk auktoritet. Beetham har 

därför fått banta sitt angreppssätt, från att ha undersökt maktens legitimitet till att utreda 

legitimiteten hos den politiska auktoriteten som EU utgör. 

Vi har också valt att använda oss av Robert Dahls Demokratin och dess antagonister 

(1999), främst för hans diskussion om majoritetsprincipen. Dahl försvarar bland annat 

majoritetsprincipen som beslutsmetod i demokratier. Eftersom Sverige genom ett majoritets-

beslut rättfärdigade ett medlemskap i EU, anser vi att studien av denna bok är relevant. 

Utöver litteraturstudien har kvantitativt, empiriskt material i form av folkomröstnings-

resultat (Bilaga 1) och undersökningar om åsikter och värderingar om EU (Bilaga 2) 

granskats. Detta för att visa hur tidigare studiers resultat sett ut och jämföra med vår egen. 

Tjugofem intervjuer med ett urval av Norrbottens befolkning har genomförts för att 

exemplifiera resultatet av de kvantitativa undersökningarna och att studera om valresultatet 

speglar de värderingar som norrbottningarna har och om EU verkligen lider av ett legitimitets-

underskott. Undersökningen inleddes med att intervjua slumpmässigt utvalda personer i ett 

stort köpcentrum i Luleå, eftersom invånare från hela länet besöker residentstaden för att 

handla. Då intervjuunderlaget inte ansågs ha tillräcklig geografisk bredd, utökades 
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undersökningen med telefonintervjuer. Från de kommuner som inte blivit representerade i 

direktintervjuerna från Luleå, togs personer från dessa ut med hjälp av telefonkatalogen. Vi är 

medvetna om att urvalsmetoden inte är helt korrekt, enligt givna anvisningar (Svenning, 

2000), men poängen med intervjuerna är att få fram exempel på värderingar från olika typer 

av medborgare i hela länet, inte att ha ett statistiskt korrekt kvantitativt underlag.  

För att få en så tydlig bild som möjligt av de verkliga uppfattningarna, utelämnades att 

det var värderingar gällande medlemskapet som undersöktes och mer neutrala frågor ställdes 

om de grundläggande målen med samt de primära ämnesområdena i ett europeiskt samarbete.  

Frågorna ställdes med EU: s tre pelare som utgångspunkt och därmed borde de sanna 

värderingarna beträffade unionssamarbetet komma i dager. Frågorna har som regel krävt att vi 

kompletterat dem med utförligare förklaringar av uttryck och formuleringar. Ett exempel på 

det är den första frågan gällande jordbrukspolitiken där frågan var om respondenten anser att 

jordbrukare ska få bidrag för att kunna fortsätta med sin verksamhet? Vid de fyra prov-

intervjuer som utfördes var formuleringen ”Tycker du att jordbrukare ska få bidrag?” Denna 

kortare version tycktes då inte komplett och intervjupersonerna var inte helt säkra på om och 

varför jordbrukare får bidrag. Därför ansågs tillägget i frågeställningen, ibland än mer ut-

förligt, nödvändigt. Vi är medvetna om att vissa ord i intervjufrågorna kan uppfattas som 

positivt värdeladdade till europasamarbetets fördel, till exempel ”…alla möjliga förmåner…” 

i andra frågan om den inre marknaden. Denna formulering användes för att trycka på att det 

var ett bra jobberbjudande och en anledning till att faktiskt vilja flytta utomlands och arbeta. 

Även om Sverige inte var medlem i EU skulle dessa frågor ändå kunna ställas Anledningen 

till de aningen talspråkiga formuleringarna i intervjufrågorna, är att på ett lättförståeligt sätt 

kunna måla upp tänkbara situationer för respondenterna. Uttrycket ”…fritt fram för dig/ vem 

som helst att åka till exempelvis Finland och handlar varor…” skulle kunna uppfattas som 

positivt laddat, men samtidigt tyder det på att det inte skulle förekomma någon som helst 

kontroll över gränserna, vilket kan vara en negativ aspekt. Intervjufrågorna i sin helhet 

presenteras i Bilaga 3. 

Värderingarna ska appliceras på de grundläggande målen och intentionerna inom EU 

och unionens så kallade tre pelare1 har utgjort fokus för att urskönja dessa. Detta blir också 

uppenbart i de intervjufrågor som ställts till norrbottningar i syfte att fånga värderingar 

gällande dessa fundamentala ämnesområden. Här måste en viktig distinktion göras mellan 

begreppen värderingar och fördomar. Värderingar handlar om att sätta ett positivt eller 

                                                
1 Se figur i kapitel 4 sid. 23 
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negativt värde på något. En uppfattning betecknas ofta som en värdering för att antyda att den 

är subjektivt eller personligt präglad, vilket sammanfaller med att värden är något som 

människor tillskriver objekt. Fördomar definieras som negativa attityder mot företeelser och 

grundas på generaliseringar och felaktiga uppfattningar. Även om motargument skulle 

presenteras är fördomar svåra att korrigera (NE). Fördomar kan ses som en del av människors 

värderingar och kan därför vara avgörande i människors inställning till olika fenomen, 

exempelvis den europeiska unionen.  

 

Avgränsningar 

Valet av undersökningsområde motiveras av det faktum att befolkningen i Norrbotten, 

tillsammans med Jämtland, har det största antalet som röstade nej i EU-valet 1994 och därmed 

avviker från den svenska majoriteten.  En annan anledning till avgränsningen till Norrbottens-

regionen är att ett representativt urval av hela svenska befolkningen inte skulle vara möjligt 

att uppnå inom ramen för uppsatsens storlek. Urvalet kan inte heller anses helt representativt 

för Norrbottens befolkning, men det exemplifierar inte desto mindre de värderingar som råder 

och det är själva syftet med intervjuerna.   

Teoretiskt fokuseras uppsatsen på Beethams legitimitetsteori att läggas på det andra 

kriteriet gällande rättfärdigande genom värderingar och normer. Att både undersöka huruvida 

norrbottningarnas värderingar samstämmer med EU: s och att försöka återge ett eventuellt 

samtycke genom konkreta handlingar, som till exempel demonstrationer eller opinions-

bildning, är dock en för stor uppgift för uppsatsens omfång. Därför läggs tyngdpunkten på 

värderingarna, eftersom det är det andra kriteriet som kan visa om norrbottningarnas attityder 

gentemot EU faktiskt har saklig grund. Genom att fokusera på korrespondensen mellan de 

värderingar som uttrycks i EU: s grundläggande mål och intentioner och de värderingar som 

den norrbottniska befolkningen har, kan den negativa inverkan av eventuella andra faktorer 

effektivt filtreras bort.  

 

Disposition 

Syftet är att undersöka huruvida norrbottningarnas värderingar överensstämmer med EU: s 

fundamentala mål och därför inleds uppsatsen med ett teoriavsnitt om Beethams legitimitets-

teori och Dahls majoritetsprincip. Avsnittet inleds i sin tur med en sammanfattning av teoreti-

kernas bidrag till den statsvetenskapliga forskningen. Deras insatser kommer från skilda pers-

pektiv, men ger vägledning i valet av uppsatsämne. Beethams teori lägger grunden till 
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legitimitetsdiskussionen medan Dahl benar ut begreppet majoritetsbeslut samt dess styrkor 

och svagheter. EU som global aktör diskuteras kort liksom hur unionen på indirekt och direkt 

väg kan uppnå legitimitet. Därefter följer en redogörelse för de delar inom EU som ska utgöra 

basen för den empiriska värderingsundersökningen i form av intervjuer med personer i Norr-

botten. Det är målen och de viktiga grundstenarna med EU-samarbetet som bör ligga till 

grund för människors värderingar beträffande unionen. Målen och intentionerna med EU-

samarbetet utgörs av de politiska områden som symboliseras av de tre välkända pelarna. Då 

underlaget för intervjufrågorna i den empiriska undersökningen ska baseras på EU: s mål och 

intentioner beskrivs varje pelares politiska innebörd. Pelarna anses vara det som både bildligt 

och bokstavligt bär hela unionssamarbetet och därför är det deras innehåll som är det 

väsentliga i värderingsanalyser gällande EU. 

 För att få en klarare bild av under vilka förutsättningar befolkningen i Norrbotten antar 

sina värderingar, som senare ska jämföras med EU: s huvudsakliga arbetsområden, innehåller 

kapitel 5 en redogörelse av länets specifika situation som del av Sverige och Europa. Ett annat 

skäl till ett sådant kapitel är att studien om EU har ett legitimitetsunderskott i Norrbotten är en 

jämförande studie av två parter, dels EU: s grundläggande mål och intentioner och dels norr-

bottningarnas värderingar. Således måste båda parters ursprung och substans redovisas.  

Resultatet av de intervjuer som genomförts med ett tjugotal personer i Norrbotten 

fungerar som analysunderlag för att uppnå syftet att undersöka om EU lider av ett legitimitets-

underskott bland invånarna i Norrbotten. Två frågor per sakpolitiskt område inom EU: s 

pelare ställdes i intervjuerna och varje område redovisas för sig i uppsatsen tillsammans med 

troliga orsaker till svarsutfallen. Genom denna empirianalys kan hypotesen, att det inte finns 

något legitimitetsunderskott för EU hos Norrbottens befolkning, bekräftas alternativt 

falsifieras. 

Uppsatsen slutbehandlas med en analys av intervjuresultaten. Sedan följer en slut-

diskussion om syftet och huruvida uppsatsens hypotes kan verifieras eller förkastas.  
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2. BEETHAMS LEGITIMITETSTEORI OCH MAJORITETS-

PRINCIPEN ENLIGT DAHL 
För att kunna undersöka huruvida EU har legitimitet hos Norrbottens befolkning, måste 

begreppet legitimitet klargöras och förtydligas. Den teori som undersökningen ska baseras på 

är David Beethams tolkning av legitimitetsbegreppet som han ger i boken ”The power of 

legitimation” (1991). Där redogör han för sin uppfattning om vad legitimitet står för och när 

han anser att en maktrelation är legitim. Teorin appliceras på maktrelationen som finns mellan 

EU å ena sidan och befolkningen i Norrbotten å andra sidan. Det finns en maktrelation mellan 

dessa eftersom Sverige som stat har accepterat EU: s samtliga ingångskriterier och sedan 1 

januari, 1995 är en del av den europeiska unionen. Norrbotten är en del av Sverige och 

således är Norrbottens befolkning påverkade av, samt underställda, de beslut som fattas för 

EU: s räkning.  

Enligt Beetham finns nyckeln till förståelse för legitimitet i upptäckten av dess fler-

dimensionella karaktär. Legitimitetsbegreppet innehåller tre distinkta element, alternativt 

nivåer, som kvalitativt skiljer sig från varandra. Makten i fråga kan sägas vara legitim om den 

uppfyller följande: 

i. den rättar sig efter etablerade regler 

ii. reglerna kan rättfärdigas genom de värderingar som delas av både de dominerande 

och de underordnade 

iii. det finns bevis på samtycke från de underordnade till den specifika maktrelationen  

Nivåerna är inte alternativ utan bidrar alla till legitimitet. De erbjuder de underordnade en 

moralisk grund för tillmötesgående eller samarbete med makthavarna. Alla är dock olika och 

har sin egen form av icke-legitimitet (non-legitimate), när de inte är uppfyllda (Beetham, 

1991:16).  

 

Beethams första legitimitetskriterium – laglig legitimitet 

Den första och mest grundläggande nivån av legitimitet är implementeringen av lagar och 

regler. Makten kan sägas vara legitim om den utövas i enlighet med uppsatta lagar och regler. 

Beetham kallar dessa rules of power. Det är inte nödvändigtvis uttalade eller skrivna regler, 

utan kan även röra sig om informella koder. Formaliseringen, den skrivna lagen, är ett svar på 

behovet av ett tydligt regelverk i samband med diskussioner om vad som är rätt och riktigt. 

Den slutgiltiga maktutövningen står dock de formella institutionerna för (Beetham, 1991). 
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Motsatsen till legitimitet kopplad till regler är illegitimitet. Med det menas att makten är 

illegitim när den används i motsats till befintliga maktförhållanden. Det kan vara genom en 

coup détat (e.g. statskupp), maktmissbruk eller illegitimt tillfogande av makten. Även om 

makten accepteras av båda parter, men utövas på ett sätt som bryter mot gängse regler, blir 

den illegitim. Det olagliga förskaffandet av makten är vanligtvis raffinerat, vilket innebär att 

det är svårt att förhindra, och konsekvenserna för legitimiteten beror till stor del på hur all-

varlig överträdelsen är och om den upprepas. I länder där makten konsekvent missbrukas och 

reglerna ständigt bryts leder det till ett condition of chronic illegitimacy (Beetham, 1991), det 

vill säga ett tillstånd av permanent illegitimitet. Det blir då mycket svårt att bygga upp ett för-

troende för regler eftersom de ständigt missbrukas och bryts, samtidigt som makthavarna 

kanske tillfogat sig makten på olaglig väg. 

Synpunkter gällande det första kriteriet är att ett tillstånd av illegitimitet även kan upp-

stå när en stat misslyckas med att implementera de uppsatta reglerna. En annan aspekt är det 

faktum att staten ska vara en neutral part, men själv är aktör i en del frågor som rör legitimitet 

kopplat till lagar och regler. Det innebär i förlängningen att beslut kan fattas utifrån ett vinklat 

material, eftersom staten i realiteten blir sin egen tillsynsmyndighet. Om EU inte lyckas 

implementera och få acceptans för regler, blir det svårt för unionen att få legitimitet i Sverige.  

 

Det andra legitimitetskriteriet  

– rättfärdigande genom normer och värderingar 

Enligt Beetham är laglig legitimitet otillräckligt eftersom reglerna, genom vilka makten är 

förvärvad och utövad, själva behöver rättfärdigas. Han anser att makt måste, för att vara rätt-

färdigad, ha sitt ursprung i en giltig källa av auktoritet, framför allt i fråga om politisk makt. 

