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Abstrakt 

The main purpose of this study is to examine if variations in voter turnout for the 

European Parliament elections in each member state is affected by the rate of national 

party polarization on the EU-dimension of party politics. The theoretical background 

assumes that a high level of polarization generates higher voter turnout since more 

alternatives are presented to the electorate. This makes it easier for the electorate to find 

a party that represents their preferences. This will, in turn, increase the likelihood that 

they will participate in the election. 

     This study uses a research design based on a quantitative analysis with data from 

each member state, except those with compulsory voting, in the European Parliament 

elections of 2004 and 2009. The results of the analysis indicate a relationship between 

high levels of party polarization and lower turnout in the European Parliament election. 

There seem to be a tendency that in systems where there is greater polarization, the 

voters tend to participate less in the European Parliament elections. 
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1 Inledning 

Sedan de infördes 1979 har de direkta valen till Europaparlamentet varit omdiskuterat 

och flitigt analyserat. Det har präglats av ett fallande valdeltagande, frånvaro av 

intensiva valkampanjer och framgångar för mindre, udda partier. Vid valet 2004 gick 

endast 38 procent av svenskarna till valurnan och Junilistan erhöll hela 14 procent av 

rösterna. 2009 ökade valdeltagandet något men var fortfarande endast 46 procent. Då 

fick även Piratpartiet sin första europaparlamentariker då de erhöll 7 procent av 

rösterna. 

     Europaparlamentsvalen har präglats av lågt och fallande valdeltagande, vilket 

tydliggörs i figur 1 nedan, men även av framgångar för små, tidigare obemärkta partier 

och nationaliserade valkampanjer. Det är däremot ingen skillnad i väljarkåren som 

röstar i nationella val eller den som röstar i europaparlamentsvalet, det är samma 

väljarkår (Oscarsson & Holmberg, 2006:9).. Hur kommer det sig då att väljarna agerar 

så olika? 

     Det första ställningstagandet väljare behöver göra på valdagen till ett demokratiskt 

val är att överväga huruvida de överhuvudtaget ska delta. Sannolikheten att deras röst 

ska vara avgörande för valresultatet närmar sig noll (Downs, 1957, Oscarsson & 

Holmberg, 2013:43). Därmed torde det ur strikt rationell synvinkel vara mer lönsamt för 

väljarna att stanna hemma än att ödsla tid och resurser på att ta sig till vallokalen på 

valdagen eftersom deras enda röst knappast kan påverka valresultatet. 

     Trots detta går många väljare och avlägger sin röst på röstdagen. Anledningen till 

detta borde rimligtvis vara någon annan än att de strävar efter att vara den som lägger 

den avgörande rösten. Istället söker de andra vinster genom sitt deltagande; en känsla av 

delaktighet genom att delta i den kollektiva manifestation för demokrati som ett val 

innebär, nöjdheten med att uppfylla en medborgerlig plikt, att ha bidragit till att styra 

politiken i en viss riktning eller vissheten om att ha bidragit till att byta ut den sittande 

regeringen (Oscarsson & Holmberg, 2013:44). 
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Tabell 1: Deltagande i valen till Europaparlamentet i samtliga medlemsländer 1979-

2009 (procent) 

 

  1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 

Belgien  91 92 91 91 91 91 90 

Danmark  48 52 46 53 51 48 60 

Tyskland  66 57 62 60 45 43 43 

Irland  64 48 68 44 50 59 59 

Frankrike  61 57 49 53 47 43 41 

Italien  87 82 81 74 70 72 65 

Luxemburg  89 89 87 89 87 91 91 

Nederländerna 58 51 47 36 30 39 37 

Storbritannien 32 33 36 36 24 39 34 

Grekland  -- 81 80 73 70 63 53 

Spanien  -- -- 55 59 63 45 45 

Portugal  -- -- 51 36 40 39 37 

Sverige  -- -- -- -- 39 38 46 

Österrike  -- -- -- -- 49 42 46 

Finland  -- -- -- -- 30 39 40 

Tjeckien  -- -- -- -- -- 28 28 

Estland  -- -- -- -- -- 27 44 

Cypern  -- -- -- -- -- 73 59 

Litauen  -- -- -- -- -- 48 21 

Lettland  -- -- -- -- -- 41 54 

Ungern  -- -- -- -- -- 39 36 

Malta  -- -- -- -- -- 82 79 

Polen  -- -- -- -- -- 21 25 

Slovenien  -- -- -- -- -- 28 28 

Slovakien  -- -- -- -- -- 17 20 

Bulgarien  -- -- -- -- -- -- 39 

Rumänien  -- -- -- -- -- -- 28 

EU Medel  63 62 59 57 50 46 43 
 

 

Kommentar: Belgien, Luxemburg, Grekland och Cypern har ett valsystem med röstplikt. 

 

Källa: www.europarl.europa.eu 

 

     Utöver att vara en rättighet för de röstberättigade att delta i allmänna och fria val 

används nivån av valdeltagandet även som ett betyg på ett demokratiskt val. Det är ett 

betyg på hur medborgare, partier och medier har lyckats med sina uppgifter. Ett högt 

valdeltagande tyder på att de ideologiska skillnaderna mellan partierna har varit tydliga, 

att det har funnits framgångar att hämta för partier och därför förts en intensiv och 

engagerande valkampanj om frågor som väljarna anser vara viktiga. Det är också ett 

tecken på att medborgarna överlag är nöjda med hur demokratin fungerar. Ett lågt 

http://www.europarl.europa.eu/
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valdeltagande, å andra sidan, kan vara en indikator på ett ospännande val med svaga 

valrörelser av partierna, dålig mediabevakning, bristande engagemang bland 

medborgarna och ett generellt missnöje med demokratin (Oscarsson & Holmberg, 

2013:44).  

     Ett högt valdeltagande ger därmed legitimitet till den vinnande parten att genomföra 

den politik som de har gått till val på. Ett lågt valdeltagande innebär motsatsen eftersom 

den vinnande sidan saknar en stor del av befolkningens åsikter om vilken politik som 

ska föras (Lijphart, 1997, Oscarssson & Holmberg, 2006:27).  

 

1.1.1 Valet till Europaparlamentet – Ett andra rangens val 

Valet till Europaparlamentet är i grunden ett väsentligt annorlunda val jämfört med 

nationella val. Det betraktas inte som lika betydelsefullt ur makthänsyn av väljare, 

partier och media eftersom regeringsbidandet inte står på spel. Valrörelsen präglas av en 

mindre intensiv valkampanj från partierna, en svalare medieövervakning och fokus på 

nationella frågor istället för EU-frågor (Oscarsson & Holmberg, 2006).  

     Valdeltagandet i europaparlamentsvalen påverkas däremot av dels av samma faktorer 

som påverkar deltagandet i nationella parlamentsval och dels av faktorer som är unika 

för europaparlamentsvalen (Mattila, 2003). Den mest framträdande och viktigaste 

gemensamma faktorn är väljarkåren. Det är tills syvende och sist väljarna som avgör hur 

resultatet i valen ska bli men trots att det är en identisk väljarkår som går till valurnorna 

i både de nationella och europeiska valen finns det stora skillnader i det nationella 

valdeltagandet vilket illustreras i figur 1 nedan. 

     Studier kring valdeltagandet i valen till Europaparlamentet har präglats av teorin att 

det är ett ”andra rangens val” jämfört med nationella val. Det grundläggande antagandet 

bakom teorin ar att det inte står lika mycket på spel som i de nationella parlamentsvalen 

(Reif & Schmitt, 1980). De val som klassas som ”första rangens val” är de nationella 

parlamentsvalen eftersom det är resultatet av dessa val som avgör vilka partier som får 

chansen att styra landet den kommande mandatperioden. Alla andra val, lokala och 

europeiska klassas därför som ”andra rangens val” eftersom resultatet av dessa val inte 

påverkar sammansättning av det nationella parlamentet och den huvudsakliga legislativa 

makten i landet (van der Eijk, Franklin & Marsh 1996). 

     Tanken bakom teorin om europaparlamentsvalet som ett andra rangens val är att 

väljarna vet att Europaparlamentet inte har lika stort inflytande som deras nationella 

parlament. Europaparlamentet har ingen beskattningsrätt och bestämmer inte om den 
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grundläggande välfärden som skolor och sjukvård i medlemsstaterna (van der Eijk, 

Franklin & Marsh, 1996, Mattila, 2003). 

 

Figur 1: Skillnader i valdeltagandet mellan Europaparlamentsvalet 2009 och det 

närmast genomförda nationella parlamentsvalet i de 23 länderna i undersökningen. 
 

