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Abstract 

 
Stödet för EU från medborgarna har i olika opinionsundersökningar visat sig vara 

lågt, samtidigt som integreringen i EU blir djupare och det diskuteras därför huruvida 

organisationen är ett legitimt politiskt system. Medborgarnas stöd för EU anses vara 

en förutsättning för att kunna fortsätta fördjupningen av samarbetet inom organisa-

tionen. Syftet är att utifrån medborgarnas uppfattningar undersöka i vilken 

utsträckning EU är ett legitimt politiskt system. Undersökningen genomförs som en 

fallstudie och undersöker medborgarnas uppfattningar om EU utifrån ett analytiskt 

ramverk där tre kriterier har identifierats; ledarskap, resultat och procedurer. Det 

empiriska materialet som analyseras består av opinionsundersökningar genomförda av 

Eurobarometer. Resultatet från undersökningen visar att ledarskapet och procedurerna 

inte anses vara legitima enligt medborgarna utifrån Weilers definition av social 

legitimitet. Det är endast resultaten som produceras som erhåller tillräckligt med stöd 

för att legitimera EU som ett politiskt system.   

 

Nyckelord: Europeiska Unionen, legitimitet, folkopinion, Eurobarometer  
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1 Inledning 

1.1 Problemområde 

Historiskt sett har Europeiska Unionen (EU) erhållit sin legitimitet dels utifrån 

organisationens kapacitet att uppnå önskade resultat, men också genom att medlems-

staterna ansetts vara legitima i sig. Legitimitet erhölls till en början också utifrån 

organisationens förmåga att upprätthålla fred i Europa. Detta är fortfarande viktiga 

delar men i takt med EU:s växande inflytande över politiken i medlemsstaterna och 

dess direkta påverkan på medborgarna har kravet på organisationens legitimitet ökat 

(Beetham och Lord, 1998b:17f; Lindgren och Persson, 2010:449; Tallberg, 2010:19). 

EU:s legitimitet är av betydelse eftersom ett politiskt system kan få stora problem om 

det har brist på eller helt saknar legitimitet. Legitimitet underlättar för en överordnad 

att få sina beslut och lagar accepterade, oavsett om det gäller en stat eller en 

organisation (Gilley, 2006:499; Tyler, 2006:379). Diskussionen om EU:s legitimitets-

problem tog ordentlig fart i samband med att Maastrichtfördraget antogs år 1993. Med 

Maastrichtfördraget infördes majoritetsomröstningar och ökad överstatlighet vilket 

innebar att EU inte längre kunde härleda sin legitimitet indirekt från medlemsstaterna, 

eller utifrån organisationens kapacitet som tidigare hävdats (Lord, 2000:4).  

 

I takt med den djupare integreringen och medborgarnas ökade missnöje har det 

diskuterats flitigt angående EU:s legitimitet och om huruvida organisationen lider av 

brist på legitimitet (Banchoff och Smith, 1999; Beetham och Lord, 1998a; Fuchs 

m.fl., 2009; Karlsson, 2001; Scharpf, 1999). Tecken på medborgarnas ökade missnöje 

kan bland annat ses i opinionsundersökningar, valdeltagande och folkomröstningar. 

Vid det första valet till Europaparlamentet år 1979 var valdeltagandet 62 %, men vid 

det senaste valet år 2009 var valdeltagandet 43 % (EC, Special Eurobarometer 320, 

2009:6). Även folkomröstningar som har genomförts med anknytning till EU har visat 

att stödet bland folket i många fall är lågt. Den danska befolkningen röstade till 

exempel nej till Maastrichtfördraget innan landet fick särskilda förbehåll och 

godkände fördraget. Detta har följts av folkomröstningar för gemensam valuta där 

Danmark och Sverige röstade nej. Irlands befolkning röstade nej till Nicefördraget i 

första folkomröstningen för att sedan godkänna det efter att vissa klargöranden gjorts 
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angående vad fördraget betydde för landets neutralitet. I Frankrike och Nederländerna 

röstade en majoritet år 2005 nej i folkomröstningar till det nya konstitutionella för-

draget, Lissabonfördraget (Tallberg, 2010:180f).  

 

En orsak till att EU är problematiskt ur ett legitimitetsperspektiv är att organisationen 

är både mellanstatlig och överstatlig. Det innebär att det råder delade meningar kring 

hur EU ska erhålla sin legitimitet (Beetham och Lord, 1998a:11ff; Ward, 2010:118ff). 

Om en organisation är mellanstatlig kan den erhålla sin legitimitet utifrån sina 

medlemsstater som då är legitima gentemot sina medborgare. I en mellanstatlig 

organisation har medlemsstaterna vetorätt då det krävs enhällighet vid beslutsfattandet 

och kan därför inte tvingas att följa de beslut som fattas. Men om organisationen 

däremot är överstatlig kan medlemsstaterna tvingas att följa beslut som fattas, även 

om de anser att dessa inte är riktiga. Medlemsstaterna har då överlåtit sin beslutande-

rätt till organisationen och det räcker då inte att medlemsstaterna är legitima i sig, då 

de kan tvingas att följa besluten som fattas genom till exempel majoritetsomröstningar 

(Peterson, 1997).  EU är idag varken en typisk internationell organisation eller en 

federal stat och forskare är oense om vad EU ska klassas som. Vissa forskare hävdar 

även att EU är sui generis och alltså saknar någon motsvarighet i världen (Scheuer, 

2005:7; Tallberg, 2010:12; Ward, 2010:116ff).  

 

Problemet som uppsatsen tar sin utgångspunkt i är EU:s befarade legitimitets-

underskott och brist på stöd från medborgarna. Ett legitimitetsunderskott kan som 

tidigare nämnts få omfattande konsekvenser för ett politiskt system och blir därmed 

relevant att undersöka. EU:s komplexitet som både mellanstatlig och överstatlig orga-

nisation gör den särskilt intressant att undersöka i legitimitetssyfte. Uppsatsen är en 

legitimitetsstudie av EU där fokus ligger på medborgarnas uppfattningar om EU och 

deras stöd till organisationen.  

 

Den inomvetenskapliga relevansen kommer ur att undersökningen är kumulativ och 

bygger på tidigare forskning kring EU:s legitimitet. Undersökningen kommer till viss 

del att grunda sig på det analytiska ramverk och de operationaliseringar som Karlsson 

(2001) använder i sin studie ”Democracy, Legitimacy and the European Union”. Han 
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hävdar att EU:s legitimitet kan undersökas genom medborgarnas uppfattningar kring 

de tre kriterierna ledarskap, resultat och procedurer (Karlsson, 2001:122). Kriterierna 

är snarlika de kriterier som Almond och Verba presenterar och som de hävdar att 

medborgarna bedömer det politiska systemet utifrån (Almond och Verba, 1989:192). 

Karlssons studie bygger på data som sträcker sig fram till år 2000 (Karlsson, 

2001:127) men det har sedan dess skett stora förändringar inom EU, där organisa-

tionen bland annat har utvidgats betydligt med fler medlemsstater och ett nytt 

konstitutionellt fördrag (Lissabonfördraget) har ratificerats. Det är därmed befogat att 

genomföra en liknande studie med senare data för att undersöka i vilken utsträckning 

EU uppfattas som legitimt enligt medborgarna. 

 

Den utomvetenskapliga relevansen härrör ur att EU numera påverkar en stor del av 

sina medborgare direkt i vardagen. Beslut som fattas i EU får omedelbara konse-

kvenser för medborgarna i medlemsstaterna på vitt skilda områden som välfärd, 

handel och miljö. Om organisationen inte uppfattas som legitim av medborgarna är 

det ett tecken på en allvarlig brist, som kan få betydande påverkan på EU:s politiska 

system och därmed även på medlemsstaterna och medborgarna. Medborgarnas 

uppfattningar om EU är därmed inte bara betydelsefullt för forskare och studenter 

utan även för medborgarna själva som påverkas av politiken som bedrivs där. Det 

vore dessutom anmärkningsvärt om EU, med inflytande över 28 medlemsstater och 

omkring 500 miljoner människor, inte anses vara legitimt av de som ska styras.    

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning EU som politiskt system 

är legitimt enligt medborgarnas uppfattningar. Detta tar sin utgångspunkt i dels 

Beethams tredje dimension av legitimitet som handlar om att det ska råda samtycke 

mellan de underordnade och de styrande (Beetham, 1991:18f), men även i Weilers 

definition av social legitimitet där det ska finnas en bred acceptans för det politiska 

systemet (Weiler, 1999:80). Utifrån Weilers (1999) sociala legitimitet anses EU i 

undersökningen inte vara legitimt om en enkel majoritet av medborgarna är negativa, 

eller om en större andel av medborgarna är negativa än positiva, även om de inte 

utgör en enkel majoritet. Undersökningen ska bidra med kunskap om hur medborg-
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arnas uppfattningar ser ut angående EU och i vilken utsträckning organisationen anses 

vara legitim utifrån dessa uppfattningar.  

 

Detta leder fram till frågeställningen som uppsatsen ämnar besvara: 

I vilken utsträckning är EU som politiskt system legitimt enligt medborgarnas 

uppfattningar? 

 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till att behandla en av Beethams tre dimensioner för legitimitet. 

Detta görs för att dimensionerna är så olika varandra och kan anses vara tre olika 

fenomen. Det skulle krävas tre olika faktainsamlingar för att kunna genomföra alla tre 

dimensioner och det ryms tyvärr inte i den begränsade tidsplanen för undersökningen. 

Uppsatsen kommer att undersöka EU generellt och kommer inte att gå in i detalj kring 

organisationens olika institutioner och deras enskilda legitimitet. Avgränsning 

kommer också att ske så till vida att enskilda länder inte kommer att analyseras i 

undersökningen. Uppsatsen ska främst undersöka i vilken utsträckning EU är legitimt 

utifrån medborgarnas uppfattningar och strävar inte nämnvärt efter att förklara varför 

medborgarnas uppfattningar om organisationen är som de är.  