Reglerna måste säkerställa att de som sitter vid makten innehar de rätta egenskaperna för att 

utöva den, det vill säga att makten ska tjäna ett erkänt allmänt intresse snarare än makt-

havarnas. Rättfärdigandet beror på samhällets värderingar om vad som anses vara en giltig 

grund för auktoritet, vilka kvaliteter makthavare måste besitta samt hur individer kan få dem i 

sin ägo. Det beror också på samhällets föreställning om det allmänna intresset, ömsesidiga 

nyttan eller samhällsbehovet som maktsystemet tillfredsställer, för att undvika ett hobbe-

sianskt allas krig mot alla (Lewin, 1998). Vikten av rättfärdigandet i sammanhanget kring EU 

synliggörs genom att det blir svårt att i de enskilda medlemsländerna implementera dem på 

europeisk nivå fattade besluten. 
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Utan ett gemensamt ramverk av värderingar kan inte de regler, från vilka makten härstammar, 

bli rättfärdigade av de underordnade. Makten har därmed ingen moralisk auktoritet för sitt 

utövande. Dess anspråk kan heller inte ses som normativt bindande, även om de kan 

genomdrivas på ett effektivt sätt. Om legitimitet är viktigt för maktrelationens karaktär och 

dess effekt är beroende av de underordnades beteende, anser Beetham att det är en själv-

klarhet att maktens regler också måste rättfärdigas av dem som berörs (Beetham, 1991).  

Inget samhälle har helt uniforma värderingar, och maktrelationer kännetecknas ofta av 

skillnader mellan de dominanta och underordnade grupperna. Existerar dock inte minsta sam-

ordning mellan (och inom) gruppernas värderingar, finns det ingen grund för rättfärdigande av 

maktreglerna. Det kan hända att dessa inte rättfärdigas genom delade värderingar; antingen 

för att det inte finns några delade grundvärderingar alls, eller; för att ändrade värderingar har 

fråntagit reglerna dess stöd, alternativt; att ändrade omständigheter har gjort reglernas rätt-

färdigande otänkbara trots beständiga värderingar. Om det inträffar kan det sägas att makt-

reglerna har underskott på legitimitet, inte att de är illegitima som i fallet om det första 

kriteriet inte uppfylls (Beetham, 1991).  

 

Majoritetsprincipen 

För att vidare utveckla varför tyngdpunkten i uppsatsen bör ligga på Beethams andra krite-

rium gällande värderingar följer här ett avsnitt om majoritetsprincipens styrkor och svagheter. 

Detta för att illustrera att även om drygt 64 % av Norrbottens befolkning röstade nej till EU i 

folkomröstningen, innebär det inte nödvändigtvis att befolkningens värderingar inte överens-

stämmer med dem som EU står för. Som argumenterats för i inledningen av uppsatsen kan 

detta resultat bero på helt andra orsaker. 

Liberala demokratier tillämpar majoritetsprincipen som beslutsregel och Sverige är ett 

exempel på en sådan demokrati. Den bokstavliga betydelsen av demokrati är folkstyre. 

Vanliga förklaringar brukar vara styre av eller genom folket, en annan tolkning är styre för 

folket. ”Den liberala demokratin bygger på en balans mellan de två idealen – ’genom’ res-

pektive ’för’ folket – och skiljer för det första på folket och folkets representanter. 

Representanterna blir de som i första hand står för styrandet” (Lindahl, 2001:12f). Robert 

Dahl skriver i sin bok Demokratin och dess antagonister om majoritetsregeln och den 

demokratiska processen. De flesta som diskuterar demokrati, förespråkare såväl som 

motståndare, anser att majoritetsprincipen är en självskriven del av demokratiprocessen. För 

att kunna fatta beslut bör majoriteten stödja beslutet, men det finns också de som anser att det 
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är tillräcklig grund för att kunna stifta lagar. Alltså; det behöver inte råda enhällighet för att en 

lag ska antas och gälla även de som inte stödjer den, förutsatt att majoriteten stödjer beslutet  

De viktigaste övergripande argumenten för majoritetsprincipen är enligt Dahl            

(Dahl, 1999:154ff):   

1. Största möjliga självbestämmande för så många som möjligt.  

2. Alternativen är anonyma, omröstningsproceduren är neutral och beslutet leder till en 

positiv respons.  

3. Majoritetsbeslut leder oftare till korrekta beslut, inte för att de är mer sanna, utan 

därför att en majoritet bör ha bäst vetande i det beslut som fattats.  

4. Med majoritetsbeslut maximeras nyttan.  

Inom EU tillämpar man olika principer av beslutsfattande beroende på vilken typ av beslut det 

gäller, om det är mellanstatligt eller överstatligt. Det finns ingen generell regel som säger att 

alla beslut ska fattas på samma sätt.  

 

Majoritetsbeslut och Beethams legitimitetsteori 

Generellt tillämpas majoritetsprincipen vid beslutsfattande i Sverige. Det är ett väl beprövat 

system med många fördelar som ger stor trovärdighet åt de beslut som fattas. Eftersom röst-

utslaget hos omröstningar har gett beslutet majoritetsstöd, innebär det också att legitimitets-

aspekten verifieras. Vanligtvis räcker det med enkel majoritet (> 50 %) för att resultatet ska 

gälla. Men det innebär samtidigt att övriga 49, 99 % kanske inte stödjer resultatet. Då finns 

det en stor grupp medborgare som inte rättfärdigar det fattade beslutet.  

Trots att drygt 64 % av norrbottningarna röstade nej i folkomröstningen 1994, måste 

länet ändå rätta sig efter hela befolkningens majoritetsbeslut. Därmed är det första kriteriet 

uppfyllt, eftersom beslutet om medlemskap fattades på riksnivå och inte på regional nivå, och 

medlemskapet har därigenom laglig legitimitet. Det är huruvida Beethams andra 

legitimitetskriterium uppfylls i Norrbotten som ska undersökas, det vill säga om 

norrbottningarnas normer och värderingar överensstämmer med det fattade beslutet att 

Sverige är medlem i EU. Även om vi formellt uppfyller legitimitetskravet enligt Beethams 

första kriterium (Beetham, 1991), Statens implementering av ett beslut eller en lag, betyder 

inte det att värderingarna stämmer överens med tillämpningen av lagen, EU-medlemskapet i 

detta fall. Det innebär i förlängningen att medborgare kan känna missnöje och alienation med 

vad de utgör en del av. 
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En annan aspekt av principen är att majoriteten ständigt växlar med nya beslut, vilket innebär 

att det aldrig är samma personer som utgör majoritet. Därför kan principen sägas vara en 

hållbar och rättvis modell att arbeta efter: 

Hoppet om växling vid makten är centralt för systemets legitimitet. Dels kan minori-

teten tilldelas ett visst inflytande över de beslut majoriteten fattar eller t o m åtnjuta 

visst självstyre i sådana frågor som uppfattas som avgörande för minoritetens identitet 

och säkerhet (Lindahl, 1998:13).  

Ett misstag som Beetham gör är att han antar att de maktregler och institutioner som finns i ett 

samhälle innehåller legitimerade idéer eller rättfärdigande principer, oavsett om de blivit 

medvetet skapade eller utvecklats under en längre process. Här kan möjligen en överdriven 

tro på majoritetsprincipen också skönjas. Gällande Beethams första kriterium om laglig 

legitimitet räcker det med majoritetens välvilja till ett förslag för att det ska vara politiskt 

genomförbart, men för att inte tänja på minoritetens lojalitet kan det krävas mer än så 

(Niklasson, 1992). Det kan tolkas som att Beetham anser att en regel eller institution är legi-

tim för att majoriteten säger att den är det, samt att åsikter rättfärdigas för att majoriteten har 

dem. Därmed utesluter han att det finns felaktiga eller illegitima principer och att institutioner 

utanför icke demokratiska samhällen (där majoriteten troligen inte fått delta i besluts-

fattandet), eller att majoriteten möjligen kan ha fel.  

Dessa svagheter i Beethams argumentation gäller främst hans första legitimitets-

kriterium om laglig legitimitet, som han skulle säga att EU förvärvat genom folkomröstnings-

resultatet 1994 och riksdagsbeslutet om medlemskap för Sverige. Majoritetsprincipen är, trots 

de ovan redovisade svagheterna, en erkänd metod för att erhålla legitimitet. I denna uppsats 

ligger dessutom fokus huvudsakligen på det andra kriteriet gällande rättfärdigande genom 

överensstämmande värderingar. Problemet med ett eventuellt legitimitetsunderskott för EU i 

Norrbotten ligger inte i att människor ifrågasätter majoritetsbeslutet från 1994, utan att deras 

värderingar och åsikter inte överensstämmer med EU: s politik.   

 

Tredje legitimitetskriteriet – uttryckt samtycke 

Den tredje nivån av legitimitet gör gällande att samtycke måste uttryckas offentligt. Samtycke 

genom val, media och andra former av offentliga handlingar ger bevis för att makten är 

legitim. Det leder också till bidrag för en ökad grad av legitimitet när exempelvis valdel-

tagandet är högt. För det första skapar det ett bindande tvång för dem som har deltagit i makt-
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bekräftelsen, till exempel valdeltagandet, oavsett egna motiv till handlingen. Handlingar som 

uttrycker medgivande må vara gjorda av egenintresse, men de bidrar till en moralisk kompo-

nent i förhållandet mellan de styrande och de styrda. Det leder i sin tur till att det uppstår        

a normative commitment, ett slags normativt åtagande hos de inblandade. 

För det andra har sådana handlingar ett symboliskt värde hos allmänheten eftersom det 

konstituerar ett uttryckt erkännande av statsmakten. Detta innebär också att de som fått makt-

positioner kan ta stöd från detta konstituerande för att identifiera sin legitimitet inför en tredje 

part som inte är involverad i maktrelationen, samt de som inte uttryckt sitt stöd genom offen-

tliga handlingar (Beetham, 1991). 

Enligt Beetham skulle kritiker kunna påstå att samtycke är en typiskt modern före-

teelse med avseende på legitimitet. De menar att hans teori bara handlar om liberala eller 

individualistiska idétraditioner. Kritikerna anser därför att Beethams legitimitetsteori inte går 

att applicera på historiska samhällen eller system. Syftet är att reducera teorin om samtycke 

till att tillhöra ett individualistiskt synsätt, som de anser. Med andra ord skulle samtycket 

kopplas samman med individuella val mellan olika alternativ och detta skulle vara något som 

varje vuxen individ är kvalificerad att göra (Beetham, 1991). EU är dock ett relativt modernt 

fenomen och dessa begränsningar borde inte påverka teorins lämplighet för denna uppsats.  

 

De tre dimensionerna av legitimitet 

En maktrelation kan alltså sägas vara icke-legitim på flera olika sätt och Beetham illustrerar 

det genom tre skilda termer: illegitimitet, legitimitetsunderskott samt avlegitimering. Figuren 

nedan sammanfattar de olika dimensionerna av legitimitet och icke-legitimitet: 

 

Criteria of Legitimacy Form of Non-legitimate 
Power 

i) conformity to rules 
(legal validity) 

illegitimacy (breach of 
rules) 

ii) jusitifiability of rules in 
terms of shared beliefs 

legitimacy deficit 
(discrepancy between rules 
and supporting beliefs, 
absence of shared beliefs) 

iii) legitimation through 
expressed consent 

delegitimation (withdrawal 
of consent) 

 

Figur 2.1 Beethams legitimitetsdimensioner (Beetham, 1991:20) 
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Enligt Beetham erbjuder schemat de grundläggande kriterierna för all analys av legitimitet för 

alla samhällen, både förgångna som befintliga. Om man vill veta vad det är som gör makt 

legitim är det dessa kriterier som ska användas (Beetham, 1991).  

Flera erkända teoretiker har begrundat frågan om maktens legitimitet, till exempel 

statsvetaren Bo Rothstein, som menar att i västerländsk demokratiteori har maktutövning van-

ligtvis ansetts kunna legitimeras av demokratiska processer för inflytande, som exempelvis 

fria och allmänna val. Problemet är dock att ett demokratiskt skapat parlament i många fall 

vare sig kan utforma heltäckande regler eller övervaka att makthavarens faktiska ingripanden 

överensstämmer med besluten. Den makt som utövas i implementeringen av reglerna är i be-

hov av kompletterande åtgärder för att framstå som legitim i medborgarnas ögon. För att mak-

ten ska vara legitim ska medborgarna (a) tolerera dess ingripande, (b) acceptera dess beslut 

och (c) samarbeta efter de definierade målen eller gränserna (Rothstein, 1994).  Beethams 

legitimitetsteori kan sägas utgöra en förlängning av Rothsteins idéer om legitim 

maktutövning. 

Uppsatsen kommer att fokuseras kring Beethams andra kriterium och i detta 

sammanhang måste norrbottningarnas värderingar ses som det centrala i problemformu-

leringen. Det andra kriteriets rättfärdigande via värderingarna har direkt påverkan på övriga 

kriteriers tolkning av legitimitet. Värderingarna påverkade resultatet i folkomröstningen 1994 

och fick därmed inflytande på det första kriteriet, laglig legitimitet. Vidare måste värde-

ringarna ses som dominerande när folket ska ge sitt eventuella samtycke till EU-samarbetet 

och är alltså inflytelserika vad gäller det tredje kriteriet, legitimitet genom uttryckt samtycke.  

En annan anledning till att uppsatsens inriktning på det andra legitimitetskriteriet är att 

det första kriteriet om laglig legitimitet redan kan anses vara uppfyllt genom det svenska 

godkännandet av medlemskapet i EU. Efter att Sverige i juli 1991 ansökt om medlemskap och 

ansökan godkänts, en majoritet av svenska folket röstat ja i folkomröstningen och riksdagen 

fattat det slutgiltiga beslutet om inträde, var Sverige fullvärdig medlem i den europeiska 

unionen. Därmed är EU: s lagliga legitimitet i Sverige uppfyllt och det kan aldrig påstås att 

EU-medlemskapet som sådant är illegitimt. Även om det skulle visa sig att målet med unions-

samarbetet inte överensstämmer med medborgarnas värderingar, eller inte har deras sam-

tycke, följer svenska regeringen de uppställda och påskrivna reglerna. Det vore därför 

illegitimt av Sverige att inte lyda EU: s bestämmelser, trots eventuellt större harmonisering 

med svenskarnas värderingar om de inte gjorde det.  