 

 

Källa: www.europaparl.europa.eu, www.idea.int 

 

     Eftersom väljarkåren vet att inte lika mycket står på spel i valet till 

Europaparlamentet avstår de inte bara i högre grad från att rösta över huvud taget utan 

röstar också på ett annat sätt än vad de hade gjort i ett nationellt parlamentsval (van der 

Eijk, Franklin & Marsh, 1996). Exempelvis kan väljare i högre grad välja mindre partier 

som de vanligtvis inte hade röstat på i ett nationellt val, av rädsla för att ”kasta bort” sin 

röst. Dessutom straffas regeringspartier i större utsträckning i europaparlamentsvalen. 

Väljare som vanligtvis skulle visat regeringen sitt stöd, kan rösta på ett annat parti för 

att visa sitt missnöje med regeringens tidigare agerande. Dessa missnöjesröster fungerar 

som en varning för sittande regeringspartier som väljarna kan utnyttja eftersom 

valresultatet inte förändrar sammansättningen av det nationella parlamentet och 

därigenom regeringen (van der Eijk, Franklin & Marsh, 1996). 

     När nationella parlamentsval hålls i närhet till europaparlamentsval kan väljarna 

även utnyttja valet till Europarlamentet för att försöka påverka den politik som partierna 

och dess ledare för (van der Eijk, Franklin & Marsh, 2996). Detta förutsätter dock att 
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europaparlamentsvalet hålls innan det nationella parlamentsvalet. Direkt efter ett 

nationellt parlamentsval finns det inget agerande av den nya regeringen att kritisera eller 

berömma. Dessutom är det långt till nästa nationella val och därmed försvinner 

motivationen till att försöka påverka partiernas agenda. Men ju närmare 

europaparlamentsvalet är till det nationella parlamentsvalet, desto viktigare blir valet 

och dess inflytande över partiernas och dess ledares framtida agerande (van der Eijk, 

Franklin & Marsh, 1996). 

     Teorin om andra rangens val som Reif och Schmitt formulerade på åttiotalet innebär 

att nationella val påverkar europaparlamentsvalen mer än tvärt om. Det finns däremot 

tecken på att det råder en ömsesidig påverkan (van der Eijk, Franklin & Marsh, 1996). 

Det faktum att europaparlamentsvalen i första hand fokuserar på nationella frågor 

istället för europeiska gör att resultaten i dessa väl även får konsekvenser för de 

nationella parlamentsvalen. Vilket även kan vara en medveten handling av väljarkåren. 

Mindre partier kan t.ex. få den uppmärksamhet och trovärdighet som behövs för att göra 

ett framgångsrikt nationellt parlamentsval genom ett ökat stöd i europaparlamentsvalen. 

Exempelvis var det ett framgångsrikt europaparlamentsval som banade vägen för Front 

Nationals framgångar på den politiska arenan i Frankrike (van der Eijk, Franklin & 

Marsh). 

     Teorin om andra-rangens val har använts flitigt för att förklara det låga 

valdeltagandet i Europa men den är inte utan sina problem. De senare åren har 

Europaparlamentets makt ökat och med det borde rimligen även valdeltagandet ha öket. 

Men så är inte fallet, det har tvärt om fortsatt att sjunka (Franklin & Hobolt, 2010). 

Dessutom förklarar teorin inte varför de olika medlemsländernas valdeltagande skiljer åt 

så markant (Mattila, 2003). Som exempel kan nämnas valet 2009 då deltagandet var 

lägst i Slovakien med 19,64 procent och högst bland medlemstaterna utan röstplikt i 

Malta med 78,79 procent, en väsentlig skillnad.  

      

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Oscarsson & Holmberg (2013) har visat att en faktor som bidrar till ett högre 

valdeltagande är en intensiv valrörelse där skillnader mellan partier blir tydliga. Det blir 

då lättare för väljarna att hitta det politiska alternativ som bäst matchar deras 

preferenser. 
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     Enligt teorin om europaparlamentsvalet som ett andra rangens val är det låga 

valdeltagandet bl.a. en effekt av att valrörelsen präglas av nationella politiska frågor. 

Det råder därmed ingen eller lite konkurrens mellan partierna i EU-specifika frågor. 

     Syftet med uppsatsen är därför att undersöka hur en ökad konkurrens mellan partier i 

EU-specifika frågor i ett politiskt system kan bidra till ett ökat valdeltagande i 

europaparlamentsvalet genom att erbjuda fler och tydligare alternativ för väljarna att 

lägga sin röst på. 

     För att uppnå syftet ställs följande frågeställningar: 

 

1) Hur påverkar graden av polarisering i ett politiskt system valdeltagandet i 

europaparlamentsvalet? 

 

2) Hur påverkar förekomsten av EU-kritiska partier i ett land valdeltagandet i 

europaparlamentsvalet? 

 

1.3 Disposition 

Det första kapitlet har gett en inledande diskussion kring problemformuleringen samt 

beskrivit uppsatsen syfte och dess disposition. 

     I kapitel två presenteras en översikt över tidigare forskning och teorier kring 

valdeltagandet i europaparlamentsvalet. Ur dessa teorier formuleras sedan hypoteser 

som kommer att undersökas i uppsatsen. 

     Kapitel tre består av en genomgång av studiens metodval. Avgränsningar som har 

gjorts presenteras och en kort presentation av regressionsanalyser görs. Slutligen 

presenteras de operationaliseringar som har gjorts. 

     Kapitel fyra utgörs av en presentation av undersökningens empiriska resultat. En 

multipel regressionsanalys presenteras med figurer och tabeller. Hypoteserna som ställs 

upp i kapitel två prövas. 

     Kapitel fem är det avslutande kapitlet och består av en diskussion kring det 

empiriska resultatet i förhållande till uppsatsen syfte och frågeställningar. 

 

2 Teorier och tidigare forskning 

Studiet av valdeltagande och väljarbeteende präglas av en uppsjö av olika och 

korrelerande förklaringar. Dessa brukar delas in i tre huvudkategorier; 

Individförklaringar, kontextuella förklaringar och institutionella förklaringar. 
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Individförklaringar täcker sådant som social status, kön, ålder, politiskt intresse m.m. 

Kontextuella förklaringar är sådant som hur viktiga och spännande valen är, graden av 

ideologisk polarisering, engagerande valkampanjer. Slutligen är de institutionella 

förklaringarna sådant som hur valsystemet är uppbyggt, finns det enkammar- eller 

tvåkammarsystem? Finns en gemensam valdag för lokala och nationella val, o.s.v. 

(Oscarsson & Holmberg, 2013). 

     Med individförklaringar har valdeltagande ofta förklarats med socio-demografiska 

faktorer som ålder, kön, utbildning och inkomst. Det finns t.ex. en tendens att äldre, 

välutbildade väljare röstar i större utsträckning än yngre både i nationella parlamentsval 

och i valen till Europaparlamentet. Dessa förklaringar lämpar sig sämre för att förklara 

skillnaderna i valdeltagande mellan nationella parlamentsval och Europaparlamentsval 

mellan medlemstaterna eftersom det inte är några större skillnader mellan befolkningens 

sammansättning i de olika staterna, med undantag för inkomst och utbildning där det 

kan råda större skillnader.
1
 

     Det finns individförklaringar som är unika för valen till Europaparlamentsvalen 

också. De som har blivit mest undersökta är attityder till EU. Exempelvis tillit till EU:s 

institutioner kan förklara varför EU-medborgare väljer att stanna hemma. De väljare 

som saknar förtroende för EU väljer i högre grad att röstskolka än de som har högre 

tillit till unionen (Mattila, 2003). 

      När valdeltagande förklaras med institutionella faktorer, som hur valsystemet ser ut 

och när valdagen infaller, innebär det andra problem. För det första är det inte länder 

eller politiska system som går till valurnorna utan individer. Därför måste institutionella 

teorier reduceras till individnivå för att kunna fungera som trovärdiga förklaringar 

(Mattila, 2003).  För att illustrera hur detta kan göras kan vi använda exemplet röstplikt. 

Röstplikt är ett inslag i ett valsystem och således en institutionell faktor. Men 

förekomsten av röstplikt påverkar i första hand individen direkt. Röstplikt bör nämligen 

öka kostnaderna för individer som väljer att avstå från att rösta, genom exempelvis 

böter, och kan därför antas ha en positiv effekt på valdeltagandet. 

     Ett högt valdeltagande ger legitimitet till det vinnande partiet eller koalitionen i ett 

val att genomföra den politik som de önskar föra. Ett lågt valdeltagande innebär 

motsatsen och då valdeltagandet i Europaparlamentsvalet generellt är lägre än i 

nationella parlamentsval blir legitimitetsproblem mer påtagliga i Europaparlamentsval. 

                                                 
1
 Se t.ex. Bilaga 1: Tabell över variabler 



 

8 

Risken att vissa grupper blir systematisk överrepresenterade bland de som röstar är stor 

(Lijphart, 1997, Oscarssson & Holmberg, 2006:27). 