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen består av fyra huvuddelar (kapitel 2-5) för att sen avslutas med en av-

slutande del (kapitel 6). Kapitel två utgörs av teoretiska utgångspunkter där det 

redogörs för tidigare forskning på området och begreppet legitimitet utvecklas och 

förklaras. I kapitel två beskrivs även det analytiska ramverk och de operationali-

seringar som används i undersökningen. Kapitel tre utgörs av ett metodkapitel där 

undersökningens metodologiska överväganden beskrivs. I metodkapitlet beskrivs 

fallstudiens egenskaper och en redogörelse för hur frågor kring validitet och 

reliabilitet hanteras i uppsatsen. I metodkapitlet beskrivs även det empiriska materi-

alet från Eurobarometer som ska analyseras. I kapitel fyra redovisas resultatet från 

undersökningen utifrån det analytiska ramverket och operationaliseringarna som 

presenterades i kapitel två. Kapitel fem utgörs av en analysdel där resultatet 
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analyseras. I kapitel sex, som är den avslutande delen för uppsatsen, presenteras och 

diskuteras de slutsatser som undersökningen har lett fram till samt att det ges förslag 

på framtida forskning. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Tidigare forskning 

Det finns flera forskare som har gjort betydelsefulla bidrag till forskningen kring EU:s 

legitimitet och som det ofta refereras till i forskning kring detta ämne. Ett betydelse-

fullt bidrag kommer ifrån Scharpf (1999) som tillämpar output- och inputlegitimitet 

på EU:s politiska system. Inputlegitimitet innebär styrning av folket (government by 

the people) och lägger vikt vid demokratiska värden så som deltagande och 

samstämmighet. Outputlegitimitet innebär styrning för folket (government for the 

people) och får sin legitimitet utifrån sin förmåga att lösa problem som kräver 

kollektiva lösningar och producera tillfredsställande resultat (Scharpf, 1999:6ff). 

Scharpf hävdar att inputlegitimitet inte är möjligt i EU eftersom det inte existerar en 

”thick identity”. Det innebär att det saknas en gemensam historia, kultur, etnicitet och 

språk mellan medlemsstaterna och anses därmed försvåra en demokratisering av 

organisationen. EU måste därför erhålla sin legitimitet utifrån sin förmåga att lösa 

kollektiva problem och producera tillfredsställande resultat (Scharpf, 1999:8f, 187f). 

Flera forskare har sen byggt på och utvecklat Scharpfs teori (se till exempel, Lindgren 

och Persson, 2010; Schmidt, 2013; Thomassen och Schmitt, 2004).  

 

Ett annat betydelsefullt bidrag till forskningen kring EU:s legitimitet kommer ifrån 

Beetham och Lord (1998a; 1998b). De anser att det är viktigt att vara medveten om 

att det finns både direkt och indirekt legitimitet. Direkt legitimitet för EU utgår ifrån 

folket och involverar dem direkt, medan den indirekta legitimiteten utgår ifrån 

medlemsstaterna och dess elit. Slutsatsen de kommer fram till är att EU måste erhålla 

direkt legitimitet från medborgarna och kan därför inte legitimera sig genom 

medlemsstaterna (Beetham och Lord, 1998a: 22f, 126f). De undersöker om EU lider 

av ett legitimitetsunderskott utifrån tre delar som de menar är grundläggande för 

organisationens legitimitet; demokrati, identitet och effektivitet (performance). 

Interaktionen mellan dessa tre delar är viktig att förstå för att kunna analysera och 

komma med förslag på åtgärder. På grund av att till exempel en åtgärd mot ett 

demokratiskt underskott kan påverka effektiviteten negativt så förflyttas enbart 

problemet till ett annat område. De olika delarna kan också kompensera för varandra, 

till exempel kan effektiviteten till viss del kompensera för demokratiska brister. Det är 



	   	  7	  

dock bara möjligt till viss del då ett system som nästan enbart erhåller sin legitimitet 

utifrån sin effektivitet är mer sårbart (Beetham och Lord, 1998a:22f, 127f). Slutsatsen 

Beetham och Lord kommer fram till är att det är befogat att ifrågasätta EU:s 

legitimitet. De hävdar även att organisationen behöver bli mer demokratisk för att bli 

ett stabilare politiskt system (Beetham och Lord, 1998a:127ff). 

 

Studier som inriktar sig på medborgarnas uppfattningar om EU för att undersöka om 

organisationen är legitim enligt medborgarna har inte varit lika vanliga, utan fokus har 

ofta varit på EU som ett elitprojekt. Det har då framförallt fokuserats på den 

nationella politiska eliten och har i många fall helt ignorerat folkets vilja och åsikter 

kring EU (Gabel, 1998:114f). Gabel kommer i sin studie bland annat fram till att 

medborgarnas inställning till EU varierar systematiskt. Om inställningen till EU 

skulle grunda sig i slumpmässiga eller ostrukturerade orsaker skulle det inte finnas 

någon poäng med att undersöka och försöka förstå dessa. Detta anses därför vara ett 

viktigt resultat från studien (Gabel, 1998:114). Exempel på tidigare studier som utgått 

ifrån medborgares åsikter om EU:s legitimitet är (Thomassen, 2009; Gabel, 1998; 

Karlsson, 2001; Scheuer, 2005). De försöker förklara varför medborgarnas attityder 

till EU ser ut som de gör snarare än att försöka visa om organisationen är legitim eller 

inte. En betydande del av den tidigare forskningen kring medborgarnas inställning till 

EU har försökt strukturera de attityder som råder och undersöka vad det är som 

påverkar medborgarnas attityd gentemot EU. Exempel på studier är (Lubbers och 

Scheepers, 2005; Fuchs m.fl., 2009; Boomgaarden m.fl., 2011).  

 

Karlsson (2001) undersöker huruvida EU står inför en legitimitetskris och hur den 

offentliga opinionen kring organisationen ser ut. Han kommer fram till att det inte 

råder någon legitimitetskris i EU men på grund av att det offentliga stödet fortsätter 

att sjunka kan EU hamna i en legitimitetskris inom en snar framtid (Karlsson, 

2001:128). Uppsatsen kommer att stödja sig en del på det analytiska ramverk och de 

operationaliseringar som används i Karlssons (2001) studie. Dessa kommer att 

redogöras för mer ingående i avsnitten för det analytiska ramverket och operationali-

seringarna.    
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Det finns en hel del tidigare forskning att tillgå om EU och organisationens legi-

timitet. Det som dock kan vara problematiskt med forskningen är att forskarna 

använder sig av begreppet legitimitet på olika sätt och ger det olika innebörder. 

Många forskare nämner också att oklarheten kring begreppet legitimitet är ett 

återkommande problem för forskningen kring EU:s legitimitet (Beetham och Lord, 

1998a:2ff; Karlsson, 2001:105ff; Banchoff och Smith, 1999:3ff; Scheuer, 2005:2f). 

Det är därför viktigt som forskare att vara tydlig med vilken dimension av legitimitet 

som man avser att undersöka.   

  

2.2 Legitimitet 

Max Weber (1968) definierar legitimitet som ”tron på legitimitet” (belief in 

legitimacy) från de berörda, både överordnade och underordnade. Makten är därmed 

legitim om de som är inblandade anser att den är legitim (Weber, 1968:213). Weber 

hävdar att det finns tre former av legitimt styre som baserar sin legitimitet på olika 

grunder. Den första formen av legitimt styre baseras på rationella grunder (rational 

grounds), där tron på att de lagar som har renderat i att vissa erhåller makt över andra 

är riktiga (Weber, 1968:217f). Den andra formen baseras på traditionella grunder 

(traditional grounds), där tron på heligheten och traditioner ger legitimitet åt styret. 

Styret blir accepterat eftersom det är så det alltid har fungerat och varit historiskt 

accepterat (Weber, 1968:226f). Den tredje formen baseras på karismatiska grunder 

(charismatic grounds), där en individuell person erhåller legitimitet utifrån till 

exempel ideologi, hjältemod eller helighet. Det är ofta ledarens personlighet som gör 

att dennes styre anses vara legitimt och att folket väljer att acceptera denne som ledare 

(Weber, 1968:241f).  

 

Beetham (1991) urskiljer i sin tur tre olika delar av legitimitet: (1) legalitet, där 

makten utövas och tillsätts efter rådande lagar och regler; (2) moralitet, där lagarna 

och reglerna är berättigade med hänvisning till värderingar som delas av både de 

styrande och de underordnade: (3) samtycke, att det råder samtycke angående makt-

relationen mellan underordnade och styrande (Beetham, 1991:16). Alla tre dimen-

sionerna är viktiga för ett politiskt systems legitimitet men det är Beethams tredje 
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dimension som kommer att vara i fokus för undersökningen. Den handlar om 

medborgarnas uppfattningar om EU och deras stöd för organisationen.  

 

Beetham (1991) är kritisk till Webers definition av legitimitet med utgångspunkt i 

tron på legitimitet och menar att man då ignorerar viktiga delar som inte berörs av 

detta. Huruvida makten tillsätts och utövas enligt lagar och regler är en aspekt som till 

stor del är oberoende av folks tro, då det framförallt handlar om juridiskt fastställande 

(Beetham, 1991:8ff).  

 

Utövandet av makt av en individ eller grupp över en annan individ eller grupp 

förekommer i princip i alla samhällen. Legitimitet handlar om hur denna makt kan 

anses vara rättmätig och accepterad av de underordnade. Legitimitet är när en aktör 

anser att en lag eller institution bör följas och accepteras. När en aktör anser att till 

exempel en lag är legitim motiveras inte samtycket av rädsla för vedergällning eller 

av egenintresse, utan istället av en känsla av moralisk skyldighet att följa lagen (Hurd, 

1999:387; Hurd, 2008:30). Detta är en grundläggande definition av legitimitet. 