Gällande det tredje kriteriet, som refererar till medborgarnas uttryckliga samtycke till 

medlemskapet genom faktiska handlingar, kan det sägas att samtycke för EU saknas i Norr-
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botten eftersom norrbottningarna, till skillnad från övriga svenskar, röstade nej i folk-

omröstningen om EU. Folkomröstningar är enligt Beetham tydliga handlingsbevis på befint-

ligt eller icke befintligt samtycke (Beetham, 1991). Omröstningen genomfördes dock 1994 

och mycket kan ha förändras under det decennium som gått. Dessutom är uppsatsens hypotes 

att detta obefintliga samtycke baseras på falska uppfattningar eftersom värderingarna 

egentligen sammanfaller tämligen väl med EU: s mål och intentioner.  

 

Tolkning av legitimitetskriterierna 

Beetham skrev sin bok om legitimitet ur ett sociologiskt perspektiv och gav därmed sina kri-

terier en sociologisk prägel. Denna uppsats är dock statsvetenskaplig och därför krävs en viss 

justering av Beethams kriterier för att bättre överensstämma med det statsvetenskapliga 

ämnesområdet. Eftersom tonvikten läggs vid det andra legitimitetskriteriet bibehålls det första 

och tredje kriteriet, medan en smärre anpassning av det andra görs: 

Makten kan sägas vara legitim om den uppfyller följande: 

i. den rättar sig efter etablerade regler 

ii. reglerna kan rättfärdigas genom de värderingar som delas av både makthavarna 

och en majoritet av de underordnade  

iii. det finns bevis för samtycke från den underordnade till den specifika 

maktrelationen 

I enlighet med demokratins spelregler avgör majoritetsprincipen Sveriges medlemskap i EU. 

För att kunna applicera det andra kriteriet på den statsvetenskapliga studien om förhållandet 

mellan EU och Sverige krävs denna ändring. Om maktrelationen mellan unionen och Sverige 

ska ses som legitim krävs att en majoritet av de underordnade, det vill säga svenska folket, 

rättfärdigar reglerna genom överensstämmande värderingar med EU. Det är detta rättfärdi-

gande som vidare ska undersökas bland norrbottningarna, om deras värderingar är förenliga 

med EU: s mål och intentioner. För att ta reda på det måste klargöras vilka den europeiska 

unionens huvudsakliga intentioner och mål är. Först måste dock en tillämpning av 

legitimitetsbegreppet tillämpas på EU. 
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3. EU OCH LEGITIMITET 
Efter ovanstående redogörelse för legitimitetsbegreppet och Beethams teori ska en koppling 

av föregående avsnitt till det verkliga EU-samarbetet dras. Därigenom förankras teorin till den 

reella situationen med Norrbottens medlemskap i EU. Beetham har utökat sitt 

legitimitetsarbete tillsammans med författaren Christopher Lord i boken Legitimacy and the 

European Union (1998). Författarna har sammanfattat legitimitetsteorin och sedan applicerat 

den på relationen mellan EU och dess medlemsstater. Politisk legitimitet inom EU måste, 

enligt Beetham och Lord, ses som en växelverkande process mellan unionen och 

medlemsländerna. Därför är det viktigt att reda ut vad som gör auktoritet på statlig nivå 

rättfärdigad innan man kan titta på skälen på unionsnivån (Beetham & Lord, 1998). I och med 

redogörelsen i föregående kapitel anses den första delen klarlagd och undersökningen går 

vidare till legitimitetsbegreppet på EU-nivån. 

Liksom andra politiska organisationer som tillämpar rättsskipning, krävs det av inter-

nationella institutioner ett rättfärdigande av deras syfte eller mål. Detta rättfärdigande kan i 

EU: s fall inte uppnås genom medlemsstaterna eller av länderna enskilt, utan måste ske av 

målet med unionen. Därför är det nödvändigt att målet uppfylls som ett villkor för dess 

auktoritet. Detta rättfärdigande krävs dock bara av en liten elit eftersom det kan tyckas att  

EU: s institutioner inte är beroende av folkligt samarbete för att uppfylla sina mål. Något 

hårddraget är det inte medborgarnas samarbete som krävs utan snarare medlemsstaternas och 

deras regeringar, för att internationella organisationer som FN, GATT (WTO) eller Nato ska 

behålla sin auktoritet. Det är enbart för deras beteendes skull som hänsyn till legitimitet är 

viktigt (Beetham & Lord, 1998).  

Enligt Beetham och Lord fungerar EU på samma vis som andra internationella 

organisationer i flera avseenden, då EU: s auktoritet främst härstammar från medlemsstaterna 

genom deras förhandlingar och ratificeringar av fördragen och genom deras fortgående 

deltagande i beslutsprocessen. Detta är ett exempel på legitimitet genom andra legitima 

auktoriteter. Dock är EU beroende av medlemsstaterna och deras legitimitet för att EU: s 

politik och implementering av lagar ska fungera. EU: s institutioner och procedurer uppfyller 

samma kriterier som konstitutionella lagar som är bindande för medlemsländerna, vilket 

innebär att också EU i sig behöver laglig legitimitet. Dessutom krävs rättfärdigande för EU: s 

verkställande åtgärder, det vill säga uppfyllandet av målen med unionen (Beetham & Lord, 

1998).  
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EU: s två former av legitimitet 

Även om det som beskrivits ovan pekar på att EU behöver legitimitet utanför en liten elit, är 

formen för unionens legitimitet fortfarande av indirekt typ då den har sitt ursprung i medlems-

länderna. Om detta är fallet, menar Beetham och Lord, finns det bara anledning att prata om 

ett legitimitetsunderskott om antingen (1) individuella stater finner goda skäl till att syste-

matiskt ifrågasätta EU: s auktoritet eller (2) ländernas egen legitimitet är skadad så att EU: s 

politik inte går att införa på den nationella arenan (Beetham & Lord, 1998). Det är det första 

skälet som måste ses som relevant i detta sammanhang, eftersom det är EU: s legitimitet som 

auktoritet i Norrbotten som ifrågasätts, inte Sveriges legitimitet som stat. 

Författarna presenterar ett antal invändningar mot denna indirekta form av legitimitet; 

för det första påverkar EU: s regler medborgarna i medlemsländerna på ett direkt sätt, särskilt 

gällande fiske- och jordbruksbestämmelser. EU är inte någon opersonlig kraft, som den inter-

nationella marknaden kan sägas vara, utan en politisk auktoritet. Ju mer EU påverkar med-

borgare direkt och kräver deras samarbete, desto mer nödvändigt blir en direkt form av legi-

timitet. Ett exempel på EU: s direkta påverkan i Norrbotten är så kallade mål 1-stöd för gles-

befolkade områden, som handlar om finansiella stöd för att utveckla landsbygden (North 

Sweden Org.). För det andra, även om medlemmarna i kommissionen blir valda av de 

nationella regeringarna får de en egen politisk autonomi och verkställande självständighet. 

Därför krävs former för redogörningsskyldighet och ansvarstagande inför medborgarna.  

Den tredje invändningen är att EU inte är en statisk institution utan ett dynamiskt sys-

tem som håller på att förändras. Varje ny expansion reser på nytt frågan om unionens auk-

toritet och pålitlighet. Samtidigt blottas också begränsningarna med en legitimitet som bara 

finns på elitnivå och dess sårbarhet vid folklig mobilisering, som debatterna om Maastricht-

fördraget och EMU har visat. Oavsett om sådana folkomröstningar ses som orsaken till mobi-

liseringarna eller som respons på dem, så påvisar de en stark bekräftelse på att källan till den 

politiska auktoriteten finns direkt hos folket. Om direkt folklig bekräftelse krävs för att legiti-

mera utökningen av EU: s makt, borde det också krävas för att legitimera aktörerna och 

politiken som utövar makten. 

För det fjärde syns EU: s engagemang för demokratisk expansion genom de hårda 

krav på demokrati och mänskliga rättigheter som krävs för medlemskap samt i de mindre 

stränga anspråk som ställs på de utvecklingsländer som EU inleder samarbete med. På grund 

av dessa krav kan EU knappast undgå att själva hamna under luppen gällande sina besluts-

procedurer. Det kan förstås argumenteras för att passande demokratiska kriterier kan tillfreds-
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ställas genom den indirekta formen, genom de nationella ministrarna och deras ansvar gente-

mot ländernas parlament. Men det finns vissa svagheter med denna form, till exempel är 

ministrar inte specifikt bemyndigade för att fylla en europeisk funktion, utan en nationell. 

Dessutom kan deras redovisningsskyldighet gentemot det egna parlamentet försvåras genom 

andra länders sekretess, byråkrati och annorlunda valsystem.  

Slutligen påverkar EU medlemsstaternas egen legitimitet genom att överta vissa upp-

gifter från länderna som det anses att dessa inte längre har kompetens att klara av, till exempel 

externa miljöeffekter. Detta för att stärka de individuella staternas auktoritet, eftersom sådana 

uppgifter är problematiska för länderna att hantera själva. I flera fall har dock resultatet blivit 

det omvända, exempelvis gällande tillmötesgåendet av Maastricht-fördragets EMU-kriterier, 

eller när bristen på ansvarstagande i EU: s beslutsfattande förvärrar ansvarstagandet inom 

nationella regeringar. Ju värre följder desto mer kommer medlemsländernas legitimitet att 

erodera, vilket är den legitimitet som själva EU bygger på. Ur detta perspektiv kan sägas att 

den indirekta typen av legitimitet för EU är speciellt sårbar om effekten blir att legitimiteten i 

medlemsstaterna försämras och det är den enda källan av legitimitet som EU har. Dessa 

invändningar utgör ett kraftfullt argument mot att den indirekta legitimiteten för en 

internationell institutionsmodell skulle vara tillräckligt för EU och för att modellen behöver 

kompletteras med fler direkta inslag av legitimitet (Beetham & Lord, 1998).  

På grund av ovan redovisade orsaker kan endast en direkt form av legitimitet som 

baseras på giltiga och legitima demokratiska kriterier försäkra medborgarnas stöd och lojalitet 

gentemot EU: s auktoritet. Utövande, demokrati och identitet är de tre kriterierna som enligt 

författarna är relevanta för EU: s auktoritet. Men detta innebär inte att kriterierna måste 

ersätta, utan snarare komplettera, de indirekta kriterier som gäller för internationella 

institutioner. Författarna menar att EU måste tillämpa både en direkt och en indirekt metod, 

både en överstatlig och en mellanstatlig (Beetham & Lord, 1998).  

 

EU: s ”performance” (e.g. verkställande och utövande) 

Det finns två alternativa källor till legitimitetsunderskott inom denna kategori, enligt Beetham 

och Lord:  

1. Grundläggande ideologiska motsättningar gällande EU: s uppgifter: definitionen av 

unionens intentioner och mål. 

2. EU-institutionernas förmåga att bedriva effektiv politik: att fatta effektiva beslut och 

ha kapaciteten att korrigera och förändra om fel uppstår (Beetham & Lord, 1998:23f). 
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Gällande den första källan skiljer författarna på två typer av ideologiska motsättningar. Den 

första har huvudsakligen ett nationalistiskt fokus och finns å ena sidan bland dem som tycker 

att deras regeringars överlåtelse av vissa uppgifter till EU är svek mot statens ansvar. Å andra 

sidan finns det bland dem som har ett mer resultatinriktat synsätt på var maktfunktionerna bör 

lokaliseras (Beetham & Lord, 1998). Det skulle alltså inkräkta på effektiviteten att överlåta 

vissa beslut till den europeiska nivån. Det är den första källan till ideologiska motsättningar 

som är aktuell i Norrbottens fall. Om den första punkten inte är uppfylld kommer den andra 

punkten automatiskt inte att kunna genomföras. Här synliggörs ytterligare en anledning till 

varför det är intressant att undersöka huruvida norrbottningarnas värderingar är förenliga med 

EU: s grundläggande mål och intentioner. Om EU inte lyckas med sitt verkställande och 

utövande kommer de andra auktoritetskriterierna inte heller uppfyllas. Demokratin kommer 

inte att fungera tillfredsställande och någon europeisk identitet kan inte uppnås. 

 

Demokrati 

Varken kommissionärerna eller ministrarna i ministerrådet har folkets bemyndigande genom 

val, eftersom de väljs indirekt genom regeringen. Enligt Beetham och Lord är kommis-

sionärerna tillsatta av ländernas regeringar och ministrarna är valda för att fylla främst en 

nationell funktion, inte en europeisk. Beträffande det individuella ansvarsutkrävandet som 

medlemmarna i ministerrådet har, kan det sämsta scenariot för dem själva bli att de inte blir 

omvalda till sitt eget lands parlament. Rådets eller kommissionens kollektiva ansvarstagande 

gentemot parlamentet inskränks av den sist-nämndas begränsade makt. Att utöka parlamentets 

makt skulle, enligt Beetham och Lord, minska det demokratiska underskottet (Beetham & 

Lord, 1998). 

Gällande representationen ligger problemet delvis i det faktum att val till Europa-

parlamentet för närvarande ses som ett andrahandsval i medlemsländerna. Valdeltagandet är 

lågt och resultatet speglar snarare de nationella partiernas åsikter om nationella spörsmål än 

de europeiska. Det är inte heller säkert att en utökad makt för parlamentet skulle öka intresset 

för valet. Ett annat problem är de olika former av valsystem som Europas länder använder 

som skulle ge upphov till bryderier om vilken form av representation som är den bästa 

(Beetham & Lord, 1998).  