 

2.1 Demokratiunderskott 

     Redan tidiga statsvetenskapliga undersökningar har visat att i demokratier med 

fallande valdeltagande är inte den ökande andelen röstskolkare jämt fördelat över 

samhället. De väljare som befinner sig i det lägre samhällsskiktet och har lägre inkomst 

och utbildningsnivå stannar i högre grad hemma på valdagen än de som har högre 

inkomst och utbildningsnivå. I demokratier med traditionellt lågt valdeltagande, som 

USA och Schweiz, finns det en tydlig koppling mellan socioekonomisk status och 

valdeltagande, ett samband som inte är lika tydlig i länder med högt valdeltagande 

(Lijphart, 1997, Lutz & Marsh 2007). Detta samband leder i sin tur till vad Arend 

Lijphart kallar ”Demokratin olösta dilemma” (1997) nämligen en ojämlik representation 

där en grupps röster blir hörda när andras är tysta.  

     En ojämlik representation påverkar den förda politiken i ett land eller i EU eftersom 

den grupp väljare som i större grad avstår från att rösta även tenderar att hysa sympatier 

med socialistiska och socialdemokratiska partier (Lutz & Marsh 2007). Således borde 

dessa partier få ett ökat stöd och därmed större inflytande att påverka politiken i EU vid 

en mer jämlik representation. 

     Flera forskare menar att EU lider av ett demokratiunderskott som det låga 

valdeltagandet både är en indikator av och orsak till (Bellamy & Kröger, 2013, 

Follesdal & Hix, 2006). Det finns däremot flera tolkningar av vad detta 

demokratiunderskott innebär och definitionerna går isär.  

     Andreas Follesdal och Simon Hix (2006) definierar EU:s demokratiunderskott som i 

första hand att den Europeiska integrationen har lett till en ökning i EU:s exekutiva 

makt på bekostnad av de nationella parlamentens kontroll över beslutsfattandet. EU:s 

design innebär att policy-skapandet är dominerat av nationella ministrar i Europeiska 

Rådet och de, av nationella regeringar utsedda, kommissionärerna. Detta policy-

skapande är utanför de nationella parlamentens kontroll. Som en effekt av detta kan 

regeringar fatta beslut på EU-nivå i Bryssel utan hänsyn för det nationella parlamentet 

(Follesdal & Hix, 2006). 

     För det andra hålls det inga genuina ”europeiska val”. EU-medborgarna väljer sina 

nationella regeringar som i sin tur sitter i Europeiska Rådet och tillsätter en 

kommissionär till Europeiska Kommissionen. Medborgarna i EU väljer även 
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parlamentarikerna till Europaparlamentet, men dessa val är mer nationella än 

europeiska. Valkampanjerna drivs av nationella partier och präglas av nationella 

politiska frågor snarare än Europeiska vilket innebär att väljarnas preferenser i EU-

frågor endast får ett begränsat gehör. (Follesdal & Hix, 2006).  

 

2.2 Polarisering och konsensus 

2.2.1 Polarisering 

   Konceptet polarisering har utvecklats ifrån Anthony Downs (1957). Downs 

introducerade konceptet att partier positioneras på en vänster-högerskala vilket gav ett 

ramverk för att studera konkurrens mellan partier (Dalton 2008). Väljarkåren i ett land 

tenderar att lägga sin röst på det parti som befinner sig närmast de själva på vänster-

högerskalan (Downs 1957). 

    Downs analyser kring konceptet polarisering använder inte termen polarisering, utan 

konceptet bedöms snarare i fråga om antal partier i ett politiskt system. Downs menade 

att system med endast två partier skulle dra sig mot varandra och mitten, medan system 

med fler partier skulle vara spridda utmed vänster-högerskalan (Dalton 2008). Downs 

antog att denna spridning av partier även direkt skulle påverka hur väljarna väljer att 

lägga sina röster: 

 

Voters in multiparty systems, however, are given a wide range of 

ideological choice, with parties emphasizing rather than soft-

pedalling their doctrinal differences. Hence regarding ideologies as 

a decisive factor in one’s voting decision is usually more rational in 

a multi-party system than in a two-party system. (Downs, 1957:127) 

 

Partiernas ideologiska spridning borde även påverka hur nära väljarna är till ett 

föredraget parti och därmed även påverka chansen att de går och röstar på valdagen 

(Dalton 2008).  

     Inom höger-vänster dimensionen som politiska partier och väljare positionerar sig 

själva på finns ett ramverk för konkurrens. Det som påverkar resultaten i ett val jämfört 

med ett annat är hur partierna och väljarna byter position på denna dimension, vilket 

även kan påverka valdeltagandet. Grundantagandet är att väljarna väljer att lägga sin 

röst på det parti som befinner sig närmast deras egen position på höger-vänster 

dimensionen. Om detta parti ändå är långt ifrån väljarens position kan denne istället 
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välja att avstå ifrån att rösta. På liknande sätt om två eller fler partier befinner sig på lika 

avstånd ifrån väljaren kan denne avstå ifrån att rösta eftersom detta kan skapa 

likgiltighet hos väljaren (Dalton, 2008). 

     Tidigare forskning har visat att i samhällen där det råder stora klyftor mellan olika 

samhällsgrupper som är kopplade till ett särskilt parti är chansen större att 

valdeltagandet är högre än i samhällen där klyftorna inte är lika stora (van der Eijk, 

Franklin & Marsh, 1996). 

     Idag ses valen till Europaparlamentet av många som ett ”andra rangens val” där 

nationella partier tävlar mot varandra med inhemska politiska frågor istället för 

europeiska (Hix & Marsh, 2011). Skillnaden i väljarbeteende mellan nationella val och 

europaparlamentsval verkar även tyda på att väljarna skiljer på dessa politiska ”nivåer” 

och har olika kriterier för nationella och europeiska val (Clark & Rohrschneider, 2009). 

Därmed kan mindre partier med en tydlig profilfråga, t.ex. ett grönt parti, få ett högre 

stöd i valet till Europaparlamentet om det upplevs kunna göra ett bättre jobb i den 

frågan än vad större partier hade kunnat. 

     Enligt Simon Hix (2011) står EU inför en möjlighet att lösa 

representationsproblemet genom valen till Europaparlamentet. I samband med 

europaparlamentsvalen ska även en ny kommission tillsättas efter en omröstning i 

Europaparlamentet. Därmed kan rivaliserande kandidater till ordförandeposten i 

Europeiska Kommissionen, med stöd i olika partigrupper i parlamentet, skapa en 

intensiv politisk debatt som kan förändra den europeiska politiska kulturen. Genom en 

ökad polarisering kan väljarkåren i Europa bli mer engagerad i den europeiska politiken. 

Det blir då lättare att identifiera olika politiska valmöjligheter och att ta ställning i 

debatter (Hix, 2006).  

     En ökad polarisering av politiken i EU, och den öppna politiska kamp detta skulle 

medföra, skulle enligt Hix (2006) ha flera fördelar. Först och främst skulle det bli lättare 

för väljarna att identifiera ”huvudpersonerna” i debatten och lättare förstå 

konsekvenserna av båda sidors föredragna politik om denna skulle implementeras, 

eftersom politiska strider skulle få större fokus i massmedia. Utan en politisk kamp 

skulle väljarna inte kunna urskilja vilka politiker de sympatiserar med och önskar vinna 

eller vilka de ogillar och hoppas förlorar (Hix 2006, Oscarsson & Holmberg, 2013). 

     För det andra ger en öppen politisk debatt väljarkåren andra förutsättningar att skapa 

sig en åsikt i EU-specifika frågor. Idag har väljarna endast en begränsad information om 

troliga konsekvenser av policyförändringar i EU. Detta borde även öka väljarkårens 
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intresse i dessa frågor (Hix, 2008). Utan en öppen debatt kan väljarnas åsikter lättare 

manipuleras av media, enfrågepartier och lobbygrupper. 

     För det tredje ger en öppen politisk kamp mandat för den vinnande sidan att 

genomföra sin politik den följande mandatperioden. Om valen av 

kommissionsordförande mer påminner om hur regeringar tillsätts på nationell nivå kan 

detta leda till att den politiker eller koalition som går segrande ur valet blir erkänt av 

väljarna och den förlorande sidan accepterar resultatet och låter den andra sidan styra 

eftersom de vet att de har en ny chans i nästakommande val (Hix, 2008). 

     En ökad polarisering av politiken i EU skulle alltså inte bara göra det lättare för 

väljare att identifiera partier och politiker som bäst representerar deras åsikter utan även 

öka legitimiteten för de styrande i EU eftersom de tillsatts genom demokratiska val med 

en öppen politisk kamp. 