Suchman (1995) utvecklar den definitionen och menar att legitimitet är ”a genera-

lized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or 

appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs and 

definitions” (Suchman, 1995:574). Suchman utvecklar definitionen och menar att 

legitimitet utgår ifrån de värderingar och åsikter som finns i samhället och att dessa 

kan variera. Det är därmed viktigt att vara medveten om kontextens betydelse och 

påverkan på vad som anses vara rätt och riktigt.     

 

Weiler gör en distinktion mellan formell legitimitet och social legitimitet. Formell 

legitimitet innebär att alla krav från lagar beaktas vid skapandet av institutioner. Detta 

förknippas ofta med demokratiska procedurer och innebär då att maktstrukturen och 

institutionerna är skapade genom demokratiska processer (Weiler, 1999:80). Weilers 

definition av social legitimitet innebär ”a broad, empirically determined, societal 

acceptance of the system” (Weiler, 1999:80).  Social legitimitet tar alltså inte i beak-

tande hur det politiska systemet skapades eller vilka principer det bygger på.  
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Legitimitet skapar gynnsammare förhållanden för en auktoritet eller överordnad att få 

sina beslut accepterade av de underordnade. Legitimitet skapar även bättre förut-

sättningar för att de underordnade ska följa de lagar som finns i samhället (Beetham, 

1991:33; Gilley, 2006:3; Tyler, 2006:379;). Enligt Beetham ger även ett legitimt 

politiskt system en ökad stabilitet, vilket inte bara innebär längre livslängd utan också 

mer motståndskraft vid misslyckanden. Även effektiviteten ökar då de styrande kan 

fokusera och tilldela mer resurser åt att försöka uppnå de mål som satts upp. 

Effektiviteten ökar också på grund av att samarbetet med de underordnade och deras 

prestation blir bättre när ett politiskt system är legitimt (Beetham, 1991:33).  

 

De dimensioner av legitimitet som främst kommer att användas i undersökningen är 

Beethams tredje dimension om samtycke mellan underordnade och överordnade. 

Fokus ligger då på medborgarnas uppfattningar om EU som styrande och överordnad. 

Även Weilers definition av social legitimitet är central för undersökningen då det är 

utifrån den som resultatet ska analyseras och värderas.   

 

2.3 Legitimitet i EU 

Från 1950-talet fram till början av 1990-talet ansågs det råda ett tillåtande sam-

förstånd (permissive consensus) angående samarbetet inom EU. Medborgarna var 

generellt positiva till EU även om de inte ansåg att samarbetet var särskilt viktigt 

(Hix, 2005:149; Tallberg, 2010:180). Men i takt med den djupare integreringen ökade 

medborgarnas missnöje. Diskussionen kring EU:s legitimitet tog ordentlig fart i och 

med ratificeringen av Maastrichtfördraget som mötte på motstånd bland medborgarna 

i framförallt Danmark, men även i andra medlemsstater uppmärksammades ett ökande 

missnöje bland medborgarna gentemot en djupare integrering i EU (Hix, 2005:151; 

Tallberg, 2010:180f). På grund av det ökande missnöjet från medborgarna har det 

diskuterats flitigt angående EU:s legitimitet och om organisationen lider av en 

legitimitetskris (Banchoff och Smith, 1999; Beetham och Lord, 1998a; Fuchs m.fl., 

2009; Karlsson, 2001; Scharpf, 1999; Scheuer, 2005).  
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Det råder dock delade meningar kring hur EU:s legitimitet ska undersökas och hur 

den ska mätas. Beetham och Lord menar att man bör utgå från tre huvudpunkter för 

att undersöka EU:s legitimitet; demokrati, identitet och effektivitet (performance) 

(Beetham och Lord, 1998a:22f). Scharpf (1999) delar istället upp det i input- och 

outputlegitimitet för att undersöka om EU är legitimt och demokratiskt.  Gabel 

(1998), Scheuer (2005) och Karlsson (2001) är alla överens om att medborgarnas stöd 

för EU är viktigt men de har olika syn på hur detta ska undersökas och kopplas till 

legitimeringen av EU. Förvirringen kring hur begreppet legitimitet ska definieras och 

operationaliseras gör det svårt att jämföra den forskning som genomförts på området 

(Beetham och Lord, 1998a:2ff; Karlsson, 2001:105ff; Banchoff och Smith, 1999:3ff).    

 

En orsak till att EU är problematiskt ur ett legitimitetsperspektiv är att organisationen 

är både mellanstatlig och överstatlig. Det innebär att det råder delade meningar kring 

hur EU ska erhålla sin legitimitet (Beetham och Lord, 1998a:11ff; Ward, 2010:118ff). 

Om en organisation är mellanstatlig kan den erhålla sin legitimitet utifrån sina 

medlemsstater som då är legitima gentemot sina medborgare. I en mellanstatlig 

organisation har medlemsstaterna vetorätt då det krävs enhällighet vid 

beslutsfattandet. De kan därför inte tvingas att följa beslut som de anser vara 

felaktiga. Men om organisationen däremot är överstatlig kan medlemsstaterna tvingas 

att följa beslut som fattas även om de anser att dessa inte är korrekta. Medlems-

staterna har då överlåtit sin beslutanderätt till organisationen och det räcker då inte att 

medlemsstaterna är legitima, då de kan tvingas att följa besluten som fattas genom till 

exempel majoritetsomröstningar (Peterson, 1997).  EU är idag varken en typisk 

internationell organisation eller en federal stat och forskare är oense om vad EU 

egentligen är för något. Vissa forskare hävdar även att EU är sui generis och alltså 

saknar någon motsvarighet i världen (Scheuer, 2005:7; Tallberg, 2010:12; Ward, 

2010:116ff). 

 

I samband med diskussioner om EU:s legitimitet brukar det även diskuteras kring 

organisationens demokratiska underskott. Det är därför relevant att göra en kort 

redogörelse för diskussionen kring detta. Även om det råder oenighet kring hur det 

demokratiska underskottet ser ut så är en stor del av forskarkåren eniga om att EU 
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lider av demokratiska brister (Beetham och Lord, 1998a; Follesdal och Hix, 2006; 

Hix, 2005:177ff; Karlsson, 2001; Scharpf, 1999; Tallberg, 2010:176ff;). Det finns 

vissa delar som ofta återkommer i diskussionen kring EU:s demokratiska underskott. 

En del är att organisationens enda folkvalda institution, Europaparlamentet, är för 

svagt och kan inte likställas vid det inflytande som Kommissionen och ministerrådet 

har. En annan del handlar om att de nationella parlamentens ställning gentemot 

regeringarna har försvagats i och med medlemskapet i EU. En tredje del tar upp att de 

euroepiska valen inte handlar om EU utan i själva verket främst behandlar nationella 

frågor. Det finns därmed inga riktiga europeiska val (Hix, 2005:177f; Tallberg, 

2010:176ff). Det finns dock forskare som hävdar att EU inte har ett demokratiskt 

underskott och Moravcsik (2002) är en av de mest välkända inom den kategorin. Han 

bemöter de punkter som anses vara EU:s demokratiska brister för att visa att det inte 

finns ett demokratiskt underskott. I jämförelse med hur demokratin för tillfället 

fungerar i nationalstater och i kontexten av ett flernivåsystem som EU, så har 

organisationen inga allvarliga demokratiska brister (Moravcsik, 2002:621). Detta är 

endast en mycket kort redogörelse för det demokratiska underskottet men det är ändå 

relevant att nämna i samband med EU:s legitimitet.  

 

2.4 Analytiskt ramverk 

För att undersöka om EU är legitimt enligt medborgarnas uppfattningar behövs det 

kriterier som avgör om ett politiskt system är legitimt eller inte. EU betraktas i 

undersökningen som ett politiskt system och det är därmed relevant att klargöra vad 

som avses vara ett politiskt system. Easton (1965) definierar ett politiskt system som 

ett system av interaktioner i ett samhälle, genom vilka bindande beslut fattas an-

gående hur olika värden ska fördelas och hur besluten ska fattas (Easton, 1965:21). 

Enligt Tallberg (2010) består EU:s politiska system huvudsakligen av tre delar: (1) 

politiska aktörer som genom det politiska systemet strävar efter att uppnå sina 

intressen, (2) politiska institutioner som främjar ett gemensamt beslutsfattande, (3) 

politiska beslut som påverkar fördelningen av tillgångar och värden mellan systemets 

aktörer (Tallberg, 2010:12f). Detta har stora likheter med Eastons syn på det politiska 

systemet med input, output och feedback (Easton, 1965:29ff). När det analytiska 
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ramverket skapas ser det dock annorlunda ut eftersom det då handlar om med-

borgarnas uppfattningar om det politiska systemet och vad de anser vara viktigt. 

 

Medborgarnas uppfattningar kring EU kommer att analyseras utifrån ett analytiskt 

ramverk och operationaliseringar som till viss del bygger på de som Karlsson (2001) 

använder i sin avhandling ”Democracy, Legitimacy and the European Union” för att 

undersöka EU:s sociala legitimitet. Karlsson gör gällande att det finns tre grund-

läggande kriterier för medborgarnas stöd som kan legitimera ett politiskt system; 

ledarskap, resultat och procedurer (Karlsson, 2001:122). Almond och Verbas tre 

kriterier för medborgarnas inställning till det politiska systemet kommer till viss del 

också att användas för det analytiska ramverket och operationaliseringarna (Almond 

och Verba, 1989:192).  

 

Legitimitet genom ledarskap innebär att politiska ledare kan ha förmågan att till-

skansa sig medborgarnas förtroende och stöd genom sin kommunikation och att de är 

naturliga ledare. De som har den förmågan kan få medborgarnas stöd nästan oavsett 

vilka politiska tankar och idéer de står för (Karlsson, 2001:122). Kriteriet kan 

härledas från Webers karisma som han hävdade kan ge legitimitet åt ett politiskt 

system (Weber, 1968:241ff). Ledarskapet i EU representeras främst av institutionerna 

då det är de som har mest inflytande över politiken som bedrivs. Det är i EU:s 

institutioner som intressen omvandlas till politiska beslut (Tallberg, 2010:13f). 