De flesta medlemsländerna, bland annat Sverige, har utgått från sina nationella val-

system för hur Europaparlamentsvalen ska utformas. Andra länder har beslutat om särskilda 

regler för dessa val. Från och med 2004 kommer dock valet till Europaparlamentet i princip 

att hållas på samma sätt i alla medlemsstater. Alla val till parlamentet är proportionella för att 
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antalet mandat ska återspegla röstfördelningen så långt som möjligt. Det finns dock vissa 

smärre skillnader gällande indelningen i valkretsar samt åldersgränser för valbarhet till 

Europaparlamentet (EU-upplysningen, 2004). Sverige har röstat till parlamentet en gång, i 

valet 1999. Valdeltagandet var mycket lågt om jämförelse görs med de nationella valen. 

Endast 38,8 % av de röstberättigade svenskarna gick och röstade. I Norrbotten röstade 35,5 % 

i parlamentsvalet (SCB) och det är en högre siffra än i flera andra län, vilket kan verka 

förvånande med tanke på den stora majoritet som var negativa till EU-medlemskapet. 

 

Identitet 

Europa saknar några av de egenskaper som formar en allmän identitet såsom ett gemensamt 

språk, allmänna seder och bruk eller gemensam historisk bakgrund, vilka är kännetecken för 

en gemensam värdegrund. Det finns dock kvaliteter inom EU som skulle kunna hjälpa till att 

skapa en europeisk identitet, till exempel möjligheten för europeiska medborgare att röra sig 

fritt över Europas gränser. Andra tänkbara kvaliteter är gemensamma mänskliga och politiska 

rättigheter, grundläggande ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, respekterad 

jämlikhet oavsett sociala eller nationella skillnader etcetera. Genom att skapa sådana 

rättigheter kan en europeisk identitet formas jämte den nationella och därmed en samexistens 

dem emellan skapas (Beetham & Lord, 1998). Skulle en europeisk identitet skapas, skulle 

problem om icke överensstämmande värderingar mellan EU och medborgare i medlems-

staterna förmodligen inte förekomma. 

Den typ av identitet som behövs är sammankopplat med vilken sorts politiskt system som 

EU har för avsikt att vara. Om unionen syftar till att fungera som ett icke-statligt politiskt sys-

tem reduceras utmaningen om en samlad identitet drastiskt. Om EU inte har några anspråk på 

våldsmonopol, beskattningsrätt eller sista ordet gällande samtliga politiska områden minskar 

behovet av medborgarnas lojalitet och samarbete. Å andra sidan är det problematiskt att igno-

rera ett visst behov av politisk identitet för EU om unionen ska kunna tillmötesgå prestations-

kraven som krävs för legitimitet. Beetham och Lord ställer upp fyra hypotetiska krav som EU 

måste klara av för att uppnå en mer direkt form av legitimitet som på många sätt kommer att 

forma den typ av identitet som unionen bör utveckla (Beetham och Lord, 1998:33 ff): 

1. Rösta till Europaparlamentet ses som en medborgerlig plikt 

2. Medborgarna röstar i enlighet med europeiska sakfrågor, inte nationella 

3. Stöd till ett europeiskt kommunikations- och debattforum 

4. Skapande av en utbredd, folklig acceptans av transnationella demokratiska beslut. 
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De demokratiska beslutsprocedurerna, framför allt politiska majoritetsbeslut, kräver så pass 

mycket tillit mellan medborgarna att de accepterar och känner att det inte innebär ett hot mot 

deras identitet eller grundläggande intressen att bli nedröstade (Dahl, 1999). Historiskt sett har 

nationalstaten tillgodosett den nödvändiga graden av gemensam identitet och ömsesidig tillit 

för att demokrati ska fungera (Beetham & Lord, 1998). Den identiteten kan också vara nöd-

vändig för att demokratin ska kunna verka effektivt på den europeiska nivån, men kan vara 

svår att uppnå med tanke på EU: s unga ålder (i jämförelse med de europeiska staterna) och de 

stora språkliga, kulturella och sociala skillnader som faktiskt existerar inom unionen.  

 

EU som global aktör 

Charlotte Bretherton och John Vogler menar i boken The European Union as a Global Actor 

att EU behöver uppfylla vissa villkor för att kunna fungera som en global aktör i det inter-

nationella systemet. Ett av villkoren är att medlemsstaterna måste ha gemensam förpliktelse 

för ett antal övergripande värderingar och principer som ska råda inom unionen. Dessa för-

klaras i EU-fördragen och sträcker sig från ekonomiska och sociala processer och hållbar 

utveckling till demokratisk styrning och lagens regler. Amsterdamfördraget från år 1997 

klargör procedurerna när medlemsländer får tillfällig avstängning från beslutsfattandet på 

grund av misslyckande i respekten för de demokratiska och mänskliga rättigheterna. I 

komplicerade beslutssystem är det ofrånkomligt att skilda intressen skapar spänningar 

beträffande identifiering och prioritering av mål och därmed också politikens utformning.  

EU: s speciella karaktär gör att dessa problem förvärras. Vad gäller utrikesekonomiska 

relationer där den gemensamma politiken är väl befäst är soliditeten inget stort problem. Inom 

det miljöpolitiska området däremot, är soliditeten en lika vacklande som viktig fråga. 

Bretherton och Vogler anser sig se en växande betydelse av policyskapande på EU-

nivå, både inom interna och externa områden. Denna fördjupade betydelse väcker frågor om 

legitimitet och detta av två anledningar; dels för att det finns en uppfattning om att EU lider 

av ett demokratiskt underskott, trots kraven på demokratiska principer i medlemsländerna och 

tredje part och dels för att det är uppenbart att EU: s politik mer direkt påverkar individers 

dagliga liv. Därmed kommer den politiska implementeringen bli mer beroende av invånarnas 

samtycke, tålamod och aktiva stöd. Fastän det finns små bevis för den folkliga identifieringen 

med EU, som en helt bekräftad legitimitet kräver, verkar det finnas ett utbrett accepterande av 

behovet att EU verkar i frågor där medlemsstaternas agerande uppfattas som otillräckligt. Det 

gäller främst områden på den utrikespolitiska arenan (Bretherton & Vogler, 1999). 
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Det finns ett nära samband mellan europeisk integration, europeisk säkerhet och Euro-pas 

plats i världen. Opinionsundersökningar visar genomgående ett starkt stöd för EU som 

fredsbevarare och fredsfrämjare. Från början visade sig detta som en önskan att bevara freden 

mellan medlemsländerna, men numera berör det även främjandet av integrationsprocessen i 

säkerhetstermer. Sist på listan över önskvärda uppgifter för unionen finns, enligt under-

sökningar, EMU och gemensam jordbrukspolitik. Högsta prioritet har fredsbevarandet inom 

EU-området, följt av skydd och främjande av europeiska intressen i resten av världen. Detta 

tyder på ett folkligt stöd för unionens strävan att förstärka sin identitet på den internationella 

scenen (Bretherton & Vogler). Jämfört med en nationsidentitet kan EU-identiteten bara bli en 

ytlig konstruktion baserad på en diffus gemensam framtid snarare än ett delat, färgstarkt 

förflutet. En EU-identitet är dessutom beroende av en fördelning av faktiska förmåner och 

därmed är det osannolikt att, till skillnad från en nationell identifiering, den kommer överleva 

stora politiska misslyckanden.  

Identifieringen med EU är till synes mycket starkare hos de sex originalmedlemmarna 

beroende på jämförbarheten mellan deras nationella system och EU-systemet, som är skapat 

av dem. För det danska folket utmanade medlemskapet en etablerad nordisk identitet. Det nor-

ska folkets avvisande till ett medlemskap samt det låga stödet för unionen bland svenskar på-

visar också vikten av den nordiska identiteten. Legitimeringen av EU: s politik vilar inte på ett 

traditionellt nationsbyggande, utan kräver en känsla av tillhörighet till en heterogen, trans-

nationell gemenskap. Den måste vara tillräckligt solid för att kunna överleva enstaka politiska 

misslyckanden och ett visst mått av omfördelning av förmåner (Bretherton & Vogler, 1999).  

 

Norden 

Beetham och Lord argumenterar för att små stater är positiva till EU på grund av att de är 

medvetna om deras egna regeringars begränsningar att tillhandahålla fysiskt försvar, ekono-

miska genomföranden och välfärd. De är beredda att identifiera sig med en europeisk union 

som kan erbjuda stöd till ländernas regeringar. Mindre länder kan också föredra en mer 

överstatlig beslutsprocess, då en mellanstatlig troligen innebär att de större länderna tar 

överhand. Detta kan delvis förklara det stora stöd för EU som finns att hitta i Beneluxländerna 

och på Irland. Norden är dock undantaget som trots sina låga invånarantal ser på det euro-

peiska samarbetet med misstänksamhet. En anledning till det, säger författarna, kan vara inti-

miteten mellan beslutsfattarna och folket, som försämras när beslut istället fattas på den euro-

peiska nivån. En annan möjlig anledning är att de skandinaviska länderna befinner sig i Euro-
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pas periferi, till skillnad från de tidigare nämnda länder som är geografiskt är lokaliserade mitt 

i kontinenten och har varit medlemmar i EU under en längre tid (Beetham & Lord, 1998). 

Danmark har dock varit medlemmar sedan 1973 (Tallberg, 2001), vilket gör att landet 

inte kan räknas som ny medlem. Å andra sidan har Danmark en större identitetskänsla för EU 

då 72 % av danskarna känner sig identifierade med EU, jämfört med Sveriges 58 % (Beetham 

& Lord, 1998). Om en jämförelse mellan Norden och Beneluxländerna görs, finns det en 

betydligt lägre grad av identifierande med EU i Europas nordligaste delar. Detta ger ett visst 

stöd åt Beethams och Lords teori.  

Frågan kan också ställas vilka kriterier i Beethams schema över legitimitets-

dimensionerna som måste vara uppfyllda för att en maktrelation ska vara legitim. Han rang-

ordnar dem inte i någon speciell ordning, men lägger ändå mest tyngd vid det tredje kriteriet 

om att det måste finnas ett uttryckt samtycke från båda parterna i maktrelationen, både den 

över- och den underordnade, för att legitimitet ska föreligga. Liksom Beetham inte nämner 

vilket kriterium som är viktigast och vad som händer om två kriterier är uppfyllda men inte 

det tredje, undviker han också dilemmat om samspel, eller motsägelser, mellan legitimitets-

dimensionerna. Gällande undersökningen huruvida norrbottningarnas värderingar överens-

stämmer med EU: s mål och intentioner, är vår hypotes att det tredje kriteriet om samtycke 

inte är uppfyllt, det vill säga att EU inte har Norrbottens legitima samtycke. Däremot kan det 

vara så att norrbottningarnas värderingar och normer faktiskt sammanfaller med EU: s (fast de 

kanske inte ens vet om det) och i så fall är det andra kriteriet uppenbarligen uppfyllt. Då kan 

vi ställa oss frågan varför EU inte har norrbottningarnas samtycke och kanske borde unionen 

egentligen ha det med tanke på de överensstämmande värderingarna? Följande del av 

uppsatsen ska behandla de mest centrala delarna av EU-samarbetet och sedan efterföljas av en 

undersökning om huruvida värderingarna hos befolkningen i Norrbotten överensstämmer med 

EU: s mål. Det sker via en genomgång och analys av svaren på de intervjufrågor som ställts 

till ett tjugotal norrbottningar. 
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4. EU: S MÅL OCH INTENTIONER 

I följande avsnitt ska de grundläggande målen för EU-samarbetet presenteras. Detta för att 

urskilja vilka principer som ska jämföras med norrbottningarnas värderingar. Utgångspunkten 

för kapitlet är EU: s tre pelare som innefattar de största och viktigaste beståndsdelarna i 

unionssamarbetet. De grundläggande intentionerna och målen med EU (EG) var från början 

att skapa en kol- och stålunion, samt att säkra freden i Europa. Det skulle åstadkommas ge-

nom ett närmare samarbete och en ökad interdependens mellan länderna. Intentionen var 

också att trygga livsmedelsförsörjningen i Europa, då det under 1950-talet rådde livsmedels-

brist som en konsekvens av det första och andra världskriget i kombination med år av miss-

växt. Produktiviteten skulle ökas, priserna stabiliseras och jordbrukare ges en skälig levnads-

standard. En pris- och stödgaranti inrättades åt jordbrukarna, som vid den tiden utgjorde en 

betydande del av den produktiva arbetskraften (EU-upplysningen 2000 a).  

Än idag finns dessa bidrag kvar och för närvarande går nära halva EU-budgeten till 

jordbrukssektorn. Ett annat syfte med bidragen är att EU vill främja regional mångfald och 

överlevnad, något som är synnerligen aktuellt i Norrbottens fall. De norrbottniska bönderna 

och hemmansägarna är direkt beroende av detta stöd för fortsatt överlevnad och för att kunna 

hålla ängsmark och fält öppna i det norrbottniska landskapet. Att invånarna i Norrbotten är så 

negativa till EU trots dessa generösa bidrag, blir därmed något av en paradox.  

Vanligtvis indelas EU: s politik i tre pelare där de olika politikområdena ingår. Det 

finns två anledningar till att EU: s samarbete är uppdelat på tre pelare, dels finns tre olika 

typer av frågor och dels äger olika former av samarbete rum inom pelarna. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 EU: s pelare (EU-upplysningen, 2000a) 
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I första pelaren finns delarna av det tidigare EG-samarbetet, den ekonomiska delen. Här är 

arbetet i huvudsak överstatligt och inget land har vetorätt. Det är dock vanligt att konsensus 

eftersträvas när beslut ska fattas. Inom den andra och tredje pelaren har EU: s överstatliga 

institutioner, det vill säga kommissionen, parlamentet och domstolen, mycket begränsat 

inflytande och samarbetet utmynnar inte i egentlig lagstiftning. Besluten fattas mestadels i 

Ministerrådet och vanligtvis krävs enhällighet (Tallberg, 2001).  