 

2.2.2 Konsensus 

Motståndare till teorin om att en ökad polarisering av politiken på EU-dimensionen 

skulle leda till ett högre valdeltagare menar istället att det är viktigt för den europeiska 

integrationen att politiken på EU-nivå präglas av ett brett konsensussökande. Stefano 

Bartolini (2006) har kritiserat antagandet om att en ökad polarisering skulle vara 

gynnsamt för EU. Om en ökad polarisering leder till en ökad politisk kamp mellan i 

första hand partigrupper i parlamentet, men även mellan institutioner, skulle detta kunna 

innebära att institutionerna får svårare att samarbeta eftersom det väldigt sällan skulle 

vara samma politiska majoritet som styr i alla institutionerna samtidigt.   

     Eftersom medlemsstaternas nationella parlaments mandattider inte löper samtidigt 

som det Europaparlamentets, kommer sammansättningen av det Europeiska Rådet 

förändras oftare än parlamentets (Bartolini, 2006). Att Parlamentet, Kommissionen och 

Rådet under en längre tid skulle domineras av samma partigrupp verkar därför 

osannolikt och en ökad polarisering av EU-politiken skulle kunna leda till ett dödläge 

mellan institutionerna. Det är föga sannolikt att, t.ex. en socialdemokratisk nationell 

regering skulle acceptera en konservativ kommission enbart för att det finns en 

konservativ majoritet i Europaparlamentet (Bartolini, 2006). 

     Den traditionella vänster-högerdimensionen är svagt polariserad i den europeiska 

politiken. Vid Europaparlamentsvalen är de största motsättningarna mellan partierna 

inte traditionella vänster-höger frågor utan konstitutiva frågor, såsom vilka krav som 
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ska ställas på nya medlemmar, vilka frågor som ska behandlas på EU-nivå, hur beslut 

ska fattas och hur institutionerna ska utformas (Papadopoulos & Magnette, 2010).  

    Undersökningar har visat att det inte råder några större meningsskillnader mellan 

partier och väljare på den ideologiska vänster-högerskalan (Bartolini 2006, Mattila 

2006). Däremot är skillnaderna på EU-dimensionen så stora att man, som Bartolini 

uttrycker det, undrar vad de alls har gemensamt. Partierna är generellt mycket mer 

positiva till en fortsatt europeisk integration än vad väljarna är (Bartolini, 2006).  

     En ökad polarisering av politiken i frågor på EU-dimensionen, d.v.s. integration – 

självständighet, kan i förlängingen innebära att EU-kritiska rörelser får större 

genomslag i den europeiska politiken eftersom väljarna generellt är mer EU-kritiska än 

partierna. Detta kan i sin tur skada EU som institution (Bartolini, 2006, Papadopoulos & 

Magnette, 2010). 

     För att bevara det europeiska samarbetet och för att ge ökad legitimitet för EU är det 

därför viktigt, menar Bartolini att de partier som är representerade i Europaparlamentet, 

och EU:s andra institutioner söker en bred konsensus när beslut ska fattas i konstitutiva 

frågor som rör EU:s institutioner och att den politiska kampen i Europaparlamentet 

istället förs i frågor liknar de som förs i den nationella politiken (Bartolini 2006). 

     I en undersökning gjord av Arend Lijphart där trettiosex demokratier jämfördes för 

att undersöka skillnader mellan majoritetssystem och system som präglas av 

konsensussökande (Lijphart, 1999). En aspekt som analyserades var valdeltagandet i 

respektive land senaste parlamentsval. Lijpharts undersökning visade att de länder som 

präglades av en hög grad av konsensus hade högre valdeltagande än de med 

majoritetssystem (Lijphart, 1999).  

     Det råder därmed delade meningar om vad som är mest gynnsamt för EU:s fortsatta 

utveckling och vilken effekten ökad polarisering kan ha på valdeltagandet. 

 

2.3 Hypoteser 

Efter genomgång av teorier och tidigare forskning i valdeltagande i 

Europaparlamentsvalen ställs här upp tre hypoteser. Den första hypotesen, H1A, grundar 

sig i Simon Hix (2008) teori om att det låga valdeltagandet i europaparlamentsvalen 

beror på en avsaknad av politisk polarisering på EU-dimensionen och att en ökad 

polarisering av denna dimension därmed medför ett ökat valdeltagande genom att göra 

valrörelsen mer spännande och engagerande för väljarna. 
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H1A: En hög grad av polarisering av politiken på EU-dimensionen 

ger ett högre valdeltagande i valet till Europaparlamentet 

 

Den andra hypotesen, H1B, utgår, liksom hypotes H1A, ifrån Hix teorier om 

polariseringens positiva effekt på valdeltagandet men fokuserar på teorin om att ett 

större antal politiska alternativ gör det lättare för väljarna att hitta det parti som 

representerar deras åsikter i EU-frågor bäst. Antagandet bakom hypotesen är att i 

politiska system med en högre grad av polarisering förekommer det fler EU-kritiska 

partier och därmed också fler politiska alternativ för väljarna att välja mellan, vilket 

borde öka valdeltagandet. 

 

H1B: I de länder där det förekommer fler EU-kritiska partier som 

medborgarna kan välja på är också valdeltagandet högre i 

europaparlamentsvalet. 

 

Den tredje och sista hypotesen är den direkta motsatsen till hypotes H1A. Den bygger på 

Bartolinis kritik (2005, 2006) mot Hix teori om att en ökad polarisering av EU-politiken 

kan öka valdeltagandet och bidra till en lösning av EU:s demokratiunderskott. Med stöd 

i Lijpharts (1999) undersökning som visar att valdeltagandet är högre i demokratier som 

präglas av ett konsensussökande, är antagandet bakom den tredje hypotesen att en ökad 

polarisering ger ett sänkt valdeltagande. 

 

H2: En hög grad av polarisering av politiken på EU-dimensionen 

ger ett lägre valdeltagande i valet till Europaparlamentet 

 

3 Metod 

3.1 Urval och avgränsningar 

Flera tidigare undersökningar har gjorts för att försöka förklara det låga valdeltagandet i 

valen till Europaparlamentet och det är en mängd olika faktorer som spelar roll. Det 

speciella med just valen till Europaparlamentet är att det är ett val som sker i flera 

länder samtidigt och därmed rimligen bör påverkas av inhemska faktorer som, t.ex. en 

hög grav av pliktkänsla att delta i val eller en allmän attityd till EU.  
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     Däremot har alla länder som deltar i Europaparlamentsvalen gemensamt att de 

präglas av en trend av sjunkande valdeltagande. Detta verkar tyda på att det även finns 

faktorer som påverkar valdeltagandet som är gemensamma för alla medlemsstater. 

     Det är på grund av dessa gemensamma faktorer och den tydliga nedåtgående trend i 

valdeltagandet i Europa som denna uppsats kommer att analysera samtliga 

medlemsländer vid tillfället för valen 2009 och 2004. Bulgarien och Rumänien var inte 

medlemmar vid valet 2004. Istället kommer de analyseras utifrån valen som 

genomfördes i dessa länder 2007. 

    4 medlemstater har ett valsystem med inslag av någon form av röstplikt; Belgien, 

Luxemburg, Grekland och Cypern. Dessa kommer att uteslutas ur undersökningen 

eftersom röstplikten rimligen borde vara den ensamt största bakomliggande orsaken till 

dessa staters nivå av valdeltagande (Oscarsson & Holmberg 2013, 2006, Mattila, 2003). 

Dessutom varierar dessa staters valdeltagande relativt lite över tid, Belgien, t.ex. 

varierar endast mellan 90-91 procent. Röstplikten antas vara orsak till detta. Därmed 

återstår 23 medlemsländer som kommer att ingå i undersökningen. 

     Analysenheterna är respektive lands val till Europaparlamentet. Dessa val har 

genomförts sedan 1979 men eftersom att inte alla av de 23 länderna som ingår i 

undersökningen var medlemmar innan 2004-års val kommer endast 2004 och 2009 års 

europaparlamentsval att analyseras. Detta görs dels också för att göra undersökningen så 

aktuell som möjligt. 

     Med 23 länders valresultat i två europaparlamentsval blir därmed analysenheterna 46 

stycken. 

   

3.2 Regressionsanalyser 

Denna uppsats kommer att använda sig av regressionsanalyser. De visar sambandet 

mellan en beroende variabel (y) och en eller flera oberoende variabler (x). Effekten av 

sambandet mäts genom att analysera hur stor förändringen är i y vid en enhets 

förändring i x. I den här uppsatsen kan de visa vilken effekt vissa faktorer, de oberoende 

variablerna, har på valdeltagandet i europaparlamentsvalet, den oberoende variabeln.  