Institutionerna utgörs i sin tur av politiska ledare som är relevanta för ledarskaps-

kriteriet. Det skulle kunna vara så att medborgarna har förtroende för institutionerna 

men inte för de politiska ledarna eller vice versa. Ledarskapet utgörs i undersökningen 

av de institutioner som anses ha betydande inflytande över politiken i EU samt de 

politiska ledarna i organisationen.   

 

Legitimitet genom resultat innebär att ett politiskt system anses legitimt enligt 

medborgarna, om det till exempel tillgodoser dem med goda förutsättningar för att 

leva ett bra liv. De behöver till exempel ha tillgång till mat, sjukvård, utbildning och 

känna trygghet. Om ett politiskt system framgångsrikt kan tillgodose medborgarna 

med detta kan de erhålla deras stöd och förtroende (Karlsson, 2001:122). Även 
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Beetham och Lord hävdar att EU som politiskt system kan erhålla legitimitet utifrån 

resultat och prestation (performance) (Beetham och Lord, 1998a:22ff). Rothstein 

(2009) är också av uppfattningen att de resultat som ett politiskt system producerar är 

av stor vikt för dess legitimitet. Det är enligt honom på outputsidan snarare än på 

inputsidan av systemet som legitimitet kan skapas, bibehållas och förstöras 

(Rothstein, 2009:313). Att ha med medborgarnas uppfattningar kring EU:s resultat 

anses därmed vara relevant för undersökningen.     

 

Legitimitet genom procedurer innebär att medborgarna stödjer det politiska systemet 

på grund av att procedurerna för att skapa bindande kollektiva beslut anses vara 

riktiga och rättvisa. I västvärlden är detta i princip detsamma som att procedurerna 

ska vara demokratiska. Demokrati anses i västvärlden vara en förutsättning för att ett 

politiskt system ska vara legitimt (Karlsson, 2001:123). Demokrati anses inom EU 

vara en viktig förutsättning och ett av kraven på stater som ansöker om medlemskap 

är att de ska vara just demokratiska. Utifrån organisationens krav på demokratiska 

medlemsstater anses också legitima procedurer inom EU:s politiska system ha ett krav 

på sig att vara demokratiska.  

 

Undersökningen utgår därmed ifrån att medborgarnas inställning till organisationens 

ledarskap, resultat och procedurer speglar deras inställning till EU:s politiska system 

som helhet. Ju positivare de är till exempelvis de resultat som EU producerar, desto 

positivare är de till organisationen generellt sett.  

 

Det finns betydande likheter med hur Almond och Verba (1989) kategoriserar stöd för 

ett politiskt system utifrån tre kriterier och de kriterier som Karlsson (2001) utgår 

ifrån. Det första kriteriet handlar om stöd för de strukturer som reglerar det politiska 

inflytandet (Almond och Verba, 1989:192). Detta har likheter med Karlssons proce-

durkriterium som utgår ifrån medborgarnas stöd för de procedurer som används för att 

skapa bindande beslut. Procedurerna styr det politiska inflytandet så att de till 

exempel anses vara demokratiska. Almond och Verbas andra kriterium handlar om 

stöd för de resultat (output) som det politiska systemet producerar (Almond och 

Verba, 1989:192). Här är det en tydlig koppling med Karlssons resultatkriterium. 
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Deras tredje kriterium handlar om ett mer generellt stöd för det politiska systemet 

(Almond och Verba, 1989:192). Kopplingen till Karlssons ledarskapskriterium är här 

inte lika tydligt som för de två föregående kriterierna. Förtroendet för ledarskapet är 

enligt Karlsson mer fokuserat kring de politiska ledarnas förmåga att tillskansa sig 

legitimitet utifrån personlighet och förmåga som ledare (Karlsson, 2001:122). Detta 

blir dock något oklart när han operationaliserar ledarskapskriteriet till att endast 

handla om EU:s institutioner (Karlsson, 2001:122ff). Almond och Verba (1989) ser 

kriteriet som mer allmän om det politiska systemet och inte med direkt fokus på det 

politiska ledarskapet. Ledarskapskriteriet stämmer överens med Almond och Verba så 

till vida att stödet är oberoende av resultat och politiskt innehåll. Karlsson (2001) 

refererar inte i sin avhandling till Almond och Verba (1989) men verkar utifrån denna 

redogörelse vara inspirerad av deras tre olika former för medborgarnas stöd för det 

politiska systemet. Även om inte Karlsson (2001) refererar till Almond och Verba 

(1989) så ger ändå likheten till deras verk ytterligare tyngd bakom undersökningens 

analytiska ramverk då de är väletablerade forskare.  

 

2.5 Operationalisering 

För att kunna mäta medborgarnas uppfattningar med hjälp av Eurobarometer behöver 

de tre kriterierna (ledarskap, resultat, procedurer) från det analytiska ramverket 

operationaliseras till indikatorer. Indikatorerna utgörs av frågor som hämtas ifrån 

Eurobarometers opinionsundersökningar. En indikator används för att få fram infor-

mation om begrepp som är komplicerade att kvantifiera och är ett indirekt mått på ett 

begrepp (Bryman, 2011:155f). 

 

Undersökningen bygger på data som inte är anpassad för undersökningen vilket gör 

att operationaliseringen försvåras. Om data skulle erhållas utifrån egna survey-

undersökningar skulle frågorna i opinionsundersökningen kunna anpassas för att göra 

operationaliseringen av kriterierna mer precis. Men fördelen med att kunna använda 

den stora datamängd som Eurobarometer har anses här ha större betydelse än 

nackdelarna.   
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För att försöka mäta medborgarnas stöd och förtroende för ledarskapet och de 

styrande kommer en fråga om förtroende att användas (Karlsson, 2001:123f). Frågan 

från Standard Eurobarometer 79 lyder: ”[f]or each of them [EU:s institutioner], 

please tell me if you tend to trust it or tend not to trust it?” (EC, Eurobarometer 79, 

2013:92). Förtroende för politiska institutioner anses vara ett centralt inslag för att ett 

demokratiskt politiskt system ska fungera. Nivån av förtroende för de politiska 

institutionerna hos medborgarna kan ses som en direkt mätning av samstämmigheten 

mellan deras politiska önskemål och det som det politiska systemet åstadkommer. 

Institutioner som erhåller ett omfattande stöd från medborgarna och därmed en hög 

grad av förtroende erhåller också en högre grad av legitimitet (Arnold m.fl., 2012:3). 

Karlsson analyserar stödet för ledarskapet i EU utifrån stödet för Europaparlamentet, 

ministerrådet och kommissionen (Karlsson, 2001:124). Denna undersökning kommer 

dock även att inkludera Europeiska rådet, Europeiska Centralbanken (ECB) och EU-

domstolen då dessa, enligt redogörelse i nästa stycke, anses ha betydande inflytande 

på politiken som förs i EU.  

 

Europeiska rådet är ett centralt politiskt organ i EU som anses ha betydande 

inflytande över politiken i organisationen. Det är EU:s högsta organ (ministerrådet är 

dock det högst beslutande organet) som styr hur samarbetet ska utvecklas 

(Schoutheete, 2002:21ff; Tallberg, 2010:127ff). Det är därmed relevant att inkludera 

Europeiska rådet i analysen av medborgarnas inställning till ledarskapet i EU. ECB 

inrättades år 1998 som en gemensam centralbank för de medlemsstater som använder 

sig av valutan euro. ECB anses ha stort inflytande på framförallt medborgarna i 

medlemsstater med euro men även i de länder i EU som inte använder euro som 

officiell valuta (Kaltenthaler m.fl., 2010:1262; McNamara, 2002:165; Tallberg, 

2010:166f). Idag är 18 av EU:s 28 medlemsstater anslutna till valutan euro och 

påverkas i och med det av vad som sker i ECB. ECB:s inflytande gör att institutionen 

är relevant att ha med i undersökningen då den anses utgöra en del av ledarskapet i 

organisationen. EU-domstolen är den institution som ser till att besluten i EU 

verkställs och inte bara förblir politiska tillkännagivanden. Det är också EU-

domstolen som tolkar EU:s lagar och regler och beslutar vad som är förenligt med 

dessa. Deras beslut och avgöranden anses ha betydande politisk betydelse för EU 

(Bradley, 2002:118; Tallberg, 2010:139). Det är på grund av institutionens betydande 
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inflytande i EU befogat att inkludera EU-domstolen under ledarskapskriteriet i 

undersökningen.   

 

En kritik som kan riktas mot Karlssons (2001) studie är att han endast använder en 

indikator för ledarskapskriteriet där tilliten till institutionerna undersöks. Han an-

vänder ingen indikator för att se vad medborgarna anser om de politiska ledarna utan 

verkar utgå ifrån att de är inkluderade i institutionerna. Han drar här paralleller till 

Webers karisma vilket är problematiskt då det handlar om institutioner och inte 

individer. Det är svårt att koppla Webers legitimitet genom karisma till exempelvis 

Europaparlamentet i EU. I denna undersökning används ytterligare två indikatorer 

med mer fokus på de politiska ledarna för att undersöka ledarskapskriteriet.  

 

Den andra indikatorn som kommer att användas för ledarskapskriteriet hämtas ifrån 

Special Eurobarometer 379 och lyder: ”[t]o what extent do you agree or disagree 

with…the following statement? Political leaders in the EU have the ability to face the 

main global challenges” (EC, Eurobarometer 379, 2012:29). Frågan fokuserar på 

medborgarnas uppfattningar kring EU:s politiska ledares förmåga och förtroende. 