 

Den första pelaren 

För politikområdena inom den första pelaren har medlemsländerna anförtrott EU och dess 

lagstiftningsprocess delar av sin suveränitet. Processen går vanligtvis till på följande vis:  

(1) Kommissionen kommer med lagförslag; (2) Parlamentet ger ett yttrande; (3) Ministerrådet 

beslutar (enskilt eller gemensamt med Parlamentet) och; (4) Domstolen tolkar lag-

bestämmelserna. Besluten i rådet tas ofta med kvalificerad majoritet2 och därför benämns 

samarbetet inom den första pelaren som överstatligt, vilket innebär att beslut kan träda i kraft 

trots att alla medlemsstater inte stödjer det.  

Enligt Tallberg kan tre huvudsakliga syften sägas utmärka arbetet inom den första 

pelaren; reglering, omfördelning och makroekonomisk stabilisering. Regleringen kan delas in 

i positiv och negativ reglering. Positiv reglering står för införandet av gemensamma regler 

som exempelvis förordningar och direktiv, och används inom områdena social- och 

miljöpolitik. Negativ reglering innebär avreglering av handels- och konkurrenshinder och av 

hinder för fri rörlighet (Tallberg, 2001). Omfördelningen i den första pelaren rör 

distributionen av ekonomiska medel från en grupp medlemsländer eller regioner till en annan, 

och används främst inom jordbruks- och regionalpolitiken. På det makroekonomiska planet 

har gemensamma riktlinjer konstruerats i syfte att uppnå en balanserad budget, låg inflation, 

låg arbetslöshet, låga räntor och stabila växelkurser. Instrumenten för detta är koordinering av 

medlemsländernas finanspolitik och delegering av penningpolitiken till den europeiska 

centralbanken, ECB, för de stater som ingår i eurosamarbetet. 

 

Den inre marknaden 

Inom EU ska varor, tjänster, personer och kapital kunna röra sig fritt över gränserna för att 

göra produktionen mer effektiv och konkurrenskraftig samt öka handeln. Detta för att höja 

den ekonomiska tillväxten inom unionen. I Romfördraget från 1957 skrevs att en fri arbets-

                                                
2 Kvalificerad majoritet innebär större röstövervikt än bara en enstaka röst, det vill säga mer än 50 % plus en 
röst. 
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marknad skulle utgöra en hörnpelare inom unionssamarbetet, men steget mellan det skrivna 

ordet och det praktiska genomförandet skulle dock komma att ta årtionden. Det fanns då inga 

gemensamma regler för hur arbetsrätt, examina och sociala rättigheter skulle se ut. Först 

under 1980-talet kom arbets- och kapitalmarknadens fria rörlighet att börja realiseras i stor 

skala. Migrationen hade fram till dess varit låg, delvis på grund av stillaliggande lönenivåer, 

men också för att den utomeuropeiska invandringen utgjort en dominerande del av arbets-

kraftsvandringen. Numera är arbetskraften mer rörlig, resandet lättare och därmed förutsätt-

ningarna för ökad migration goda (Södersten, 2000).  

Enhetliga regler, tullnivåer för import från omvärlden samt ökade överenskommelser 

med andra aktörer karakteriserar handelspolitiken inom EU. Genom avtal inom ramen för 

WTO (tidigare GATT) har tulltaxorna reducerats och är för de flesta industrivaror nere på 

noll, men fortfarande höga för jordbruksprodukter. Andra handelsåtgärder som EU ägnar sig 

åt är importkvoter, anti-dumpning3 och frivilliga exportbegränsningar. Unionen begränsar allt-

så handeln inom vissa områden och driver samtidigt initiativ för frihandel inom andra. 

Kommissionen ingår frihandelsavtal med andra regionala handelsorganisationer, enskilda 

stater eller olika grupper av länder.  

Målet med EU: s konkurrenspolitik är att säkerställa att konkurrensen inte snedvrids 

genom karteller, statsstöd eller missbruk av marknadsställningar. Kommissionen ansvarar för 

övervakningen av medlemsländerna och företag så de inte bryter mot reglerna. Kommissionen 

ska även granska misstänkta kartellbildningar och företagssammanslagningar, och kan ut-

döma betydande böter (Tallberg, 2001). 

 

Miljöpolitiken 

I samband med Enhetsakten 1986 ansågs den inre marknaden fullbordad och det befarades att 

denna kunde hota miljön om inte gemensamma skyddsregler skapades. Därmed blev miljö-

problem ett politikområde med rättslig förankring i EU-fördragen. Miljöpolitikens roll har 

stärkts både i Maastricht- och Amsterdamfördraget och innehåller numera bland annat FN: s 

princip om hållbar utveckling. Miljölagstiftningen innehåller två sorters regler; dels 

harmoniseringsregler som innebär att alla medlemsstater måste följa samma miljökrav 

gällande exempelvis bilavgaser och kemikalier; och dels minimiregler vilket betyder att 

medlemsländerna fritt får införa strängare miljölagstiftning, så länge som dessa inte hotar den 

fria rörligheten av varor som till exempel vatten- och luftkvalitetsskydd (Tallberg, 2001). 

                                                
3 Antidumpningsregler är regler som skall förhindra export av varor till ett lägre pris än varans normala 
värde 
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Jordbrukspolitiken 

Jordbruksfrågorna utgör en betydande del av EU och till följd av detta inrättade EG (nuva-

rande EU) tullar på vissa varor, samtidigt som man gav exportstöd för att skydda den 

inhemska marknaden när varor såldes utanför unionen. Systemet finns kvar än idag och det 

skapar problem i form av överproduktion och höga kostnader för EU: s budget. Det ursprung-

liga målet, att säkra livsmedelsproduktionen, har således övergått i dumpning av livsmedels-

priser på den internationella varumarknaden på grund av överproduktionen. Det sätter 

konkurrensen ur spel och utvecklingsländernas produktion blir undervärderad och osäljbar på 

en internationell marknad. Sammantaget tycks det inte rationellt att försvara den nuvarande 

jordbrukspolitiken och nya reformer är under upparbetning för att förändra ett system som gör 

livsmedlen dyrare än nödvändigt för EU: s invånare (EU-upplysningen, 2000a). 

 
Den andra pelaren 

År 1948 skrev Frankrike, Storbritannien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg under det så 

kallade Brysselfördraget som innebar att länderna införde en gemensam försvarsorganisation. 

1954 utökades samarbetet genom medverkan av Västtyskland och Italien och samtidigt änd-

rades namnet till Västeuropeiska unionen, VEU. Försvarsunionen spelade dock en undan-

skymd roll i skuggan av Nato, som på grund av USA: s drivkraft, vägde betydligt tyngre. 

1970 bildades Europeiska politiska samarbetet, EPS, som låg utanför EG men möjliggjorde 

diskussioner om utrikespolitiken länderna emellan. I samband med Enhetsakten 1986 lyftes 

EPS in i EG: s juridiska ramverk, men förblev fristående från institutionerna och de 

traditionella politikområdena. Under senare delen av 1980-talet reformerades EPS och blev 

GUSP, den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. EG: s inkonsekventa agerande 

under Jugoslavienkriget på 1990-talet medförde att det i Maastrichtfördraget beslöts att 

samarbetet skulle utökas. En andra pelare byggdes för EU: s gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitik och i Amsterdamfördraget effektiviserades samarbetet ytterligare. 

  Idag är GUSP en bred och institutionaliserad form av samordning i utrikes- och 

säkerhetspolitiska frågor, men medlemsländerna har ändå kvar sin nationella utrikespolitik. 

Målet med GUSP är att ge EU en världspolitisk roll som motsvarar unionens ekonomiska 

tyngd. Detta är dock svårt att nå på grund av staternas olika nationella intressen och den 

mellanstatliga organisationsformen. Samarbetet inom GUSP handlar snarare om en syn-

kronisering utåt av medlemsländernas självständiga utrikespolitik (Tallberg, 2001). 

Inom GUSP finns dock vissa gemensamma strategier som utmynnar i relativt allom-

fattande utrikespolitiska åtgärdsprogram, och gemensamma åtgärder som innebär aktiva in-
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satser i särskilda situationer. Dessa används när medlemsstaterna har viktiga ömsesidiga 

intressen, till exempel i förhållandet till Ryssland eller situationen på Balkan. GUSP fram-

håller också särskilda gemensamma ståndpunkter som betyder att medlemsländerna står enade 

i en fråga i exempelvis FN. Om ett land inte delar övrigas ståndpunkt kan principen om konst-

ruktivt avstående utnyttjas och innebär att landet då avstår från att rösta och låter övriga stater 

genomföra aktionen, alternativt framföra åsikten. I sällsynta fall förekommer kvalificerad 

majoritetsröstning där det finns risk för att ett enskilt land måste se sig överröstat.  

Ordförandelandet i ministerrådet för unionens talan i utrikespolitiska frågor och rådets 

generalsekreterare fungerar som EU: s ansikte utåt i frågor som rör GUSP. På senare år har 

också kommissionen och parlamentet fått ett visst inflytande i GUSP. De fyra alliansfria 

länderna inom EU som står utanför Nato (Sverige, Finland, Irland och Österrike) agerar till-

sammans med Danmark, som observatörer i VEU. Dessa länder motsätter sig en samman-

slagning av VEU och Nato eftersom de inte ser det som förenligt med alliansfriheten. Efter 

Kosovokonflikten 1998-1999, då EU: s otillräcklighet för fredsskipning på europeiskt terri-

torium avslöjats, har initiativ till skapande av en civil och militär krishanteringsstruktur tagits.    

VEU: s uppgifter kommer att övertas av EU, men enligt Tallberg är det osannolikt att 

krishanteringsuppgifterna inom en snar framtid kommer att utvecklas till ett gemensamt 

territorialt försvar inom EU (Tallberg, 2001). 

 

Den tredje pelaren  

År 1985 inledde fem medlemsländer ett samarbete för att bland annat underlätta den polisiära 

samverkan. Arbetet låg till en början utanför EU-samarbetet, men inordnades senare som en 

del av EU. Sedan 1999 ingår Schengenavtalet som en del av EU-fördraget (ungefär som 

grundlagar) (EU-upplysningen, 2000 b). Avtalet rör avskaffandet av gränskontroller. 

Tredje pelaren i vidare bemärkelse, förvaltar allt som rör den fria rörligheten och poli-

siärt samarbete. Varje EU-medborgare har ”…rätt att fritt resa in och uppehålla sig i ett 

annat medlemsland…” (EU-upplysningen, 2000b) vad gäller arbete, studier, starta företag 

med mera. Samma anställningsregler ska också gälla för samtliga EU-medborgare oavsett 

vilket EU-land de väljer att arbeta eller studera i. Diskriminering på grund av nationalitet är 

förbjuden. Personer som vistas lagligt inom EU, oavsett nationalitet, ska ha rätt att resa och 

vistas fritt inom alla Schengenländer utan att visa sitt pass. I och med Amsterdamfördraget är 

Schengenavtalet en del av den Europeiska unionen (EU-upplysningen, 2000b). 
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Länderna håller på att utveckla det rättsliga samarbetet i händelse av att det uppstår en tvist 

mellan medborgare bosatta i olika EU-länder. Varje land behåller sitt rättssystem, men ett 

nära samarbete med övriga EU-länder ska leda till ett ”…ömsesidigt erkännande av varan-

dras system” (EU-upplysningen, 2000b). Mellan vissa länder har man valt att harmonisera 

lagstiftningen för att underlätta straffrättsliga frågor. Initialt ingick samtliga av dessa frågor i 

tredje pelaren, men i och med Amsterdamfördragets tillkomst och godkännande 1999 kom 

många samarbetsfrågor att flyttas till den första pelaren och ingå i det överstatliga arbetet. Det 

gäller främst frågor om visum, invandring, asyl och civilrättsligt samarbete.  

 

EUROPOL 

Tredje pelaren innehåller polis- och straffrättsligt samarbete. Det går numera under namnet 

EUROPOL, Europeiska Polisbyrån. Dess uppgift är att samordna straffrättslig lagstiftning 

samt att motverka organiserad brottslighet, terrorism och narkotikahandel. Samarbetet inled-

des år 1999 och bygger på en konvention som undertecknades av samtliga EU-länder år 1995 

(EU-upplysningen, 2000b). Bakgrunden till samarbetet är Trevisamarbetet som inleddes i 

mitten av 1970-talet för att motverka terrorism och underlätta polisinsatser. Det samarbetet 

utmynnade i dagens gemensamma och mellanstatliga säkerhetspolitik. Idag har en resultat-

tavla inrättats för att följa dagens utveckling om hur arbetet fortskrider inom rättsliga och 

inrikes frågor, i enlighet med vad som diskuterades vid ett möte i Tammerfors i Finland. Det 

rör bland annat politiska riktlinjer och prioriteringar för hur det fortsatta samarbetet ska se ut. 

Beslutsformerna i den tredje pelaren har förändrats något och ministerrådet kan 

närhelst ett medlemsland eller kommissionen tar initiativ, anta olika förslag till arbetsordning 

eller beslutsordning som; Gemensam ståndpunkt - unionens ståndpunkt i en specifik fråga och 

vilken riktning arbetet ska fortskrida. Rambeslut - liknar de direktiv som tillämpas inom första 

pelaren. Syftet med dessa är att ”...harmonisera medlemsländernas lagstiftning” (EU-

upplysningen, 2000b). Rambeslut är bindande gällande resultat men inte tillvägagångssätt. 

Besluten fattas av ministerrådet. Genomförandebeslut - de mål som är uppsatta inom tredje 

pelaren ska uppnås. Vanligtvis tas beslutet enhälligt, men det räcker med kvalificerad 

majoritet för att beslutet ska vara giltigt för vilka åtgärder som ska genomföras och på vilket 

sätt. Slutligen, Konvention - ett enhälligt beslut som fattas på mellanstatlig nivå. För att denna 

ska träda i kraft måste de nationella parlamenten godkänna beslutet. I och med 

Amsterdamfördraget kan beslutet verkställas om hälften av medlemsstaterna godkänt 

konventionen, men gäller bara i de länder som godkänt den (EU-upplysningen, 2000b). 
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EU kontra Norrbotten 

Den första av EU: s tre bärande pelare bär det tyngsta lasset i unionssamarbetet, dels för att 

den innehåller flera stora politiska sakområden och dels för att besluten i denna pelare är 

överstatliga. Av de elva intervjufrågorna, vars responds redovisas i kapitel 6, var sex stycken 

ställda om politikområden inom den första pelaren, närmare bestämt den inre marknaden, 

miljöpolitiken samt jordbrukspolitiken. Detta är politikområden som varit på unionens agenda 

under en längre tid och berör frågor som människor i medlemsländerna hunnit relatera till och 

som EU till stor del förknippas med.  