     Ett problem som kan uppstå är att säkerställa den statistiska signifikansen i 

sambanden. För att göra detta krävs ett stort antal fall. På grund av denna undersöknings 

låga antal fall kan den statistiska signifikansen därmed bli lidande. 

     Eftersom uppsatsen inte ämnar dra några generella slutsatser utifrån ett urval av fall 

till en större population, utan istället analyserar en hel population, lägger denna uppsats 
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ingen större vikt vid statistisk signifikans och standardfel i sambanden. Eftersom alla 

länder, utan inslag av röstplikt, som deltog i valen undersöks, finns det ingen större 

population att dra några slutsatser till. Hade situationen varit den att analysenheterna 

utgjordes av ett urval av fall av vilka generella slutsatser skulle dras till större 

populationer, hade signifikans och standardfel varit av större vikt. I denna uppsats 

kommer dessa värden därför endast användas för att illustrera stabiliteten i eventuella 

samband. 

     Resultatet av regressionsanalysen kommer att diskuteras i förhållande till tidigare 

ställda hypoteser och de teorier som dessa hypoteser grundar sig i. 

 

3.3 Polarisering 

Polarisering definieras i denna uppsats som graden av konkurrens mellan partierna i ett 

politiskt system. När partierna befinner långt ifrån varandra på en politisk dimension, 

exempelvis vänster-högerskalan, bedöms konkurrensen mellan dem vara hårdare och 

det politiska systemet som mer polariserat (Wendler 2014). 

     Då polarisering är ett svårdefinierat begrepp kommer denna uppsats att använda sig 

av flera operationaliseringar och därmed mäta polarisering på både olika sätt och på 

olika politiska dimensioner. 

 

3.3.1 Polarisering på EU-dimensionen 

För att operationalisera av polarisering kommer denna uppsats att använda sig av 

Daltons polariseringsindex (Dalton, 2008). Dalton menar att när konkurrensen mellan 

partier i ett politiskt system ska mätas har det tidigare främst fokuserats på att räkna 

kvantiteten partier. Istället bör fokus ligga på kvalitén på partikonkurrensen, vilket han 

menar är en viktigare del av ett politiskt system än antal partier. Graden av polarisering 

speglar de ideologiska skillnaderna i ett politiskt system bättre än antal partier. 

     Även om man kan anta att ett högt antal partier är en indikator på att ett politiskt 

system har en hög grad av polarisering är det inte nödvändigen så. Polariseringen av ett 

system är oberoende av antal partier. Det går exempelvis att föreställa sig ett system 

med endast ett fåtal partier där de ideologiska skillnaderna är stora och därmed har en 

hög grad av polarisering (Dalton 2008). 

     Daltons polariseringsindex grundar sig väljarkårens uppfattningar om partierna i ett 

lands politiska system. Genom att använda sig av hur väljarna placerar sig själva på en 

politisk dimension, förväntas inte av väljarna att de ska inneha avancerade teoretiska 
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kunskaper om politisk filosofi. Deras placering antas helt enkelt spegla de motsättningar 

som finns i den politiska konkurrensen i ett politiskt system (Dalton 2008). 

     Daltons metod för att mäta polarisering använder sig av två delar; dels ett lands 

partiers relativa positionering på en politisk dimension t.ex. EU-dimensionen och dels 

partiernas storlek, eftersom stora partier i periferin av EU-dimensionen skulle innebära 

en högre grad av polarisering än vad mycket små partier vid samma position skulle 

göra. Med partiers position på EU-dimensionen avses i denna uppsats respektive partis 

inställning för eller emot en ökad europeisk integration. 

     Denna uppsats kommer att använda sig av Daltons index, men till skillnad från 

Daltons undersökning kommer fokus främst ligga på partiernas position på EU-

dimensionen. 

     Polarisering kommer att mätas enligt formeln: 

 

PI = SQRT{Σ(partiernas röstandeli)*([partiernas värde på EU-dimensioneni - 

partisystemets medelvärde på EU-dimensionen]/5)
2
} 

 

     När alla partier har samma värde på EU-dimensionen blir värdet 0. På samma sätt 

blir värdet 10 när alla partier är delade mellan de två extrempositionerna. 

     Denna uppsats använder sig inte av väljarundersökningar som grund för partiernas 

placering på EU-dimensionen utan kommer istället att använda sig av 

expertbedömningar. Det kan invändas mot detta att det bara är väljarna själva som kan 

påverka valresultatet och att så som de uppfattar partierna är också så de kommer agera 

på valdagen. Det är därför rimligt att anta att väljarundersökningar vore mer lämpat för 

den här sortens undersökningar.  

     Men vid en närmare jämförelse av Comparative Study of Electoral Systems (CSES, 

www.cses.org) väljarundersökningar och Chapel Hill Expert Surveys (CHES, 

www.chesdata.org) expertbedömningar framkommer inga större skillnader i resultaten. 

I CSES väljarundersökning ombeds väljare placera in partierna i sitt lands partisystem 

på en skala från 0-10 där 0 innebar maximalt vänster och 10 maximalt höger. I CHES 

expertbedömningar ombeds ett antal politiska experter i respektive land göra samma 

sak. I undersökningar gjorda i Sverige 2006 fick 1168 respondenter i CSES 

väljarundersökning och 11 experter i CHES expertbedömningar placera in de svenska 

riksdagspartierna på vänster-högerskalan. Skillnaderna i positionering är försvinnande 

http://www.cses.org/
http://www.chesdata.org/
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små.
2
  Partierna verkar få samma position på vänster-högerskalan oavsett om de blir 

placerade av väljarna eller av experter. Därmed bedöms expertbedömningar som 

användbart för att operationalisera polarisering, även på EU-dimensionen eftersom det 

inte bedöms vara några större skillnader i hur pro/anti-EU väljarna eller experter 

bedömer partierna att vara. 

    Variabeln Polarisering på EU-dimensionen antar ett värde mellan 0-10 för varje land 

och val där 0 indikerar på minimal polarisering på EU-dimensionen och 10 på maximal 

polarisering. All data är hämtad från Chapel Hill Expert Survey, www.chesdata.eu. 

 

3.3.2 Antal EU-kritiska partier 

Oscarsson & Holmberg (2006) har visat att väljare tenderar att byta partipreferenser när 

de bestämmer vilket parti de ska lägga sin röst på i europaparlamentsvalen jämfört med 

nationella parlamentsval. När väljarnas åsikter i EU-frågor avviker från det parti de 

annars identifierar sig med avstår de i högre grad att rösta eller röstar på ett mindre parti 

vars politik stämmer bättre överens med deras åsikter i EU-frågor. 

    Tidigare studier har visat att väljarkåren och de etablerade partierna i ett land ofta inte 

delar samma åsikt i EU-frågor och att det i större grad råder konsensus i EU-frågor 

bland partierna än mellan väljarna och partierna (Mattila & Raunio 2012, Hix & Marsh 

2007). Större, etablerade partier tenderar att bli straffade av väljarna vid valen till 

Europaparlamentet och mindre, mer extrema partier och EU-kritiska partier tenderar att 

få ett ökat förtroende i dessa val än vad de får i nationella parlamentsval (Hix & Marsh 

2007). Ett större antal EU-kritiska partier skulle därför kunna vara en indikator på att 

det politiska systemet är mer polariserat.  

     För att testa hypotes H2 kommer denna uppsats att använda sig av variabeln Antal 

EU-kritiska partier. Variabeln operationaliseras genom att räkna antalet EU-kritiska 

partier i varje land vid tillfället för de båda europaparlamentsvalen som undersöks. EU-

kritik definieras som viljan att stoppa eller bromsa den fortgående europeiska 

integrationen. 

     För att avgöra vilka partier i de undersökta länderna som för en EU-kritisk politik 

används Chapel Hill Expert Survey on Political Parties genomförda 2002 för 2004-års 

europaparlamentsval och 2010 för 2009-års val. Chapel Hill Expert Survey är en 

enkätundersökning där experter i respektive land rankar partierna i landet i flera frågor. 

Däribland hur pro/anti de är till en fortsatt europeisk integration. Partierna rankas från 1-

                                                 
2
 Se Bilaga 2: Jämförelse av CSES väljarundersökning och CHES expertbedömningar 

http://www.chesdata.eu/
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3 där 1 indikerar att partiet bedöms som motståndare till europeisk integration, 2 att 

partiet är neutral till europeisk integration och 3 att partiet är för en fortsatt integration. I 

denna undersökning kommer endast partier som har fått betyget 1 att bedömas som EU-

kritiska partier. 

     Alla data är hämtad ifrån Chapel Hill Expert Surveys hemsida, www.chesdata.eu.  