Frågan är mer specifikt inriktad på de politiska ledarna vilket är bra då den första 

frågan har fokus på institutionerna. En nackdel med frågan är att den fokuserar på 

förmågan att hantera globala utmaningar. Den vore ännu bättre om den skulle 

fokusera på politiken i EU mer generellt. Det skulle kunna vara så att även om 

medborgarna inte anser att ledarna i EU gör ett bra jobb så kan de ändå anse att i just 

frågan om globala utmaningar är de mest lämpliga. EU anses i regel ha en fördel i och 

med dess storlek som organisation och inflytande på global politik i jämförelse med 

ett enskilt medlemsland när det gäller globala frågor. EU anses vara en stark global 

aktör även om organisationen har tappat en del av sin styrka efter de ekonomiska 

kriserna (Bretherton och Vogler, 2013:386f). Men frågan är ställd så att det är deras 

förmåga att hantera globala utmaningar och inte deras lämplighet vilket gör att frågan 

ändå passar in i undersökningen. Om det hade varit en fråga om lämplighet hade för-

troendet för ledarna inte kommit fram lika väl.     
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En tredje indikator för ledarskapskriteriet är en fråga angående huruvida res-

pondenterna anser att det finns ett glapp mellan medborgarnas åsikter och de beslut 

som fattas av politikerna. Frågan är ställd som ett påstående där respondenterna får 

svara om de instämmer helt, instämmer delvis, instämmer inte eller om de inte vet. 

Påståendet lyder ”[n]owadays, there is a big gap between the people’s opinion and 

the decisions taken by the political leaders” (EC, Eurobarometer 379, 2012:27). Detta 

anses i undersökningen vara en indikator för hur medborgarna uppfattar ledarskapet i 

EU. Om medborgarna anser att besluten som fattas inte stämmer överens med deras 

uppfattningar är det ett tecken på brister i ledarskapet. Om medborgarna anser att de 

politiska ledarna inte tar hänsyn till deras viljor så borde det leda till en mer negativ 

syn på ledarskapet bland medborgarna.  

 

För att operationalisera resultatkriteriet och möjliggöra en mätning med Eurobaro-

meter kommer undersökningen precis som Karlssons (2001) att använda sig av 

frågan: ”[t]aking everything into account, would you say that (our country) has on 

balance benefited or not from being a member of the EU?” (EC, Eurobarometer 75, 

2011:34). Även Mikhaylov och Marsh anser att denna fråga är mest lämplig för att 

studera hur medborgarna ser på de resultat som EU producerar (Mikhaylov och 

Marsh, 2009:147). Frågan speglar hur medborgarna anser att organisationen lyckas 

producera resultat som de anser sig kunna dra nytta av. Det avspeglar inte något 

särskilt policyområde utan avser EU som helhet vilket även är målet för 

undersökningen. Eftersom det handlar om medborgarnas åsikter om EU:s resultat, har 

det mindre betydelse vad det egentligen är som medborgarna anser är positiva 

resultat. Det som kan vara en nackdel med frågan är att även om de anser att deras 

land har tjänat på medlemskapet i EU så kan de fortfarande anse att de personligen 

inte har gynnats av medlemskapet. Det skulle då kunna innebära att de inte stödjer EU 

trots att de anser att landet tjänar på medlemskapet, då de anser sig missgynnade eller 

inte nämnvärt påverkade. Det anses dock högst troligt att om de anser att landet tjänar 

på medlemskapet i EU så anser de sig också själva i slutändan tjäna på det.  

 

Ytterligare en indikator som kommer användas för resultatkriteriet är påståendet ”I 

feel I am safer because (our country) is a member of the EU” (EC, Eurobarometer 77, 
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2012:68). Beetham och Lord (1998a) hävdar att trygghet för medborgarna är en del av 

det resultat som EU ska bedömas utifrån. Till en början rättfärdigades det europeiska 

samarbetet utifrån att det gav en ökad trygghet och fred mellan medlemsstaterna 

(Beetham och Lord, 1998a:98ff). Indikatorn är intressant då den antas ge en annan 

bild av resultatkriteriet än den första indikatorn. Resultatfrågan antas till stor del 

utifrån medborgarnas uppfattningar handla om ekonomisk utveckling och en ökad 

levnadsstandard då dessa delar ses som EU:s huvudmål (EC, Eurobarometer 77, 

2012:103; Karp m.fl., 2003:274). Det kan därför vara bra för undersökningen att få in 

ett annat perspektiv kring resultatkriteriet än det mest uppenbara som kommer fram 

genom den första indikatorn.   

 

Det tredje och sista kriteriet inriktar sig på demokratin i EU eftersom som nämndes 

tidigare så ses i princip legitimitet och demokrati som synonymer i västvärlden. För 

att procedurerna ska anses vara legitima hävdas därmed att de behöver vara demo-

kratiska (Karlsson, 2001:123f). För att operationalisera detta kommer följande fråga 

från Eurobarometer att användas: ”[o]n the whole, are you very satisfied, fairly 

satisfied, not very satisfied or not at all satisfied with the way democracy works in the 

EU?” (EC, Eurobarometer 80, 2013:102). Frågan är tydligt inriktad på att undersöka 

hur medborgarna anser att demokratin fungerar i EU. Definitionen av demokrati har 

ingen betydelse för undersökningen eftersom det handlar om medborgarnas åsikter 

och därmed är demokrati det som respondenterna anser det vara. Att det sen kan 

variera mellan de olika respondenterna har mindre betydelse för undersökningen. 

Indikatorn är så tydligt inriktad på demokrati att det inte anses behövas ytterligare 

indikatorer för att undersöka medborgarnas uppfattningar kring demokratin i EU. 

 

En indikator som ofta används för att undersöka inputlegitimitet i ett politiskt system 

är valdeltagande. Valdeltagande som indikator är dock inte lämpligt för under-

sökningen eftersom det senaste valet till Europaparlamentet genomfördes år 2009 och 

klarar därmed inte av urvalskriteriet om att det empiriska materialet ska ha tillkommit 

efter ratificeringen av Lissabonfördraget. Statistik från valet i år är tyvärr inte möjligt 

att inkludera då det infaller samtidigt som färdigställandet av undersökningen.   
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I figur 1 nedan sammanfattas de operationaliseringar som används i undersökningen 

och som har beskrivits ovan.  

 

Figur 1: Operationalisering 

Kriterium Indikatorer 

Ledarskap 1. For each of them [EU:s institutioner], please tell me if you tend 
to trust it or tend not to trust it? 

2. Political leaders in the EU have the ability to face the main 
global challenges? 

3. Nowadays, there is a big gap between the people’s opinion and 
the decisions taken by the political leaders? 

Resultat 1. Taking everything into account, would you say that (our 
country) has on balance benefited or not from being a member of 
the EU? 

2. I feel I am safer because (our country) is a member of EU? 

Procedur 1. On the whole, are you very satisfied, fairly satisfied, not very 
satisfied or not at all satisfied with the way democracy works in the 
EU? 

 

För att kunna avgöra om medborgarnas stöd ger legitimitet behövs en bedömnings-

grund som avgör vad som utgör ett legitimt politiskt system utifrån medborgarnas 

stöd. Karlsson (2001) anser att en passande formulering för detta är Weilers definition 

av social legitimitet. Weiler anser att social legitimitet innebär ”a broad, empirically 

determined, societal acceptance of the system” (Weiler, 1999:80). Detta innebär, för 

det första, att om en enkel majoritet av medborgarna är negativa till EU så har inte EU 

det utbredda stöd som det hänvisas till i Weilers definition av social legitimitet. En 

andra möjlighet som skulle påvisa att den breda acceptansen saknas är om gruppen 

medborgare som är negativa till EU utgör en större andel än de som är positiva även 

om dessa inte utgör en enkel majoritet. Om fler medborgare är negativa än positiva är 

det svårt att hävda att det finns ett omfattande stöd för EU bland medborgarna 

(Karlsson, 2001:114f). Men man skulle kunna hävda att dessa två kriterier inte är 

tillräckligt för att symbolisera ett utbrett stöd för EU bland medborgarna. Om till 

exempel 51 % av befolkningen är positiva och 49 % är negativa så är möjligtvis inte 
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stödet så utbrett som Weiler anser att det ska vara för att inneha social legitimitet. Det 

vore eventuellt mer passande att en kvalificerad majoritet, till exempel 75 % av 

befolkningen, behöver vara positiva för att EU ska anses erhålla ett utbrett stöd. Det 

anses dock för denna undersökning vara mer lämpligt att göra en relativt generös 

tolkning av Weilers sociala legitimitet, för om det visar sig att EU inte är legitimt blir 

resultatet starkare med en generös tolkning. Om kriteriet hade bestämts till 75 % och 

resultatet visar att EU är illegitimt hade det varit enklare att avfärda resultatet med 

hänvisning till att kriteriet är orimligt högt. Om resultatet visar på att EU är legitimt 

enligt de generösa kriterierna kan man argumentera för att kriterierna är för generösa, 

men det anses här vara mer lämpligt än tvärtom. Resultatet från undersökningen blir 

även mer passande för att kunna jämföras med Karlssons (2001) studie, vilket här 

anses vara en fördel. 

      

Undersökningen utgår därmed utifrån två kriterier som även Karlsson använder för att 

avgöra om EU är legitimt eller inte.  EU anses då inte vara legitimt om: (1) en enkel 

majoritet av medborgarna är negativa eller (2) om en större andel av medborgarna är 

negativa än positiva även om de inte utgör en enkel majoritet. 
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3 Metod 

Detta kapitel presenterar och diskuterar upplägget av undersökningen och de metodo-

logiska ställningstaganden som har gjorts. Det sker även en redogörelse för det 

empiriska materialet som används i undersökningen.  

3.1 Fallstudie 

Undersökningen är en fallstudie av medborgarnas uppfattningar om EU för att 

undersöka i vilken utsträckning organisationen är legitim i deras ögon. En fallstudie 

innebär en intensiv och detaljerad undersökning och analys av delar av ett fall. 