EU: s pelare representerar unionens arbete och hur medlemsländerna påverkas och 

själva kan inverka på politiken inom EU. Efter denna redogörelse för EU: s grundläggande 

politiska mål och intentioner följer ett kapitel om den andra parten i denna uppsats, nämligen 

Norrbotten. Detta för att få en tydligare bild av under vilka förhållanden norrbottningarna 

formar sina värderingar och tankar om EU-medlemskapet.  

För att enligt Beethams andra legitmitetskriterium kunna undersöka norrbottningarnas 

värderingar gällande de övergripande målen och intentionerna inom EU: s tre pelare, har 25 

intervjuer gjorts med människor bosatta i Norrbotten. Enligt Beetham föreligger ett legitimi-

tetsunderskott för en maktrelation om de underordnades värderingar inte överensstämmer med 

de rådande reglerna. Därför är det av stor vikt att få en så tydlig bild av de rådande värderin-

garna som möjligt hos befolkningen i Norrbotten, för att sedan jämföra dem med EU: s mål 

och intentioner.  

Avsikten med kommande kapitel är att undersöka det finns någon förklaring till 

norrbottningarnas skepticism mot unionen, som tydligt illustrerades genom valresultatet från 

1994. Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns ett legitimitetsunderskott för EU i 

Norrbotten och för att lösa den uppgiften krävs kunskap om invånarnas värderingar och tankar 

kring unionssamarbetet. Innan dessa undersöks är det intressant att se under vilka förut-

sättningar värderingar skapas hos befolkningen i Norrbotten och hitta eventuella skäl till norr-

bottningarnas misstänksamhet och tvivel gentemot EU.  
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5. NORRBOTTEN – EN SÄREGEN DEL AV SVERIGE? 

Efter att ha redogjort för EU-samarbetets mål och intentioner är det viktigt att också redogöra 

för den andra parten i uppsatsen – Norrbotten. För att kunna avgöra huruvida det råder ett 

legitimitetsunderskott för EU i länet och i så fall vilka orsakerna kan vara, är det av betydelse 

att Norrbottens karaktär som del av Sverige och EU presenteras. Detta för att ge en klarare 

bild av hur EU: s politik uppfattas i Norrbotten och varför. 

Norrbottens län utgör ungefär en fjärdedel av Sveriges yta och är den nordligaste delen 

av landet. Det bor endast 250 000 invånare i hela länet, vilket innebär att det är det, till-

sammans med Jämtland, minst befolkade området i landet. Människor är utspridda över en an-

senlig landyta, vilket innebär att det är stora avstånd mellan svenskarna bosatta i olika delar 

av Sverige. Att det blir skillnader i levnadssätt och förutsättningar svenskar emellan är 

därmed inte så konstigt. Av hela landets 8,9 miljoner invånare bor bara 2,8 % i Norrbottens 

län. Dessa 2,8 % bor på nästan 25 % av Sveriges yta och det gör norrbottningarnas livs-

situation unik i deras eget land. Naturen är en viktig del av befolkningens liv mycket för att 

det finns tätt inpå dem. Enligt Attityder i Norrbotten instämmer nära 80 % helt och dryga 15 

% delvis med påståendet Jag är stolt över att bo i Norrbotten (Attityder i Norrbotten, 1994) 

(Bilaga 2). Visserligen har ingen jämförelse med andra länsbefolkningar gjorts, men denna 

undersökning säger ändå en hel del om norrbottningarnas inställning till sin egen landsdel.  

På grund av länets unika karaktär kan det medföra en misstänksamhet gentemot övriga 

landet i den meningen att människorna utanför länet inte vet hur det är i Norrbotten. Besluts-

konsekvenser kan se ut på ett annat sätt i landets nordligaste län än i resten av Sverige. Regler 

som fungerar i övriga landet kanske inte gör det i Norrbotten. Därför kan det tyckas att beslut 

som påverkar Norrbotten annorlunda än resten av landet inte borde tas utanför länet, i alla fall 

inte utan någon slags modifiering. Denna misstänksamhet, eller fördom, är antagligen ömse-

sidig så till vida att människor bosatta utanför Norrbotten hyser samma känslor gentemot 

norrbottningarna. De flesta beslut som rör hela riket fattas i Stockholm, långt från den norr-

bottniska befolkningen. Enligt subsidiaritetsprincipen ska beslut ska fattas på lägsta möjliga 

nivå, så nära de berörda medborgarna som möjligt. I Maastrichtfördraget står att endast under 

förutsättning att en bättre måluppfyllelse kan uppnås ska beslut fattas på gemenskapsnivå 

(NE). Därför kan beslut fattade på en hög nivå, till exempel i Stockholm, långt från berörda 

medborgare, i exempelvis Norrbotten, medföra att medborgarna känner en viss alienation med 

besluten.  
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Kontrasterna mellan Norrbotten och den tätbefolkade huvudstaden är slående. Om befolk-

ningen i Norrbotten har svårt för att personer i Stockholm tar beslut som ska gälla hela landet, 

är det inte svårt att förstå motståndet till att människor i Bryssel gör samma sak är än större. 

Om inte stockholmarna begriper hur norrbottningarna vill ha det, hur ska då beslutsfattarna i 

Bryssel kunna göra det? Frågan ger ett tänkbart svar till varför befolkningen i Norrbotten är så 

negativa till EU. Norrbottningen tror inte att folk i Bryssel eller övriga Europa kan förstå hur 

människor i de nordligaste delarna av Sverige vill att politiken ska se ut. Detta oavsett om de 

fattade besluten faktiskt stämmer överens med befolkningens värderingar. Fördomarna kan 

förvränga verkligheten och därmed skulle EU inte vara någonting för norrbottningarna. 

Detta i kombination med fokuseringen på de små detaljfrågorna inom EU, såsom jord-

gubbarnas storlek eller EU-anpassade lekplatser, kan utgöra del i orsaken till Norrbottens nej i 

folkomröstningen 1994 och varför människor i länet fortfarande innehar samma skepticism 

gentemot unionssamarbetet. Detta oavsett om deras värderingar och inställning till stora sak-

politiska områden till största delen överensstämmer med EU: s bestämmelser eller inte. 

 

Striden om naturresurserna 

Under första delen av 1900-talet upplevde Norrbotten en befolkningsökning tack vare natur-

resurserna och industrierna. Järnmalm, skog och vattenkraft är fortfarande några av de största 

inkomstkällorna, men är också en av orsakerna till en långdragen konflikt mellan samer och 

icke samer i Norrbotten. Sameland, Sápmi, är ett landområde som sträcker sig från Nordnorge 

till norra Ryssland ner till 62: a breddgraden. Här delade nationalstaterna upp landområdena 

mellan sig utan hänsyn till den samiska befolkningens rätt till marken och därmed uppstod en 

segsliten konflikt som pågått sedan medeltiden fram till idag. Under 1600-talet kom ny-

byggare till Norrbotten för att bruka jorden och efterhand kom samernas områden att redu-

ceras mer och mer.  

Högsta domstolen beslutade år 1981 att samerna ska ha skyddad bruksrätt i fråga om 

renskötsel, jakt och fiske inom vissa landområden, främst fjälltrakten. I och med 

segregeringen av samerna gentemot övrig befolkning i form av sämre skolundervisning, sjuk-

vård och hopfösning av nord- och sydsamer som inte talar samma dialekter, skapades murar 

mellan människor i Norrbotten (Bra Böcker, 1998). Det tillsammans med tidigare diskrimi-

nering och behandling av samerna gör att det kan uppstå en misstänksamhet och misstro 

gentemot vanliga svenskar. Det kan ha alltså funnits en stor grupp individer, det vill säga 

samerna och deras sympatisörer i Norrbotten som redan innan EU-inträdet hyste skepsis mot 
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att utomstående tar beslut som rör deras inre angelägenheter. Exempel på sådana är beslut 

rörande fiske- och skogsnäring, som samer och andra norr-bottningar kan anse sig ha rätt att 

sköta utan inblandning från myndighetsutövare utifrån. Utökandet av naturreservat och 

skyddsvärda skogar skapar oanade konflikter som följd. När norrbottningarna ifråntas rätten 

att besluta om hur de egna resurserna ska förvaltas kan det leda till myndighetsförakt. En 

skogsägare från Vuollerim ”…anser att hans ’fastighet’ har varit satt i fängelse i två års 

tid…” (Norrbottenskuriren, 2004).  

Befolkningen i Norrbotten, samer som icke samer, tycks ha anledningar att vara 

skeptiska mot beslutsfattande från geografiskt avlägsna platser, både inom och utanför 

Sveriges gränser. Norrbottningarna utgör en liten minoritet i landet och befinner sig i periferin 

från ställena där viktiga politiska avgörande tas. Kanske är fördomarna och illviljan gentemot 

politiker i Stockholm och Bryssel inte helt obefogad.  

För att kunna uppfylla syftet och avgöra om det finns ett legitimitetsunderskott för EU 

i Norrbotten, måste de sanna värderingarna som norrbottningarna har inhämtas och jämföras 

med EU: s mål och intentioner. I nästa kapitel följer en redogörelse av intervjuresultatet samt 

en analys vad dessa innebär för syftet och vilka svar det kan ge till frågeställningen. För att 

uppnå syftet undveks ordet EU i de genomförda intervjuerna med resultatet att svaren skiljde 

sig markant från tidigare utförda undersökningar. Uppenbarligen har det stor betydelse för 

studiers utfall hur frågorna formuleras och framför allt att ord som kan alstra redan 

förutfattade meningar i så hög grad som möjligt undviks.  
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6. INTERVJURESULTAT OCH ANALYS 
I detta sista kapitel av uppsatsen ska det utredas huruvida norrbottningarnas värderingar 

överensstämmer med EU: s mål och intentioner, såsom de beskrivits i föregående kapitel. 

Valresultatet från 1994 säger att befolkningen i Norrbotten inte ger EU sitt samtycke, men för 

att undersöka om det finns ett legitimitetsunderskott behövs mer än kvantitativ fakta. Därför 

genomfördes 25 intervjuer med personer bosatta i Norrbotten och genom dessa kasta ett ljus 

över de värderingar som dominerar bland befolkningen. Efter genomgångna intervjuer kunde 

ett mönster i värderingarna skönjas och därmed ansågs urvalet tillräckligt för att kunna 

besvara syftet med uppsatsen, om det finns ett legitimitetsunderskott för EU i Norrbotten. Det 

föreföll rimligt att intervjua människor av båda könen i varierande ålder, med olika 

sysselsättningar samt från skilda kommuner, för att få en rättvis bild av de värderingar som 

dominerar bland befolkningen i Norrbotten. Då det visade sig vara svårt att uppnå detta urval 

genom direktmöten i Luleå, kompletterades underlaget med telefonintervjuer för att bredda 

urvalet geografiskt till hela Norrbottens län. Vid direktintervjuerna i Luleå ställde en av oss 

frågorna medan den andra antecknade svaren som erhölls. Ibland behövde den som 

antecknade läsa upp hur den uppfattat intervjupersonens svar, för att bekräfta att responsen 

uppfattats korrekt. Telefonintervjuerna höll vi i var och en för sig och intervjuade samtidigt 

som vi skrev ner de svar vi fick på frågorna. Det visade sig vara svårare att få personer att 

ställa upp på intervjuer via telefon än vid direktmöten. Det beror förmodligen på att männi-

skor tycker att det är lättare att avböja ett deltagande när den som ställer frågorna inte är fy-

siskt närvarande, utan bara är en röst i telefonen.  Vid behov citerades responsen även vid 

telefonintervjuerna, för att vara säker på att ingenting missuppfattats och att respondenten 

kunde stå för sitt svar. 

 När 25 intervjuer utförts, analyserades svaren och antalet ja, nej och vet ej räknades 

för att kunna få en så klar bild som möjligt av hur respondenternas värderingar kring frågorna 

uttryckts. Naturligtvis var svaren mycket varierande och i vissa fall svårtydda, men eftersom 

vet ej fanns som svarsalternativ underlättade det tolkningarna. Då tvingades vi inte att placera 

varje svar i facket ja eller nej, vilket hade inneburit att vi i alltför hög grad beslutat om res-

pondenternas ställningstagande som positivt eller negativt. Genom att citera vissa represen-

tativa svar kunde en mer nyanserad tolkning återges i uppsatsen.  
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Tolkning av intervjusvaren 

Intervjufrågorna utformades med hänsyn till de övergripande arbetsområdena inom EU. 

Frågorna redovisas i Bilaga 3. Det ställdes i tur och ordning två frågor per sakpolitiskt om-

råde: den inre marknaden, miljö-, jordbruks- och säkerhetspolitik samt Schengenavtalet. Frå-

gorna var formulerade så att svaren ja, nej eller vet ej kunde ges samt att intervjupersonerna 

ombads motivera valt svarsalternativ. Bakgrunden till de ställda intervjufrågornas utformning 

kommer från de tre pelarna, vilka anses stå för det mest grundläggande och det som männi-

skors värderingar beträffande unionen bör baseras på. Genom att styra in intervjupersonernas 

tankar till dessa områden, utan att nämna att det handlade om EU, kunde en jämförelse mellan 

norrbottningarnas värderingar och EU: s grundläggande mål och intentioner göras. Anled-

ningen till denna indirekta metod är att förutfattade ställningstaganden till Sveriges medlem-

skap inte skulle finnas med i svaren. Risken var att på förhand bestämda inställningar till EU, 

som hypotesen säger beror på andra orsaker än de övergripande målen med unionen, skulle 

färga intervjupersonernas svar. Då skulle deras personliga värderingar gällande dessa mål inte 

komma i dager.   