 

3.3.3 Polarisering på vänster-högerskalan. 

Som den sista operationaliseringen av polarisering används även här Daltons 

polariseringsindex. Istället för partiernas position på vänster-högerskalan används här 

deras position på vänster-högerskalan, d.v.s. hur vänster/höger partiernas generella 

ståndpunkt är. Även i denna operationalisering används expertbedömningar av 

partiernas position.  

     Variabeln Polarisering på vänster-högerskalan antar ett värde mellan 0-10 för varje 

undersökt land och val där 0 indikerar minimal polarisering på vänster-högerskalan och 

10 maximal polarisering. All data är hämtad från Chapel Hill Expert Survey, 

www.chesdata.eu, där experter har ombetts positionera partier med ett värde från 0-10 

på en ideologisk vänster-högerskala där 0 är maximalt vänster till och 10 är maximalt 

höger. 

 

3.4 Övriga variabler 

Nedan följer en kort beskrivning av de övriga variabler som kommer att användas som 

kontrollvariabler för regressionsanalysen. 

 

3.4.1 BNP/Capita 

Tidigare studier har visat att det finns ett samband mellan ett lands rikedom och 

valdeltagande. Generellt verkar det som att väljarkåren i rikare länder i en något större 

grad går och röstar än i mindre rika länder (Mattila, 2003). 

     Denna uppsats kommer därför att använda sig av variabeln BNP/Capita
3
 främst som 

kontrollvariabel för att säkerställa om eventuella samband mellan polarisering och 

valdeltagande påverkas av ekonomiska faktorer eller inte. 

     Variabeln mäts i 1000 US dollar. All data är hämtad från Världsbankens hemsida 

www.worldbank.org.  

 

                                                 
3
 Se Bilaga 1: Tabell över variabler 

http://www.chesdata.eu/
http://www.chesdata.eu/
http://www.worldbank.org/
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3.4.2 Nivå av arbetslöshet 

Arbetslöshet är en faktor som tidigare har visats ha en effekt på valdeltagandet i ett land. 

Det är en individförklaring som och faller under gruppen resursförklaringar. Dessa 

fokuserar främst på faktorer såsom social status, yrke, ålder och ställning på 

arbetsmarknaden. Arbetslösheten påverkar valdeltagandet på ett relativt förutsägbart 

sätt; väljare som står utanför arbetsmarknaden vid tidpunkten för valet tenderar att avstå 

ifrån att rösta i större utsträckning än väljare i arbete (Oscarsson & Holmberg, 2013). 

Därmed antas det att en hög grad av arbetslöshet i ett land även kommer att ha en effekt 

på valdeltagandet i landet. 

     Denna uppsats kommer att använda sig av variabeln Nivå av arbetslöshet.
4
 Variabeln 

uttrycker ett värde i procent för varje undersökt land och år som indikerar landets nivå 

av arbetslöshet vid tillfället för valen. All data är hämtad ifrån International Labour 

Organizations (ILO) hemsida www.ilo.org.  

 

3.4.3 Tillit till Europaparlamentet 

Individuella förklaringar har visats ha ett samband direkt samband med valdeltagande 

(Oscarsson & Holmberg, 2013). Bland dessa förekommer motivationsförklaringar, som 

rör faktorer såsom politiskt intresse, partiidentifikation och tillit till politiker och partier. 

Individers motivation till att delta i val är i sig en relativt intetsägande förklaring då det 

är föga förvånande att individer som inte uppfattar en handling, i det här fallet att gå och 

rösta, som meningsfullt avstår ifrån den handlingen (Oscarsson & Holmberg, 2013). 

Oavsett detta verkar det finnas ett samband mellan valdeltagande och tillit till det 

politiska systemet och därför kommer detta att användas som en variabel i den här 

undersökningen. 

    Denna undersökning kommer att använda sig av variabeln Tillit till 

Europaparlamentet.
5
 Data till variabeln är hämtad ifrån enkätundersökningar 

genomförda så nära inpå de undersökta europaparlamentsvalen som möjligt. 

Enkätundersökningarna där respondenterna ombad betygstätta sin till tillit till 

Europaparlamentet med ett värde mellan 0-10 är genomförda av European Social 

Surveys (ESS). De omgångar av undersökningen som kommer att användas här är 

undersökningarna genomförda 2004 för 2004-års europaparlamentsval och 2008 för 

2009-års val. 

                                                 
4
 Se Bilaga 1: Tabell över variabler 

5
 Se Bilaga 1: Tabell över variabler 

http://www.ilo.org/


 

20 

     Variabeln antar ett värde mellan 0-10 för varje undersökt land och val. All data är 

hämtad från ESS:s hemsida www.europeansocialsurvey.org.  

 

3.4.4 Nettobidrag till EU-budgeten. 

Mattilas studie (2003) visar att huruvida en medlemstat bidrar mer till EU:s budget 

påverkar valdeltagandet. Detta skulle tyda på att väljarna ”röstar med plånboken”. Om 

väljarna tycker att deras stat bidrar med mer till EU:s budget än vad de får ut från EU 

kan detta öka missnöjet och därmed leda till ett lägre valdeltagande. Alternativt blir 

väljarna mer engagerade i EU-frågor om deras land bidrar stort till EU-budgeten och 

ställer därmed högre krav på EU, vilket kan vara positivt för valdeltagandet. 

Medlemsstater som mottar mer bidrag från EU än vad de bidrar med till budgeten se ett 

ökat valdeltagande. 

       Denna uppsats kommer att använda sig av variabeln Nettobidrag till EU-budgeten
6
 

som oberoende variabel. Uttryckt i euro-miljoner antar variabeln ett positivt värde när 

en stat får ut mer av budgeten än vad den bidrar med och ett negativt värde när 

förhållandena är de omvända. Alla siffror är hämtade från Europeiska Kommissionens 

hemsida, www.ec.europa.eu.   

 

4 Resultat 

4.1 Multipel regressionsanalys 

För att undersöka sambandet mellan deltagandet i valet till Europaparlamentet och 

nivån av polarisering i ett politiskt system kommer denna uppsats att använda sig av en 

multipel regressionsanalys. Den visar effekterna av inte bara variablerna polarisering 

utan även de övriga oberoende variablerna som används som kontrollvariabler. 

     Den beroende variabeln i regressionsanalysen är valdeltagandet i 2004- och 2009-års 

val till Europaparlamentet i de 23 staterna som undersöks i den här uppsatsen.
7
 

Deltagandet är uttryckt i procent. Det blir sammanlagt 46 fall som undersöks. Bland de 

undersökta staterna är valdeltagande lägst i Slovakien 2004 med 17 procent och högst i 

Malta 2004 med 82 procent. Genomsnittet för alla fall var 40 procent och befinner sig 

                                                 
6
 Se Bilaga 1: Tabell över variabler 

7
 Efter att ha genomfört regressionsanalyser för 2004- och 2009-års Europaparlamentsval separat hittades 

inga större skillnader mellan de båda valen. Därför använder sig denna uppsats av en sammanslagen 

datamängd av de båda valen vilket ger 44 fall att undersöka samtidigt. Detta för att öka den statistiska 

signifikansen i resultaten. 

http://www.europeansocialsurvey.org/
http://www.ec.europa.eu/
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nära medianen som är 39 procent. Standardavvikelsen från medelvärdet är 12,5 

procentenheter.
8
 

     Det främsta sambandet som undersöks är det mellan polarisering och valdeltagandet 

i valet till Europaparlamentet. Detta samband kommer sedan att undersökas vidare med 

kontroll för de andra variablerna. 

 

Figur 2: Analysmodellen 

 

 

 

Kommentar: Okända samband är markerade med frågetecken. 

 

     Undersökningen kommer att genomföras med 3 modeller för att försöka se hur de 

olika variablerna påverkar varandra och därmed tydliggöra eventuella samband dem 

emellan. 

     Som ett första led i undersökningen kommer Modell 1 utgöras av de tre 

polariseringsvariablerna som oberoende variabler. Detta för att se det huvudsakliga 

sambandet i den här undersökningen, nämligen polariseringens effekter på 

valdeltagandet. 

     I Modell 2 kontrolleras sedan detta samband mot de ekonomiska variablerna; 

BNP/capita, Nivå av arbetslöshet och Nettobidrag till EU-budgeten. Dessa variabler 

anses vara bakomliggande variabler till det huvudsakliga sambandet och används som 

kontrollvariabler för polariseringsvariablernas samband med valdeltagandet. Syftet är 

                                                 
8
 Se Bilaga 1: Tabell över variabler 

BNP/capita 

Nivå av arbetslöshet 

Nettobidrag till EU-

budgeten 

Valdeltagande 

Europaparlamentet 

 

Polarisering 

Tillit till Europaparlamentet 

? ? 

? ? 
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att klargöra hur stor del av det huvudsakliga sambandet som påverkas av 

bakomliggande faktorer. 