Fallstudien innefattar den särskilda karaktär och komplexitet som det specifika fallet 

är behäftat med. Exempel på fallstudier kan vara en viss del av samhället, en specifik 

familj, en särskild händelse eller en viss organisation. Fallet ska av egen kraft utgöra 

det som undersökningen intresserar sig för och målet är att belysa fallet detaljerat 

(Bryman, 2011:73ff; Grønmo, 2006:96; Merriam, 1994:24, 29f). Fallstudie är 

lämpligt för denna undersökning då det är ett fall och analysenhet som undersöks. Det 

är medborgarnas uppfattningar om EU som ska analyseras för att undersöka i vilken 

utsträckning organisationen är legitim enligt medborgarna. Fall och analysenhet 

utgörs således av medborgarnas uppfattningar kring EU för att undersöka om 

organisationen är legitim enligt deras åsikter.  

 

Anledningen till att medborgarnas uppfattningar och EU:s legitimitet har valts som 

fall är att ett politiskt system utan legitimitet fungerar betydligt sämre och har ofta 

svårt att överleva i längden. Om ett politiskt system har brist på legitimitet kommer 

besluten som fattas ständigt att ifrågasättas av de som påverkas (Beetham, 1991:25ff; 

Easton, 1965:278ff; Gilley, 2006:499f). Om EU lider av brist på legitimitet kan det få 

stora konsekvenser på politiken i Europa och för medlemsstaterna. En försvagning 

eller kollaps av EU skulle rimligtvis också påverka politiken utanför Europa då 

organisationen har betydande inflytande på politiken som förs runtom i världen (Hix, 

2005:404f). EU:s status och omfattande påverkan på medlemsstaterna gör att det är 

intressant att undersöka medborgarnas uppfattningar och organisationens legitimitet 

som politiskt system.  
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EU som fall är också intressant på grund av organisationens komplexitet som både 

mellanstatlig och överstatlig organisation som har beskrivits tidigare i under-

sökningen. EU:s legitimitet blir problematisk eftersom den har överstatligt besluts-

fattande samtidigt som det råder en intensiv diskussion kring organisationens 

demokratiska underskott. Även om inte forskare är överens om huruvida EU är ett 

unikt politiskt system eller inte så är det i alla fall en ovanlig form av politiskt system 

vilket gör det intressant att studera. EU:s legitimitet anses därmed vara ett lämpligt 

fall för en fallstudie.     

 

Merriam kategoriserar fallstudier med utgångspunkt i om de främst är deskriptiva, 

tolkande (analytiska) eller värderande (Merriam, 1994:40ff). Denna fallstudie anses 

framförallt vara analytisk och värderande. Undersökningen innehåller även deskrip-

tiva moment men tyngdpunkten ligger på analys och värdering. I undersökningen 

används ett analytiskt ramverk för att analysera det empiriska materialet och en 

betydande del av undersökningen anses därmed vara analytisk. Men den är även 

värderande eftersom den avser att bedöma i vilken utsträckning EU anses vara 

legitimt utifrån medborgarnas uppfattningar.   

 

En nackdel med fallstudier anses vara att resultaten inte går att generalisera och har 

brist på extern validitet. Ett enda fall anses inte kunna vara tillräckligt representativt 

för att dra generella slutsatser (Bryman, 2011:76f; Esaiasson m.fl., 2012:158ff). Målet 

med undersökningen är inte att försöka generalisera kring det resultat och de 

slutsatser som den leder fram till. Det resultat som framkommer är specifikt för EU 

och dess medborgare och det är inte lämpligt att försöka generalisera det till någon 

annan organisation eller stat.  

 

Det som styr insamlingen av data i undersökningen är det analytiska ramverket och de 

operationaliseringar som har skapats i teoridelen. Utifrån detta har data samlats in 

kring de frågor som används som indikatorer i undersökningen. Även tidpunkt för 

frågorna har styrt insamlandet av data eftersom ett krav har varit att frågan ska vara 

ställd år 2010 eller senare på grund av att den senaste stora förändringen, Lissabon-

fördraget, trädde i kraft i december år 2009. Men undersökningen strävar efter att ha 
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så ny data som möjligt och data har därför valts utifrån när frågorna användes i 

Eurobarometer senast.   

 

Det är primärdata som används eftersom data som hämtas ifrån Eurobarometer är rå 

och obehandlad (Chapman University). Det är en form av sekundäranalys som 

genomförs då det är redan existerande data som inte har hämtats in som en del av 

undersökningen som analyseras (Bryman, 2011:299ff; Grønmo, 2006:138f). För ett 

mindre projekt som denna undersökning, är användning av data från Eurobarometer 

fördelaktigt då den stora datamängd som erhålls annars är omöjlig att uppnå (Bryman, 

2011:301). Utan data från Eurobarometer skulle undersökningen inte kunna 

genomföras i den form som den nu genomförs på och dessutom anses kvalitén på data 

från Eurobarometer vara tillräckligt god för forskning (Schmitt, 2003:245ff; Scheuer, 

2005:3). En fördel med sekundäranalys anses vara att det material som samlats in 

återanvänds och därmed uttöms på mer information än bara det som den aktuella 

undersökningen utforskade. Detta innebär också att dubbelarbete undviks och 

forskningen blir mer effektiv med ett ökat samarbete (Bryman, 2011:304; Esaiasson 

m.fl., 2012:281). Det finns även nackdelar med sekundäranalys då man som forskare 

inte är bekant med den data som används och har inte kontroll över kvalitén på den 

data som har tagits fram. En sekundäranalys kan vara frustrerande då det kan saknas 

nyckelvariabler eftersom materialet ofta har samlats in i annat syfte än för den egna 

undersökningen (Bryman, 2011:304f). För att genomföra undersökningen är det 

betydelsefullt att bekanta sig med Eurobarometer för att bättre förstå hur 

opinionsundersökningarna genomförs och vilka för och nackdelar det finns med 

materialet (mer om det under rubriken ”Empiriskt Material” nedan). Avsaknad av 

nyckelvariabler har haft betydelse för undersökningen då det har gjort 

operationaliseringen svårare. Om opinionsundersökningen hade genomförts med 

utgångspunkt i denna undersökning hade frågorna kunnat anpassas för att bättre passa 

de kriterier som skapats i det analytiska ramverket. Men fördelen med att kunna 

använda den omfattande datamängd som Eurobarometer innehar anses för under-

sökningen ha större betydelse än nackdelen med nyckelvariabler.  

 

Teoretisk validitet avses om ett mått för ett begrepp verkligen mäter det som är avsett 

eller om det egentligen mäter något annat. Validitet syftar på förhållandet mellan 
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teoretiska definitioner och de operationaliseringar som forskare skapar. Den teoretiska 

definitionen visar vad som avses att studera medan den operationella definitionen 

visar mer konkret vad som faktiskt kommer att studeras. För att uppnå hög validitet 

förutsätts därför att de teoretiska begreppen har operationaliserats på ett relevant vis 

som täcker det teoretiska innehållet (Bryman, 2011:163f; Grønmo, 2006:231).  

 

De tre kriterierna, ledarskap, resultat, procedurer, som i undersökningen anses kunna 

legitimera ett politiskt system utifrån stödet ifrån medborgarna kan ifrågasättas. Det 

skulle kunna hävdas att till exempel Webers kriterium, legitimitet på traditionella 

grunder (Weber, 1968:226) borde inkluderas, men då EU är en relativt ny konstruk-

tion finns inte samma möjlighet för detta som i en nationalstat. Dessutom gör det 

faktum att EU redan från starten är en konstruktion att det blir svårare för organisa-

tionen att tillskansa sig legitimitet på traditionella grunder (Caldeira och Gibson, 

1995:358). Men det är framförallt vid operationaliseringen av dessa som det verkliga 

testet av validiteten uppstår. Hur väl mäter egentligen de frågor som har tagits ur 

Eurobarometer de olika kriterierna? Operationaliseringar och skapandet av indikatorer 

av teoretiska begrepp kommer alltid att kunna ifrågasättas av andra (Esaiasson m.fl., 

2012:58). Det som gör en betydande del av operationaliseringarna i undersökningen 

mer tillförlitliga är att de har använts av forskare tidigare och har därmed granskats 

och utvecklats till den variant som senare har publicerats. En fördel med detta anses 

vara att undersökningen då är kumulativ och bygger på tidigare forskning. Att 

använda sig av redan befintlig operationalisering innebär dock inte att man som 

forskare kommer undan ansvar att själv reflektera över operationaliseringarnas 

rimlighet (Esaiasson m.fl., 2012:60). Det kan också vara negativt att använda sig av 

redan befintliga operationaliseringar. Om operationaliseringar som inte är tillräckligt 

bra används upprepade gånger adderas ytterligare mindre bra forskning till ämnet. Det 

är viktigt att reflektera över lämpligheten av operationaliseringar även om dessa har 

använts tidigare (Esaiasson m.fl., 2012:60f). Det är därför angeläget att både de 

operationaliseringar som har hämtats från tidigare forskning och de som är skapade 

för undersökningen förklaras och argumenteras för. 
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En svaghet med undersökningen är att frågorna som används som indikatorer inte har 

använts i Eurobarometer samtidigt de senaste åren. Detta innebär att frågorna som 

används har ställts vid olika tillfällen vilket gör att reliabiliteten minskar. Reliabili-

teten visar ”i vilken grad variationer i datamaterialet beror på speciella drag i 

uppläggningen av undersökningen eller datainsamlingen” (Grønmo, 2006:220). 

Reliabilitet handlar om huruvida de mått som används är konsistenta eller följdriktiga 

och om resultatet blir detsamma om undersökningen utförs igen (Bryman, 2011:49). 