Några personer nämnde på eget initiativ EU-samarbetet under intervjuns genom-

förande, vilket inte är förvånande med tanke på frågornas innehåll. Om unionen fördes på tal, 

ombads de intervjuande att bortse från de gängse reglerna inom EU till förmån för egna syn-

punkter och värderingar gällande de olika ämnesområdena. Ett fåtal var undrande hur rådande 

lagtext löste de uppmålade situationerna i frågorna, men uppmanades att inte ta notis om det 

utan svara utifrån sina egna tankar och bedömningar. Endast befolkningens sanna värderingar 

om EU: s grundläggande mål och intentioner kan, som tidigare påpekats, avgöra huruvida EU 

har ett reellt legitimitetsunderskott i Norrbotten. Av det skälet var det viktigt att intervju-

personerna svarade i enlighet med vad de verkligen tycker, utan hänsyn till om värderingarna 

överensstämmer med gällande lag. 

Urvalet på 25 personer kan inte ses som helt representativt för länets drygt 250 000 

medborgare (Regionfakta), men ger en exemplifierande bild av de åsikter som finns bland 

befolkningen. Det viktiga i sammanhanget är dock inte att finna stöd för de kvantitativa data 

som förts över befolkningens inställning till EU, utan att ge exempel på de värderingar som 

borde ligga till grund för resultaten.  
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Den inre marknaden 

De elva intervjufrågorna ställdes systematiskt om de fem politiska områdena inom pelarna 

som bedöms utgöra grunden för EU-samarbetet. Frågorna om den inre marknaden handlade 

om fri handel och rörlig arbetskraft. Gällande frågan om möjligheten att flytta till Tyskland 

och arbeta vändes i flera intervjuer scenariet och frågan omformulerades till att det skulle 

kunna vara en tysk som får jobberbjudandet i Sverige. Anledningen var att några respon-

denter gav svarsmotiveringar som ”Jag skulle aldrig vilja åka dit, för jag kan inte tyska”. 

Ofta fick även tillägg göras att jobberbjudandet lika gärna skulle kunna gälla i exempelvis 

England eller Finland. Det är inte Tyskland som är det intressanta i sammanhanget, utan möj-

ligheten att kunna ta ett arbete utomlands. Svaren som gavs tyder på att människor är över-

vägande positiva beträffande handeln med varor, men fler vill ha begränsningar i fråga om 

arbetskraftens flexibilitet. Med andra ord finns det ett visst motstånd till full frihet inom den 

inre marknaden även om de positiva svaren väger över. ”Möjligheten att flytta och arbeta 

utomlands ska finnas för dem som vill. Det känns rätt, det handlar om frihet”, svarade en 

pensionerad Luleåkvinna som arbetat som butiksbiträde.  

Skälen till den positiva inställningen till frihandel, som majoriteten stod för, förmodas 

vara att handeln har blivit ett sedvanligt inslag i människors vardagsliv. Speciellt handeln 

mellan Finland och Sverige är frekvent och känns troligtvis naturlig och allmänt vedertagen. 

Möjligheten att flytta utomlands och börja jobba utan ett arbetstillstånd sågs alltså inte som 

lika självklar. Många menade att det behövs kontroll över människors uppehälle för att bland 

annat skatteindrivningen ska kunna fungera som den ska. En del drog paralleller med att om 

människor från andra länder skulle flytta till och jobba i Sverige, skulle flera av 

intervjupersonerna vilja att de uppvisade arbetstillstånd.   

 

Miljöpolitiken 

I miljöfrågorna var de intervjuade betydligt mer samstämmiga i sina svar. Samtliga svarade 

att samma miljökrav ska gälla för Polen som för Sverige, men några menade att det borde ske 

på längre sikt eftersom Polen ligger efter Sverige gällande miljöutveckling. Miljön tycks vara 

viktig för invånarna i Norrbotten. Några av de upprepade anledningarna till att Polen ska följa 

samma miljöregler som Sverige, var att Polens utsläpp påverkar svensk miljö och att reglerna 

bör gälla för alla länder. Sverige är känt för sin miljömedvetenhet och norrbottningarna 

bekräftar det goda ryktet. Det kan kännas givet att människor tycker att andra länder ska följa 

Sveriges goda exempel beträffande miljöskydd och medvetenhet. Majoriteten var dock på det 

klara med att sådana höga krav måste få ta tid för länder som Polen att infria.  
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På frågan om Sverige har ett ansvar att se till att Polen följer sin miljölagstiftning, var svaren 

mer varierande. Vissa menade att Sverige inte ensamt har ansvar, utan att alla länder 

gemensamt har skyldighet att se till att miljöskydd respekteras. Sverige, som föregångsland, 

bör hjälpa Polen med både teknik och ekonomiska medel. Andra tyckte dock att det är upp till 

varje enskilt land att ansvara för sin egen laglydighet gällande miljölagstiftningen. Ett svar 

som var representativt för respondenterna, då många gav liknande svar, gav en 56-årig 

undersköterska från Piteå:  

Polen ska ha samma krav som Sverige för deras utsläpp skadar ozonet, som även 

påverkar andra länder. Polen ska själva ta ansvar för att de följer sin miljölag-

stiftning. Vi kan erbjuda vägledning, men de klarar av det själva bara vi hjälper dem 

att komma igång.  

Det tycks som att de intervjuade är eniga om att Polen på längre sikt ska följa samma miljö-

krav som Sverige medan de är mindre överens om hur det ska gå till. En majoritet medgav att 

Sverige som föregångsland måste hjälpa till, främst med rådgivning, för att Polen och andra 

länder ska kunna gå framåt i sin miljöutveckling. Men majoritetens åsikt var också att Polen 

även måste ta sitt eget ansvar och att Sverige inte ska lösa problemen åt dem. 

 

Jordbrukspolitiken 

Människorna i Norrbotten verkar tycka att det är viktigt att det svenska jordbruket finns kvar. 

Jordbruket bör överleva för att landskapet ska bevaras och dessutom ansåg flertalet att 

svenska produkter står för kvalitet och miljöhänsyn. Några påpekade dock att bidrag inte ska 

utbetalas för lättvindigt och att bidragen i dagens läge är för höga. Ett sammanfattande svar 

gavs av en 23-årig lärarstuderande från Kåbdalis: ”De ska inte leva på bidrag, men jordbruket 

ger svenskar sysselsättning och svenska varor är bra.”  Gällande prisreglering av livsmedel 

var de flesta tveksamma, mycket beroende på att de inte förstod innebörden av prisreglering. 

Efter en kort förklaring av begreppet och faktumet att Sverige idag har reglering av 

exempelvis priset på mjölk, bestämde sig nästan alla för att de var positiva till prisregleringen. 

Motiveringen var att dagligvaror inte ska bli för dyra. Även då de blev medvetna om att 

prisreglering också kan innebära högre priser kunde majoriteten tänka sig att, inom rimliga 

gränser, betala lite mer för att behålla svenska, helst lokalproducerade, varor på marknaden.  

 

Säkerhetspolitiken 

De säkerhetspolitiska aspekterna angående Sveriges militära insatser illustrerades av exemplet 

med den svenska närvaron i Kosovo. En övertygande majoritet svarade att en svensk 
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fredsbevarande insats är positiv för att bidra till ordning och lugn i området. De flesta föredrar 

att Sverige åker under FN-flagg än under Nato eller en EU-styrka. En av anledningarna till det 

är att några såg Nato som USA-styrt och att FN omfattar fler länders röster. En 75-årig man 

ansåg dock att det är FN som styrs av USA och han såg hellre att Sverige deltog under EU-

flagg. Nära hälften svarade att flagg är oviktigt och att syftet med insatsen är det viktigaste. 

”Det behövs ordning där, under vilken flagg är oviktigt. Det är hjälpen och fredssyftet som är 

det viktiga”, menade en 23-årig man från Luleå. En rimlig orsak till den positiva inställningen 

är att Sverige redan har trupper i området och att det därmed är en realitet. Det är sannolikt att 

människor vill samtycka med ett beslut som redan är fattat och försvarar de svenska 

insatserna. Dessutom har fredsinsatser i Kosovo-konflikten pågått under en längre tid och 

människor har hunnit vänja sig vid den svenska närvaron. Inga större konkreta förluster har 

meddelats och då upplever troligen folk i allmänhet insatserna som mer positiva.  

Den andra frågan om säkerhetspolitik berörde ett uppdiktat händelseförlopp om hur 

intervjupersonerna ansåg att Sverige skulle agera i händelse att Ryssland skulle invadera 

Finland. Drygt hälften av de tillfrågade ansåg att Sverige militärt skulle komma till fin-

ländarnas undsättning. Orsakerna till det är att Finland ligger i vår närhet – ”Finlands sak är 

vår!” sa en 24-årig student bosatt i Luleå – och Sverige kan bli nästa mål om Finland hotas. 

Några tyckte dock att Finland får hantera situationen själv, på grund av att det inte är Sveri-

ges skyldighet och att neutraliteten ses som viktigare än att försvara grannlandet. En del gav 

dubbeltydiga svar, dels beroende på omständigheterna runt invasionshotet och dels om det var 

i samarbete med exempelvis FN, vilket skulle göra den eventuella aktionen mer legitim. 

Frågans utformning öppnade för flera alternativa och svårtolkade svar, som till exempel: 

”Sverige har ju alltid varit neutrala… Men jo, vi ska hjälpa till, annars finns ju ingen mening 

med den svenska militären”, spekulerade en 30-årig kvinna från Luleå. Det blev emellertid 

uppenbart att det var lättare för människor att ta ställning till en reell situation än till en 

hypotetisk. Ett verkligt förhållande är förmodligen mer greppbart medan ett påhittat sakläge 

kräver helt nya tankebanor och ställningstagande, vilket tycks vara känsligt och svårt. 

 

Schengenavtalet 

Frågorna handlade om ett eventuellt samarbete i brottsbekämpning mellan den svenska och 

utländska polisen. Respondenterna svarade enhälligt att brott kräver samverkan över grän-

serna. Poliser i skilda länder ska kunna be varandra om hjälp eftersom det viktiga är att få fast 

brottslingarna. ”Samarbete är viktigt. Brottsligheten kommer att bli mer global och Sverige är 

ett ganska snällt land…”, sa en 39-årig man från Luleå och menade att Sverige är ett tacksamt 
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land, i jämförelse med andra länder, att både begå brott i och straffas för dem, på grund av den 

låga straffskalan och de humana fängelsemiljöerna. Ingen av de tillfrågade ansåg alltså att 

varje land på egen hand borde ansvara och åtgärda sina medborgares kriminalitet, utan 

samtliga tyckte att gränsöverskridande samarbete är nödvändigt för att stoppa brottsligheten.  

Till sist målades ett möjligt framtidsscenario upp för intervjupersonerna gällande ett register 

för samtliga svenska medborgares fingeravtryck. Personerna fick en positiv – ett antal 

brottsmisstänkta kommer kunna gripas – och en negativ aspekt – även deras fingeravtryck 

kommer finnas med – av en tänkbar utveckling av detta registers användande. De fick sedan 

ta ställning till om de ansåg att ett sådant register skulle upprättas. Svaren blev mycket varie-

rande. Vissa påpekade att det redan finns flera upprättade register över till exempel åsikter 

och personnummer. De som var negativa till registret angav den personliga integriteten som 

främsta orsak och trodde att risken för missbruk var överhängande. En arbetssökande 46-årig 

kvinna från Piteå gav ett lite annorlunda perspektiv på saken: ”Det är farligt med registrering 

för eventuella framtida scenarion och missbruk. Det är inte säkert att makten alltid kommer 

att se likadan ut i Sverige.”  Hon menade att det inte är självklart att Sverige alltid kommer 

vara den öppna demokrati som landet är idag.  

För att redovisa det fullständiga resultatet av intervjuerna på ett lättförståeligt sätt har 

nedanstående figur utformats. Den är inte konstruerad i ett kvantitativt syfte, utan endast för 

intervjuresultatets redovisning. Enligt figuren är de jakande svaren i majoritet, vilket tyder på 

att norrbottningarnas värderingar kring dessa politiska sakområden överensstämmer med   

EU: s mål. De två frågorna som inte stödjer resultatet, det vill säga frågan om ett svenskt 

militärstöd vid en eventuell rysk invasion av Finland samt frågan om ett eventuellt 

upprättande av ett fingeravtrycksregister, var båda hypotetiska och intervjupersonerna fick 

ingen faktisk bakgrund att relatera till. Det kan vara en av orsakerna till de nekande svaren. I 

de andra frågorna som ställdes om samma politiska områden, närmare bestämt 

säkerhetspolitiken och Schengenavtalet, var en stor majoritet positiva. Norrbottningarna var 

tveksamma till svensk militärhjälp i Finland, men vänligt inställda till Sveriges medverkan i 

Kosovo. Även om majoriteten av de respondenterna var negativa till ett register av 

människors fingeravtryck, var de mycket välvilliga till brottsbekämpande samarbete länder 

emellan. Därför väger kanske den övervägande negativa responsen på dessa fiktiva frågor inte 

lika tungt som svaren på de frågorna om reella situationer. 
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Figur 6.2 Intervjuresultat 

 

Norrbottningarnas negativa inställning 

Som nämndes i inledningen är en allmänt vedertagen uppfattning, till viss del förstärkt av 

media, att befolkningen i Norrbotten är negativt inställd till EU. Denna attityd gäller även 

gentemot makthavare inom Sverige, som riksdagsmän eller företagsledare, med huvudsäte i 