     I Modell 3 kommer sedan variabeln Tillit till Europaparlamentet läggas till som 

kontrollvariabel. Denna variabel anses vara mellanliggande det huvudsakliga sambandet 

mellan polarisering och valdeltagandet och används för att tydliggöra hur stor del av 

detta samband som påverkar valdeltagandet genom att påverka tilliten till 

Europaparlamentet. 

     Regressionsanalysen presenteras i tabell 2, nedan. 

 

Tabell 2: Regressionsanalys med valdeltagande i Europaparlamentsvalen som beroende 

variabel (procent). 

 

 

Oberoende variabler B-koefficient (standardfel) 

 
Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Polarisering på EU-dimensionen -1,746 

(1,573) 

-1,053 

(1,419) 

-0,980 

(1,462) 

Antal EU-kritiska partier +1,560 

(1,932) 

-1,210 

(1,876) 

-0,962 

(2,099) 

Polarisering på vänster-högerskalan -0,395 

(1,444) 

-0,111 

(1,327) 

-0,254 

(1,443) 

BNP/capita  +0,427 

(0,136) 

+0,421 

(0,140) 

Nivå av arbetslöshet  +0,252 

(0,473) 

+0,284 

(0,494) 

Nettobidrag till EU-budgeten  -0,052 

(0,062) 

-0,057 

(0,065) 

Tillit till Europaparlamentet   +0,767 

(2,820) 

Justerat R
2
 0,064 0,253 0,272 

N 46 46 46 

 

 

     Som ett första led i undersökningen undersöktes polariseringsvariablerna som 

oberoende variabler. Resultatet av Modell 1 visar att polariseringsvariablerna både har 

en negativ och positiv effekt på valdeltagandet. Polarisering på EU-dimensionen har en 

negativ effekt på valdeltagandet med en effekt på -1,7 vilket skulle innebära en 
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minskning i valdeltagandet med 1,7 procentenheter för varje ökning i skalsteg av 

polarisering på EU-dimensionen. Även polarisering på vänster-högerskalan har en 

negativ effekt på valdeltagandet om än för varje ökning i skalsteg på polarisering på 

vänster-högerskalan i ett land sjunker valdeltagandet i landet med 0,4 procentenheter. 

Antalet EU-kritiska partier har däremot en positiv effekt. Enligt modell 1 i 

regressionstabellen ökar valdeltagandet med knappt 1,6 procentenheter för varje EU-

kritiskt parti som förekommer i landet.  

     I Modell 2 kontrolleras dessa effekter mot de bakomliggande ekonomiska 

variablerna; BNP/capita, nivå av arbetslöshet och nettobidrag till EU-budgeten. Vid 

kontroll dessa sjunker effekten av polarisering på EU-dimensionen och polarisering på 

vänster-högerskalan något. En ökning med ett skalsteg i respektive polariseringsvariabel 

skulle enligt modell 2 innebära en minskning i valdeltagande med 1 respektive 0,1 

procentenhet. Effekten av antalet EU-kritiska partier förändras däremot markant jämfört 

med modell 1 och får istället en negativ effekt på valdeltagandet. För varje EU-kritiskt 

parti som förekommer i ett land sjunker alltså valdeltagandet 1,2 procentenheter. 

     BNP/capita har en positiv effekt på valdeltagandet och är det ensa samband i 

regressionen som är statistiskt signifikant. För varje 1000 US Dollar som ett lands 

BNP/capita ökar, ökar även valdeltagandet i Europarparlamentsvalen med 0,4 

procentenheter. För att illustrera detta kan den analysenhet med lägst BNP/capita: 6, 

jämföras med den med högst BNP/capita: 56. Det är en skillnad på 50 mellan dessa 

analysenheter, vilket skulle innebära en skillnad i valdeltagande på hela 20 

procentenheter enligt resultatet av modell 2.  

     Nivån av arbetslöshet antar en positiv effekt på valdeltagandet, vilket är något 

förvånande med tanke på att tidigare forskning har visat att arbetslösa i större 

utsträckning avstår ifrån att rösta än väljare i arbete. Effekten i sambandet är 0,25 vilket 

skulle innebära en ökning i valdeltagande med 0,25 procentenheter för varje ökning i 

procent i arbetslöshet. Nettobidrag till EU-budgeten är den enda ekonomiska variabeln 

som har en negativ effekt på valdeltagandet. För varje miljon euro mer som en stat får ut 

utöver det staten själv bidrar med sjunker valdeltagandet med 0,5 procentenheter. Det 

verkar därmed som att medlemstater som bidrar med mer till budgeten än vad de får ut 

av den också har något högre valdeltagande i Europaparlamentsvalen.   

     Vid kontroll för den mellanliggande variabeln Tillit till Europaparlamentet i Modell 

3 sjunker effekten av polarisering på EU-dimensionen ytterligare något men effekten av 

en ökning med ett skalsteg på polarisering på EU-dimensionen skulle fortfarande 
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innebära en minskning i valdeltagande med 1 procentenhet. Effekten av antal EU-

kritiska partier sjunker även den något. Med varje EU-kritiskt parti som förekommer i 

ett lands politiska system verkar valdeltagandet sjunka med 1 procentenhet enligt 

modell 3. Däremot får polarisering på vänster-högerskalan en större effekt för varje 

ökning i skalsteg sjunker valdeltagandet med 0,3 procentenheter. De ekonomiska 

variablernas effekter är i det närmaste oförändrade. Tillit till Europaparlamentet antar en 

positiv effekt på valdeltagandet och skulle enligt modell 3 innebära att för varje ökning i 

tillit till Europaparlamentet ökar valdeltagandet med 0,7 procentenheter. Modell 3 har 

högst förklaringskraft av modellerna och de oberoende variablerna förklarar deltagandet 

i Europaparlamentsvalet till 27 procent. 

     Alla samband och orsakriktningar illustreras i figur 3 nedan. 

 

Figur 3: Analysmodellen med samband 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Efter kontroll av samtliga variabler i modell 3 verkar det huvudsakliga sambandet, 

det mellan polarisering och valdeltagande i Europaparlamentsvalen vara negativt. 

Samtliga polariseringsvariabler antar ett negativt värde och har därmed en negativ effekt 

på valdeltagandet. 

     De tre ekonomiska variablerna har både en positiv och en negativ effekt på 

valdeltagandet. BNP/capita och nivå av arbetslöshet har en positiv effekt medan 

nettobidrag till EU-budgeten har en negativ effekt på valdeltagandet. Dessa variabler 

påverkar även polariseringen både positivt och en negativt. I modell 2 synd denna 

Valdeltagande 

Europaparlamentet 

 

Polarisering 

BNP/capita 

Tillit till Europaparlamentet 

+ 
+

- 

+ + 

-  

 - 

+ 
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positiva effekt i att de negativa effekterna som polarisering på EU-dimensionen och 

polarisering på vänster-högerskalan blir något svagare. En negativ effekt syns i att 

variabeln antal EU-kritiska partiers effekt förändras från att vara positiv till att bli 

negativ. 

     Variabeln tillit till Europaparlamentet har en positiv effekt på valdeltagandet vilket 

framgår av modell 3 i regressionsanalysen. Dessutom verkar tilliten påverka 

polariseringen både positivt och negativt. Den positiva effekten syns i modell 3 i att de 

negativa effekterna av polarisering på EU-dimensionen och antal EU-kritiska partier blir 

något svagare. Den negativa effekten syns i att effekten polarisering på vänster-

högerskalan blir något starkare. 

 

4.2 Hypotesprövning 

Här nedan följer en diskussion kring resultatet av regressionsanalysen i förhållande till 

de hypoteser som ställdes upp tidigare.
9
 

 

H1A: En hög grad av polarisering av politiken på EU-dimensionen 

ger ett högre valdeltagande i valet till Europaparlamentet 

 

Antagandet bakom H1A grundade sig i Simon Hix teori om att en ökad polarisering av 

politiken på EU-nivå kan leda till ett högre valdeltagande eftersom det då står mer på 

spel för väljarna. Regressionsanalyserna visade dock på en motsatt effekt. Vid kontroll 

för alla kontrollvariabler var effekten -0,98 vilket skulle innebära ett sjunkande 

valdeltagande med nästan 1 procentenhet för varje steg på polariseringsskalan som ett 

land ökar med. Det kan framstå som en liten effekt men en maximal förändring på 

polariseringsskalan, d.v.s. att ett land går från 0 till 10 i polarisering på EU-

dimensionen, skulle innebära ett sjunkande valdeltagande med nästan 10 

procentenheter. Hypotes H1A får därför inget stöd i den här undersökningen och 

förkastas därmed. 

 

H1B: I de länder där det förekommer fler EU-kritiska partier som 

medborgarna kan välja på är också valdeltagandet högre i 

europaparlamentsvalet. 