Den anses vara låg om en omfattande del av variationen härrör ur undersökningens 

utformning eller genomförandet av datainsamlingen. Hög reliabilitet är därmed då 

datamaterialet varierar så lite som möjligt på grund av de metodologiska förut-

sättningarna (Grønmo, 2006:220). Det material som används från Eurobarometer är 

det senaste som är utgivet och som finns tillgängligt för de frågor som används som 

indikatorer. Men det faktum att det skiljer flera år mellan vissa indikatorer gör att 

reliabiliteten för undersökningen försvagas. Det är dock viktigt att poängtera att alla 

frågor är från efter införandet av Lissabonfördraget som är den senaste stora 

förändringen av EU.  

 

3.2 Empiriskt material 

Analysmaterialet som används i uppsatsen är opinionsundersökningar från Euro-

barometer. Det är den opinionsundersökning som anses mest lämplig för under-

sökningen, då den fokuserar på alla medlemsstater i EU och med fokus på just EU. 

European Election Studies är en annan opinionsundersökning som inriktar sig på EU 

och innefattar samtliga medlemsstater men den genomförs endast i samband med val 

till Europaparlamentet. Den faller därför tyvärr ur tidsramen då den senast 

genomfördes i samband med valet till Europaparlamentet år 2009 och kan därför inte 

användas i undersökningen. European Social Survey skulle även den kunna vara 

aktuell men den har ytterst lite fokus på EU och inkluderar dessutom länder som inte 

är medlemmar i EU, vilket gör att den inte är lämplig för undersökningen.  

 

Eurobarometer lanserades officiellt år 1974 av Kommissionen och har sedan dess 

genomfört två standard opinionsundersökningar (Standard Eurobarometer) per år där 

EU-medborgarnas inställning till EU kartläggs (EC, 35 Years of Eurobarometer, 
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2008:1). Målet med opinionsundersökningarna är att bedöma hur medborgarna i EU 

uppfattar olika verksamheter och aktiviteter i EU, att försöka förutsäga så långt som 

möjligt vad en institution eller ett initiativ får för reaktioner hos medborgarna och att 

mäta förändringar i folkopinionen över tid och mellan olika medlemsstater (EC, 35 

Years of Eurobarometer, 2008:1).   

 

Det finns tre olika varianter av Eurobarometer, dels Standard Eurobarometer som är 

intervjuer ansikte mot ansikte och som genomförs två gånger per år. Utöver den finns 

det även Flash Eurobarometer som genomförs med telefonintervjuer och används för 

att snabbt få information angående ett specifikt ämne. Den tredje varianten är Special 

Eurobarometer Surveys som är integrerade i Standard Eurobarometer, men som 

fokuserar på specifika ämnen som anses vara aktuella. Special Eurobarometer 

genomförs med kvalitativa metoder som till exempel diskussionsgrupper och ostruk-

turerade intervjuer (EC, 35 Years of Eurobarometer, 2008:1; Nissen, 2014:715).  

 

Ur metodsynpunkt finns det invändningar om hur Eurobarometer genomförs och hur 

tillförlitliga resultaten är. En central invändning mot Eurobarometer är hur urvalet av 

respondenter genomförs. Urvalsmetoden har varierat genom historien och mellan 

olika medlemsstater vilket medför att longitudinell användning av data blir 

problematiskt. Det var först år 1989 som en gemensam urvalsmetod för alla medlems-

stater infördes (Nissen, 2014:716f). Även det faktum att EU har utökats och blivit 

större behövs ta i beaktning när man jämför data över tid. Det är viktigt att vara 

medveten om att data från olika år kan skilja sig betydligt i hur många medborgare 

EU hade vid tillfället (Nissen, 2014:717). En annan invändning avser att 

opinionsundersökningarna genomförs på olika språk vilket medför problem när ord 

ska översättas, eftersom det kan ge olika värde till orden och därmed tolkas olika 

bland respondenterna. Detta försöker man åtgärda genom återöversättning (back-

translation), där man översätter den text som har översatts från originalspråket tillbaka 

till originalspråket. Det råder dock delade meningar om det avhjälper problemet eller 

inte (Nissen, 2014:719). Ett annat problem med Eurobarometer anses vara att det 

råder olika förutsättningar i medlemsstaterna när undersökningarna genomförs. Om 

det till exempel är nationella val i ett medlemsland kan det påverka respondenternas 
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intresse och kunskap om EU vid undersökningstillfället (Nissen, 2014:721). Det 

förekommer även kritik för att det är Kommissionen som står bakom Eurobarometer 

och kan styra vilka frågor som ska vara med. Det anses således finnas en risk att 

Kommissionen väljer frågor som får EU att framstå bättre än vad det är. Känsliga 

ämnen som religion och rasism saknas till stor del i Eurobarometer till exempel. Att 

det är Kommissionen och därmed EU själva som genomför intervjuerna gör att det 

kan påverka svaren som respondenterna ger. Det finns en risk att de inte vågar svara 

allt för negativt eftersom de som genomför intervjuerna ses som representanter för EU 

(Nissen, 2014:723f).    

 

Trots att Eurobarometer har metodologiska svagheter så är det en av de mest använda 

enkätundersökningarna inom forskningen. Eurobarometer figurerar flitigt som källa 

och hjälpmedel i de mest ansedda akademiska tidskrifterna runt om i världen. 

Eurobarometer anses vara ett nyttigt hjälpmedel för forskare inte bara i Europa utan 

även i andra delar av världen (Schmitt, 2003:245ff; Scheuer, 2005:3). Så även om det 

finns problem med Eurobarometer så anses data från opinionsundersökningarna med 

fördel kunna användas inom forskningen. En betydande del av problematiken med 

Eurobarometer uppstår när data används över tid, då frågor ibland omformuleras, 

urvalsmetoden ändras och antalet medborgare i EU varierar mellan olika år och 

opinionsundersökningar. Undersökningen mäter inte medborgarnas stöd över en 

längre tid, vilket gör att dessa metodologiska problem inte påverkar undersökningen. 

Data från Eurobarometer anses hålla tillräckligt god kvalité för att användas i 

undersökningen. Det är dock bra att vara medveten om att det råder vissa tvek-

samheter kring Eurobarometers metodologi.     
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4 Resultat 

Resultatet redovisas utifrån de tre kriterierna, ledarskap, resultat och procedurer för ett 

legitimt politiskt system och operationaliseringarna som presenterades i kapitel två. 

Det empiriska materialet består av data som hämtats ifrån opinionsundersökningar 

gjorda av Eurobarometer som beskrevs mer ingående i föregående kapitel.   

 

4.1 Ledarskap 

Ledarskapskriteriet ska som tidigare nämnts delvis operationaliseras genom att 

använda frågan om förtroende för EU:s institutioner som används i Eurobarometers 

opinionsundersökningar. Den senaste undersökningen där frågan om förtroende för 

Europaparlamentet, kommissionen, ECB, EU-domstolen och ministerrådet användes 

är Eurobarometer 79 som genomfördes och publicerades år 2013. Frågan om för-

troende för Europeiska rådet har dock inte använts lika frekvent och den användes 

senast i Eurobarometer 73 från år 2010.  

 

För Europaparlamentet svarade 41 % av respondenterna att de hade förtroende, 

medan 47 % svarade att de inte hade det. Ministerrådet hade 33 % av respondenterna 

förtroende för medan 44 % uppgav att de saknade förtroende för institutionen. 

Förtroendet för kommissionen uppgick till 36 % medan de som inte hade förtroende 

utgjorde 47 % av respondenterna (EC, Eurobarometer 79, 2013:92ff). Av 

respondenterna ansåg 34 % att de hade förtroende för ECB medan 51 % inte hade 

förtroende för institutionen. För EU-domstolen ansåg sig 48 % av de svarande ha 

förtroende, medan 35 % inte hade förtroende för institutionen (EC, Eurobarometer 79, 

2013:92ff). Europeiska rådet hade 38 % av respondenterna förtroende för medan de 

som inte hade förtroende för institutionen utgjorde 32 %. Det som är anmärkningsvärt 

är att 30 % av respondenterna inte hade någon åsikt i frågan om förtroende för 

Europeiska rådet (EC, Eurobarometer 73, 2010:182). I figur 2 nedan har siffrorna 

sammanställts i ett diagram.  
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Figur 2: Medborgarnas förtroende för EU:s institutioner. (EC, Eurobarometer 79, 

2013:92ff; Europeiska Rådet från EC, Eurobarometer 73, 2010:182) 

 

 

Den andra frågan som operationaliserar ledarskapskriteriet handlar om medborgarnas 

syn på de politiska ledarna i EU och deras förmåga att angripa globala utmaningar. 

Av respondenterna anser 51 % att EU:s politiska ledare har förmågan att tackla stora 

globala utmaningar medan 42 % anser att ledarna i EU inte har förmågan att göra det 

(EC, Eurobarometer 379, 2012:29). I figur 3 nedan redovisas respondenternas uppfatt-

ningar angående denna fråga.  
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Figur 3: Medborgarnas uppfattningar om de politiska ledarnas förmåga i EU (EC, 
Eurobarometer 379, 2012:29) 

 
 

Den tredje operationaliseringen av ledarskapskriteriet är påståendet om att det råder 

ett glapp mellan medborgarnas åsikter och de beslut som fattas i EU. Respondenterna 

har fyra alternativ att välja på instämmer helt, instämmer delvis, instämmer inte och 

vet inte. Av respondenterna svarar 51 % att de instämmer helt till påståendet och 38 

% instämmer delvis till påståendet. Endast 8 % av de svarande instämmer inte till 

påståendet om att det råder ett glapp mellan medborgarnas åsikter och besluten som 

fattas i EU (EC, Eurobarometer 379, 2012:27). I figur 4 nedan redovisas hur svaren 

fördelade sig på detta påstående.  

Figur 4: Medborgarnas uppfattningar om glappet mellan medborgarnas åsikter och 

besluten som fattas i EU (EC, Eurobarometer 379, 2012:27) 
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4.2 Resultat 

Resultatkriteriet operationaliseras med hjälp av frågan om huruvida respondenterna 

anser att medlemskapet i EU har gynnat deras land eller inte. Frågan användes senast i 

Eurobarometer 75 från år 2011. Av de svarande anser 52 % att medlemskapet i EU 

har gynnat deras land medan 37 % anser att deras land inte har gynnats av 

medlemskapet i EU (EC, Eurobarometer 75, 2011:34). I figur 5 nedan har siffrorna 

sammanställts i ett diagram. 