Stockholm. Begrepp som nollåtta, fackpamp eller fjollträsk, med avseende på södra Sverige 

eller människor som kommer därifrån, är inte ovanliga. Tidigare studier gällande norrbott-

ningarnas inställning bekräftar dessa negativa strömningar och kan eventuellt bidra till att de 

förstärks. Ett exempel på en sådan studie är den kvantitativa undersökningen Attityder i Norr-

botten som genomfördes 1995 och var ett samarbetsprojekt mellan länsstyrelsen, kommun-

förbundet och landstinget i Norrbotten. Ett av de framlagda påståendena, som 1 375 norr-

bottningar replikerade på, var ”Norrbotten tjänar på att Sverige går med i EU”. Nära 50 % av 

de tillfrågade svarade att de inte instämmer alls med det påståendet, medan bara drygt 5 % in-

stämde helt. Cirka 30 % hade inte någon åsikt (Attityder i Norrbotten). Svarsalternativen 

presenteras i Bilaga 1. Den negativa inställningen går inte att ta miste på och människor tror 

uppenbarligen att det finns ett legitimitetsunderskott för EU i Norrbotten. Denna uppfattning 

tycks dock, genom uppsatsens empiriska undersökning, vara grundat på något annat än icke 

överensstämmande värderingar med EU: s politik. Det kan uttryckas som att undersökningens 
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resultat applicerat ett ”fördomsfilter” på norrbottningarnas åsikter gällande EU. Genom detta 

filtreras norrbottningarnas åsikter och de sanna värderingarna uppenbaras. På så sätt kan en 

mer rättvisande legitimitetsbedömning av EU i Norrbotten göras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.1 Pelarna i överensstämmelse med norrbottningarnas värderingar 

 

Efter genomgångna intervjuer skulle EU: s tre pelare kunna omformas till att överensstämma 

med norrbottningarnas värderingar. Resultatet skulle se ut som ovan. Norrbottningarnas vär-

deringar tycks vara förenliga med EU: s mål och intentioner och därmed har EU legitimitet 

enligt Beethams andra kriterium. Det borde innebära att staten och media delvis måste se som 

sin uppgift att informera norrbottningarna om att deras avoghet gentemot EU inte grundar sig 

på några egentliga meningsskiljaktigheter. Om norrbottningarna hyser misstänksamhet gente-

mot de flesta beslut som tas på nationell eller högre nivå, borde regeringen ta på sitt ansvar att 

finna nya kommunikationsvägar och skapa en beslutsgång som är förenlig med norrbottnin-

garnas bedömning av vad som är lämpligt. Det kommer att leda till ett ökat förtroende och 

respekt för beslutsfattande på högre nivåer än den lokala och regionala. Media bör se över sin 

del av ansvaret för de negativa strömningar som förmedlas till invånarna i Norrbotten och 

även till resten av Sverige. Om media oftast riktar fokus mot EU-motståndarna, som förstär-

ker den negativa attityden hos befolkningen och tyngdpunkten för det mesta läggs vid beslut 

som uppfattas som missgynnande för Norrbotten, kommer de positiva aspekterna alltid att ut-

göra en marginell del av EU-medlemskapet. I själva verket borde det vara tvärtom, att de po-

sitiva perspektiven är de som får mest uppmärksamhet, då det uppenbarligen inte finns något 

legitimitetsunderskott för EU i Norrbotten. Motviljan gentemot EU har troligtvis helt andra 

EU: s pelare i enlighet med 
norrbottningarnas värderingar 

1:a pelaren 
”Fri handel är bra och gynnar 
alla.” ”Kontroll vid gränserna 
via arbetstillstånd behövs” 
 
”Alla länder ska ha samma 
miljökrav och ta gemensamt 
ansvar” 
 
”Jordbruksbidrag behövs för 
att bevara landskapet och 
svenska produkter, men bi-
dragen ska inte missbrukas” 
 

2:a pelaren 
 
”Svenska militära, 
fredbevarande insatser är 
bra och behövs. Under 
vilken flagg de sker är av 
underordnad betydelse, det 
är syftet med insatserna 
som är det viktiga” 
 
 

3:e pelaren 
 
”Gränsöverskridande 
brottslighet kräver 
samarbete mellan Sve-
rige och andra länder” 
 
”Fingeravtrycksregister 
är tveksamt om det bör 
upprättas, risken för 
missbruk är över-
hängande” 
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orsaker, exempelvis agg mot detaljfrågorna eller tidigare dåliga erfarenheter av myndighets-

utövning.  

 

Avslutande diskussion 

Beethams legitimitetsteori hävdar, enligt det andra kriteriet, att ett legitimitetsunderskott upp-

står i en maktrelation när de uppsatta reglerna inte kan rättfärdigas genom de värderingar som 

delas av både de dominerande och de underordnade. Maktrelationen i detta sammanhang är 

mellan EU och Norrbottens befolkning. Genom majoritetsprincipen har Sveriges befolkning 

givit sitt samtycke till medlemskapet i EU och därmed är maktrelationen i landet rättfärdigad 

enligt det tredje kriteriet. I och med att Sverige blivit medlem i EU och lyder unionsbestäm-

melserna uppfylls det första kriteriet i Beethams teori, det vill säga att makten rättar sig efter 

etablerade regler. Det andra kriteriet har spelat huvudrollen i denna uppsats och anledningen 

är att i denna specifika maktrelation påverkar det andra kriteriets föreskrifter både det första 

och det tredje kriteriets utfall. Norrbottningarna gav inte, till skillnad från hela landets majo-

ritet, i folkomröstningen 1994 sitt samtycke till det svenska medlemskapet. På grund av norr-

bottningarnas nej har den allmänna uppfattningen varit att EU lider av ett legitimitets-

underskott i Norrbotten. Det borde ha varit människors värderingar som avspeglades i val-

utgången. Vår slutsats visar att det troligen inte var fallet. Visserligen är resultatet från folk-

omröstningen nästan tio år gammalt och människors värderingar kan ha förändrats sedan dess, 

men undersökningar utförda efter 1994 tyder på ett vidmakthållande av den negativa inställ-

ningen. Vår studie syftade till att få fram norrbottningarnas sanna värderingar och vår in-

direkta metod gav ett helt annat utfall än tidigare undersökningar. Invånarna i Norrbotten har 

värderingar som till största delen överensstämmer med EU: s politiska mål och intentioner. 

EU: s legitimitet finns huvudsak i en indirekt form via medlemsstaterna. Då svenska 

statens auktoritet måste ses som legitim i länet, har norrbottningarna inte tillräckligt goda skäl 

för att systematiskt ifrågasätta EU: s auktoritet, som enligt Beetham och Lord är en anledning 

till legitimitetsunderskott. Att EU: s direkta form av legitimitet inte är så omfattande och att 

den största delen legitimitet kommer från den indirekta formen via medlemsstaterna är troli-

gen en nagel i ögat på många norrbottningar. På grund av den indirekta legitimiteten kan 

beslutsfattandet upplevas som än mer avlägset. Om en känsla av att inte kunna påverka 

beslutstagarna i Stockholm och att de i sin tur avgör vilka som arbetar i Bryssel, blir 

kommunikationsvägen mellan norrbottningarna och personerna som för Sveriges talan i 

Bryssel än längre. Tvåvägskommunikationen och den indirekta legitimiteten tycks dock inte 
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skapa någon alienation mellan befolkningen i Norrbotten och de politiska besluten inom EU, 

med tanke på de väl överensstämmande värderingarna. 

Graden av demokratiskt inflytande i EU genom direktvalen till parlamentet är lågt i 

Europa och även i Sverige. Bara 38,8 % röstade i valet 1999. Förvånande nog var siffran för 

Norrbotten 35,5 %, vilket får anses som ett högt deltagande för en landsdel som uppvisar 

sådan skepticism gentemot EU-medlemskapet. Norrbottningarna tycks vilja vara med och på-

verka hur representationen ska se ut och därigenom utöva inflytande på hur besluten i parla-

mentet tas. Vore norrbottningarna konsekventa i sin avoghet mot EU kunde de bojkotta valet 

helt och uttrycka sitt missnöje genom alternativa uttrycksformer, som demonstrationer eller 

protestlistor. Valresultatet från 1999 visar på att norrbottningar, lika mycket som människor i 

andra län i Sverige, vill delta i val som har med EU-medlemskapet att göra. Sverige integreras 

allt mer med Europa och resten av världen bland annat genom teknologisk utveckling i form 

av Internet, mobiltjänster med mera. Norrbotten är också en del av denna process och befolk-

ningen i länet tycks inte mindre benägna än andra svenskar att hoppa på tåget. Att EU behöver 

en starkare identitetskänsla och tycks lida av ett visst demokratiskt underskott, på grund av 

den stora andelen indirekt legitimitet samt det låga deltagandet i den direkta formen, är inte ett 

problem som vi i denna uppsats ska finna en lösning på. Vi kan bara konstatera att Norrbotten 

inte mer än andra delar av Sverige eller Norden bidrar till detta demokratiunderskott.  

EU: s bestämmelser om de övergripande politiska sakområdena verkar i hög grad ha 

legitimitet i Norrbotten. Då dessa bestämmelser väl överensstämmer med invånarnas värde-

ringar är de rättfärdigade. Enligt Beethams legitimitetsteori uppfyller EU det första och det 

andra kriteriet i Norrbotten, det vill säga kraven om åtlydnad av etablerade regler samt att 

reglerna rättfärdigas genom delade värderingar. Vår slutsats blir alltså att EU inte lider av ett 

legitimitetsunderskott i Norrbotten och därmed verifieras uppsatsens hypotes. Eftersom det 

första och andra kriteriet om legitimitet är uppfyllt, borde även det tredje kriteriet om uttryckt 

samtycke för EU av norrbottningarna, uppfyllas. Tidigare undersökningar visar att så inte är 

fallet, men orsakerna till detta beror alltså inte på något legitimitetsunderskott. Baserat på vår 

undersökning tycks EU ha förtjänat norrbottningarnas bevis på uttryckt samtycke. Anled-

ningarna till att EU inte fått det kan finnas i argumenten från kapitel 5��Om så är fallet eller 

om det finns andra skäl, finns inte utrymme till att utreda i denna uppsats. Den frågan får 

därför lämnas öppen för att eventuellt besvaras i senare arbeten.  
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BILAGA 1 

Kvantitativa uppgifter 

 

Folkomröstningsresultat om EU 1994 

Sverige Ja Nej 

52.3 46.8 

 

Röstningsområde Ja Nej      
NORRBOTTENS 
LÄN 34.8 64.6 
Arjeplog 24.2 75.3 
Arvidsjaur 25.3 74.0 
Boden 35.4 64.1 
Gällivare 26.5 73.1 
Haparanda 43.4 55.9 
Jokkmokk 19.6 80.1 
Kalix 37.1 62.1 
Kiruna 27.3 72.2 
Luleå 43.6 55.7 
Pajala 24.1 75.2 
Piteå 36.0 63.3 
Älvsbyn 23.4 76.2 
Överkalix 29.7 69.8 
Övertorneå 34.1 65.5 

 
Undersökning om EU i november 2003 

"Är ni i huvudsak för eller mot det svenska 
medlemskapet i EU eller har ni ingen bestämd åsikt?" 
 
För Mot Vet ej S:a  Antal 

svar 
44,4  35,5 20,1  100  6 911 

 
Europaparlamentsval 1999 

Röstningsområde Röst- Antal Procent 
 berät- röster  
 tigade 

Norrbottens län 198,515 70,442 35.5 

Hela riket            6,664,205 2,588,514 38.8 
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BILAGA 2 

Attityder i Norrbotten 
  
 Norrbotten tjänar på att Sverige går  Jag är stolt över att bo i  
 med i EU   Norrbotten 
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BILAGA 3 
 
Intervju med norrbottningar 

Kön:     Födelseår:     Sysselsättning:     Hemort/kommun:     Födelseort: 
 
Inre marknaden: Tycker du att det ska vara fritt fram för dig/vem som helst att  

åka till exempelvis Finland och handla varor, t.ex. alkohol, diesel, 
byggvaror m.m.?  
Ja/Nej/Vet inte - Motivering 

 
Om du fick erbjudande om ett jobb i Tyskland med alla möjliga 
förmåner, anser du att du ska kunna ta det jobbet och flytta till 
Tyskland, utan behöva söka arbetstillstånd? 
Ja/Nej/Vet inte - Motivering 

 
Miljöpolitik: Anser du att Polen ska ha lika hårda krav på miljöskydd som Sverige? 

Ja/Nej/Vet inte - Motivering 
 

Tycker du att Sverige ska ta ansvar för att Polen följer sin 
miljölagstiftning?  
Ja/Nej/Vet inte - Motivering 

 
 
Jordbrukspolitik: Tycker du att jordbrukare ska få bidrag för att kunna fortsätta med sin 

verksamhet?  
Ja/Nej/Vet inte - Motivering 

 
Tycker du att det är okej med prisreglering på vissa livsmedel, t.ex. 
mjölk och socker?  
Ja/Nej/Vet inte – Motivering 
 

Säkerhetspolitik: Om Ryssland hotade att invadera Finland, tycker du att Sverige militärt 
skulle hjälpa finländarna då? 
Ja/Nej/Vet inte - Motivering 

 
Är det rätt att Sverige skickar militära förband till Kosovo? Under 
vilken flagg – EU, Nato, FN?  
Ja/Nej/Vet inte - Motivering 
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Schengen: Om en brottsling rånar en bank och flyr med bytet i bil och lyckas ta sig 
ombord på en Estlandsfärja, trots att svenska polisen jagar honom, 
tycker du att svenska polisen ska kunna ringa till estniska polisen och 
begära hjälp? 
Ja/Nej/Vet inte - Motivering 

 
Om en förrymd fånge lyckas fly in i Sverige via Öresundsbron från 
Danmark, ska danska polisen kunna begära att den svenska hjälper till?  
Ja/Nej/Vet inte - Motivering 
 
Tänk dig följande: ett register över alla medborgares fingeravtryck ska 
ev. upprättas.  
Det positiva är att två mördare, fem våldtäktsmän och tio knarklangare 
kommer med statistisk sannolikhet att gripas med hjälp av detta 
register.  
Det negativa är att även ditt fingeravtryck kommer att finnas med i 
registret och du har ingen garanti för att uppgifterna inte missbrukas. 
Anser du att registret ska upprättas?  
Ja/Nej/Vet inte - Motivering 

 
 
 