 

                                                 
9
 Se kap. 2: Tidigare forskning och teorier. 
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Som en följd av en hög grad av polarisering på EU-dimensionen var antagandet bakom 

hypotes H1B att förekomsten av EU-kritiska partier ger väljarkåren fler möjligheter att 

hitta det parti som bäst företräder deras åsikt i EU-frågor vid valen till 

Europaparlamentet. Dessutom antas partier som driver en EU-kritisk agenda ge ökad 

uppmärksamhet till den politiska debatten kring EU-frågor vilket borde göra valen mer 

spännande och därmed ha en positiv effekt på valdeltagandet. 

     Regressionsanalyserna ger inget stöd för denna hypotes. Resultatet visade ett positivt 

samband mellan förekomsten av EU-kritiska partier och valdeltagande vid kontroll för 

polarisering på EU- och polarisering på vänster-högerskalan då förekomsten av EU-

kritiska partier fick en positiv effekt.  

     Vid kontroll för de ekonomiska variablerna försvinner däremot den positiva effekten 

av antalet EU-kritiska partier helt och variabeln får istället en liten, negativ effekt på 

valdeltagandet. Effekten var -0,96 vilket innebär att valdeltagandet sjunker med nästan 

1 procentenhet för varje EU-kritiskt parti som förekommer i ett medlemslands politiska 

system. Hypotes H1B får därför inget stöd i undersökningen och förkastas därmed. 

 

H2: En hög grad av polarisering av politiken på EU-dimensionen 

ger ett lägre valdeltagande i valet till Europaparlamentet 

 

Den tredje och sista hypotesen är den direkta motsatsen till hypotes H1A. Den bygger på 

Bartolinis kritik mot Hix teori om att en ökad polarisering av EU-politiken kan öka 

valdeltagandet och bidra till en lösning av EU:s demokratiunderskott. Med stöd i 

Lijpharts undersökning som visar att valdeltagandet är högre i demokratier som präglas 

av ett konsensussökande. 

     Regressionsanalysen verkar ge stöd för denna hypotes. Effekten av polarisering på 

EU-dimension på valdeltagandet i europaparlamentsvalet är -0,96 vilket innebär att 

medlemsstater med en högre grad av polarisering också har ett lägre valdeltagande. 

Hypotes H2 får därför stöd av undersökning och kan därför antas. 

 

5 Slutsatser 

Den här uppsatsen har som syfte undersökt hur en ökad konkurrens mellan partier i EU-

specifika frågor i ett politiskt system kan bidra till ett ökat valdeltagande i 

europaparlamentsvalet genom att erbjuda fler och tydligare alternativ för väljarna att 

lägga sin röst på. Två frågor ställdes för att uppnå syftet: 
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1) Hur påverkar graden av polarisering i ett politiskt system valdeltagandet i 

europaparlamentsvalet? 

 

2) Hur påverkar förekomsten av EU-kritiska partier i ett land valdeltagandet i 

europaparlamentsvalet? 

 

     Utifrån Simon Hix (2008) teorier om att en ökad polarisering av politiken i EU kan 

leda till ett högre valdeltagande formulerades hypotes H1A och H1B. Antagandet bakom 

dessa var att i system med större ideologisk spridning mellan partierna är även 

skillnaderna mellan partierna tydligare. Detta i sin tur gör det lättare för väljarna att hitta 

det parti som bäst representerar deras preferenser och därmed borde valdeltagande öka. 

     Utöver detta, med grund i Bartolinis (2005, 2006) teori om att en ökad polarisering 

kan vara skadlig för EU och Lijpharts (1999) undersökning som visade att länder som 

präglas av ett konsensussökande generellt har högre valdeltagande, formulerades 

hypotes H2 som antog att en ökad grad av polarisering i själva verket ger ett lägre 

valdeltagande.    

     Dessa hypoteser undersöktes genom flera operationaliseringar av polarisering. För 

att mäta idologisk spridning mellan partierna i ett partisystem på EU-dimensonen och 

vänster-högerdimensionen användes Dalton polariseringsindex (Dalton, 2008). En 

alternativ operationalisering gjordes genom att räkna antalet EU-kritiska partier i varje 

medlemsland. Antagandet bakom detta var att fler EU-kritiska partier ger fler alternativ 

för väljarna att lägga sin röst på, vilket borde göra valen mer intressanta och därmed öka 

valdeltagandet. 

     Resultatet av regressionsanalysen gav inget stöd till hypotes H1A och H1B som 

därmed förkastades. Resultatet visade att en hög grav av polarisering hade en negativ 

effekt på valdeltagandet. För varje ökat skalsteg av polarisering på EU-dimensionen 

sjönk valdeltagandet med nästan 1 procentenhet och för varje ökat skalsteg på vänster-

högerskalan sjönk det med nästan 0,3 procentenheter. Varje EU-kritiskt parti som 

förekommer i ett land har en negativ effekt på valdeltagandet som sjunker med nästan 1 

procentenhet. Detta resultat gav däremot stöd till hypotes H2 som kunde antas. Det 

verkar som att en ökad polarisering generellt ger ett sänkt valdeltagande. 

     En förklaring till att valdeltagandet verkar sjunka i länder med högre polarisering 

kan vara att väljare anser att valen till Europaparlamentet har liten påverkan på, och 
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befinner sig långt ifrån, den nationella politiken. Särskilt om regeringsbildandet är den 

centrala frågan för väljarkåren kan europaparlamentsvalen upplevas som mindre viktiga. 

     Det negativa samband som verkar finnas mellan en ökad polarisering och 

valdeltagandet i europaparlamentsvalen verkar tyda på färre väljare engagerar sig och 

röstar när polariseringen ökar. Det skulle också kunna innebära att i länder där 

polariseringen är mindre och partier i större utsträckning söker konsensus i EU-frågor, 

är väljarna också mer engagerade. Denna uppsats kan dock inte ge någon bekräftelse för 

detta utan endast ge upphov till spekulationer. Men här finns gott om utrymme för 

vidare forskning.  

     Den låga statistiska signifikansen i sambanden var inte helt oväntat då endast 46 fall 

undersöktes. Framtida studier kan utöka antalet analysenheter genom att inkludera de 

föregående fem valen, 1979, 1984, 1989, 1994 och 1999, samt valet 2014. Detta skulle 

ge betydligt fler analysenheter och potentiellt tydligöra mer stabila samband. Det hade 

även varit intressant att undersöka förändringar i valdeltagandet med hänsyn till 

polariseringsnivå över tid. Detta kan med fördel göras med exempelvis en 

tidsserieanalys. 

     Resultatet av denna undersökning har visat på ett negativt samband mellan 

polarisering och valdeltagande. Fler kvantitativa undersökningar kan dock med fördel 

göras i framtiden då fler val kommer att genomföras och fler länder med stor 

sannolikhet kommer att bli medlemmar. 
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga 1: Tabell over variabler 

Tabell over samtliga variablers medelvärde, median, standardavvikelse, min- och 

maxvärde 

 

Tabeller över variabler 

 Valdeltagande 

EU 

Polarisering på 

vänster-

högerskalan 

Polarisering 

på EU-

dimensionen 

Antal EU-

kritiska partier 

N 
Valid 46 46 46 46 

Missing 0 0 0 0 

Mean 39,27 6,24 5,56 1,41 

Median 39,13 6,27 5,52 1,00 

Std. Deviation 12,07 2,19 1,85 1,06 

Minimum 16,97 1,81 2,18 ,00 

Maximum 82,39 9,99 9,69 4,00 

 

 

 Nivå av 

arbetslöshet 

Tillit till 

Europaparlamentet 

BNP/Capita Nettobidrag 

till EU-

budgeten 

N 
Valid 46 46 46 46 

Missing 0 0 0 0 

Mean 8,89 4,45 25,80 -,95 

Median 8,05 4,51 24,20 1,80 

Std. Deviation 3,81 ,66 15,25 28,37 

Minimum 3,40 2,26 5,60 -76,10 

Maximum 19,00 6,00 56,20 85,00 

 

 

 

 



 

II 

Bilaga 2: Jämförelse av CSES väljarundersökning och CHES 
expertbedömningar 
 

Tabell. Jämförelse av CSES väljarundersökning och CHES expertbedömningar av 

de svenska riksdagspartiernas position på vänster-högerskalan 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: Skala 0-10 där 0 = max vänster och 10 = max höger 

* Comparative Study of Electoral System, 1168 respondenter 

** Chapel Hill Expert Surveys, 11 expertbedömningar 

 

 CSES* CHES** 

Vänsterpartiet 2 2 

Socialdemokraterna 4 4 

Miljöpartiet 4 3 

Centerpartiet 6 6 

Folkpartiet 7 7 

Moderaterna 8 8 

Kristdemokraterna 7 7 
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