Figur 5: Medborgarnas uppfattningar om EU:s gynnsamhet. (EC, Eurobarometer 75, 

2011:34) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Den andra indikatorn för resultatkriteriet är påståendet ”I feel I am safer because (our 

country) is a member of the EU” (EC, Eurobarometer 77, 2012:68). Av respon-

denterna instämmer 48 % att de känner sig tryggare eftersom de är med i EU medan 

46 % inte instämmer i påståendet (EC, Eurobarometer 77, 2012:68). I figur 6 nedan 

har siffrorna sammanställts. 

 

 

 

 

 

 

52	  37	  

11	  

Taking	  everything	  into	  account	  ,	  would	  
you	  say	  that	  (our	  country)	  has	  on	  

balance	  beneGited	  or	  not	  from	  being	  a	  
memeber	  of	  the	  EU?	  

BeneAited	  

Not	  BeneAited	  

Don't	  know	  



	   	  33	  

Figur 6: Medborgarnas uppfattningar om trygghet i och med EU-medlemskapet. (EC, 

Eurobarometer 77, 2012:68) 

 

 

4.3 Procedur 

Procedurkriteriet har som tidigare nämnts likställts vid att det ska vara demokratiska 

procedurer. Detta ska mätas med hjälp av frågan om i vilken utsträckning med-

borgarna är nöjda med demokratin i EU. Frågan används frekvent i Eurobarometer 

och det är resultatet från Eurobarometer 80 från år 2013 som används i 

undersökningen. När frågan ställs i Eurobarometer får respondenterna välja mellan 

fyra olika svarsalternativ för att beskriva hur nöjda de är med demokratin i EU. De 

fyra svarsalternativ som erbjuds är mycket nöjd (very satisfied), ganska nöjd (fairly 

satisfied), inte särskilt nöjd (not very satisfied) och inte alls nöjd (not at all satisfied). 

Dessa har sen grupperats ihop till en grupp som är nöjd (very satisfied, fairly 

satisfied) och en grupp som inte är nöjd (not very satisfied, not at all satisfied). I 

Eurobarometer 80 svarar 43 % av respondenterna att de är nöjda med demokratin i 

EU medan 46 % inte är nöjda med hur demokratin fungerar i EU (EC, Eurobarometer 

80, 2013:102). I figur 7 nedan har resultatet sammanställts i ett diagram. 
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Figur 7: Medborgarnas uppfattningar om demokratin i EU (EC, Eurobarometer 80, 

2013:102). 
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5 Analys 
 
Analysen genomförs i tre delar där resultatet för de tre kriterierna, ledarskap, resultat 

och procedurer, kommer att analyseras under varsin rubrik, men det förekommer 

också analyser mellan de olika kriterierna. Resultatet ska analyseras med 

utgångspunkt i de två kriterier som har skapats utifrån Weilers definition av social 

legitimitet. EU är då som nämndes tidigare inte legitimt om: (1) en enkel majoritet av 

medborgarna är negativa eller (2) om en större andel av medborgarna är negativa än 

positiva även om de inte utgör en majoritet.  

 

5.1 Ledarskap 

Den första frågan angående ledarskapskriteriet visar att förtroendet för EU:s 

institutioner är lågt bland medborgarna. Andelen respondenter som inte har förtroende 

för Europaparlamentet, ministerrådet, kommissionen och ECB är större än de som har 

förtroende för institutionerna. ECB är dock den enda institutionen i undersökningen 

där respondenterna som inte har förtroende för institutionen utgör en majoritet av de 

svarande och därmed uppfyller det första kriteriet för illegitimitet.  

 

Angående Europeiska rådet däremot utgör de som har förtroende för institutionen en 

större andel av respondenterna än de som misstror det. De utgör dock endast 38 % av 

de svarande och det som försvagar resultatet för institutionen är att hela 30 % inte har 

någon åsikt i frågan (figur 2). Enligt de kriterier som har skapats för undersökningen 

utifrån Weilers definition av social legitimitet anses därmed Europeiska rådet vara 

legitimt enligt medborgarnas uppfattningar. Det är dock tveksamt om 38 % av 

medborgarna kan anses motsvara en bred acceptans för institutionen i samhället som 

Weiler hävdar krävs för att den ska vara socialt legitim. Det blir därmed problematiskt 

att 30 % av de svarande inte har någon åsikt. Men 38 % anses i denna undersökning 

inte tillräckligt för att motsvara en bred acceptans och den stora andelen av svarande 

utan åsikt gör att resultatet för institutionen inte kan räknas med i de sammanlagda 

resultaten för förtroendet för institutionerna. De 32 % som utgör gruppen som inte har 

förtroende är inte heller tillräckligt för att kunna hävda att det råder ett utbrett 

missnöje gentemot Europeiska rådet bland medborgarna. Även frågan kring 
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ministerrådet ligger i farozonen då 23 % av de svarande inte anser sig ha någon åsikt 

om förtroendet för institutionen. Men skillnaden mellan de som har förtroende 33 % 

och de som inte har förtroende 44 % (figur 2) är här tydligare än vad som är fallet 

med Europeiska rådet där 38 % har förtroende medan 32 % inte har förtroende. 

Därför anses resultat från frågan om ministerrådet ändå tydligt visa att medborgarna 

inte har förtroende för institutionen. 

 

EU-domstolen är den institution som erhåller högst förtroende från de svarande och 

den enda institutionen i undersökningen som utifrån medborgarnas uppfattningar 

anses vara legitim. Men det är i och med det endast en av fem institutioner 

(Europeiska rådet borträknat) som utifrån medborgarnas uppfattningar är legitima. 

Den första indikatorn för ledarskapskriteriet visar därmed tecken på att EU inte är ett 

legitimt politiskt system enligt medborgarna.  

 

Den andra indikatorn för ledarskapskriteriet handlar om synen på de politiska ledarna 

i EU och deras förmåga att hantera globala utmaningar. En majoritet (51 %) av 

respondenterna anser att de politiska ledarna i EU har förmågan att hantera de globala 

utmaningar som de ställs inför (figur 3). Detta indikerar att medborgarna i EU har 

förtroende för de politiska ledarna i organisationen och indikatorn uppfyller därmed 

inget av kriterierna för illegitimitet som används i undersökningen.  

 

Det är intressant att medborgarna har lågt förtroende för institutionerna men betydligt 

högre förtroende för de politiska ledarna i EU. En orsak till detta kan vara 

frågeformuleringen, då frågan om institutionerna syftar på dessa generellt medan 

frågan om ledarna syftar mer specifikt på globala utmaningar. Det kan påverka 

resultatet om medborgarna anser att globala utmaningar är något som EU är särskilt 

lämpligt att bemöta och därmed visar större tillförlitlighet än till EU generellt sett.  

 

Den tredje indikatorn för ledarskapet handlar om huruvida det råder ett glapp mellan 

medborgarnas vilja och de beslut som fattas av de politiska ledarna. Av respon-

denterna höll 89 % med om att det råder ett glapp mellan medborgarnas vilja och de 
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beslut som fattas (figur 4). Det är anmärkningsvärt att en majoritet visar sig ha 

förtroende för de politiska ledarna (indikator 2 ovan) trots att de anser att deras beslut 

inte är i linje med deras vilja. Det kan kopplas till resultatkriteriet som visar att 

medborgarna är nöjda med de resultat som EU producerar. Organisationen producerar 

därmed tillfredsställande resultat trots att dessa inte är i linje med medborgarnas vilja. 

Det kan också förklara varför respondenterna litar till de politiska ledarnas förmåga 

även om besluten inte motsvarar deras vilja. De politiska ledarnas förmåga anses då 

av medborgarna vara bra eftersom resultaten som produceras är tillfredsställande, 

vilket kan ses som ett tecken på deras goda förmåga.  

 

Om det är så att medborgarna anser att de politiska ledarnas förmåga är 

tillfredsställande på grund av resultaten, varför påverkar det inte då förtroendet för 

EU:s institutioner? Det borde rimligtvis vara så att resultaten som produceras inte 

bara förknippas med de politiska ledarna utan även institutionerna och då borde 

förtroendet för dessa vara mer omfattande än vad undersökningen visar. En förklaring 

kan vara att formuleringen av frågorna är avgörande, då det är förtroende för institu-

tionerna som aves medan det är de politiska ledarnas förmåga som avses i den andra 

frågan. Men positiva resultat borde även ge ökat förtroende och inte bara påverka 

synen på förmågan.    

 

Sammanfattningsvis för ledarskapskriteriet visar två indikatorer på att medborgarna 

anser att ledarskapet är illegitimt medan en indikator visar att de anser att ledarskapet 

är legitimt. 

 

5.2 Resultat 

Den första indikatorn som används för att operationalisera resultatkriteriet handlar om 

medborgarna anser att deras land har tjänat på medlemskapet i EU eller inte.  En 

majoritet av respondenterna, 52 %, anser att deras land har gynnats av medlemskapet i 

EU (figur 5). Detta betyder att den första indikatorn för resultatkriteriet inte motsvarar 

något av de två kriterierna för illegitimitet. Den andra indikatorn handlar om trygghet 

och huruvida medborgarna känner sig mer trygga i och med medlemskapet i EU. Av 

respondenterna anser 48 % att de känner sig tryggare medan 46 % inte håller med om 



	   	  38	  

att de känner sig tryggare på grund av medlemskapet i EU (figur 6). Indikatorn 

uppfyller därmed inget av kriterierna för illegitimitet eftersom de som känner sig mer 

trygga utgör en större andel än de som inte gör det. Enligt medborgarna är därmed de 

resultat som produceras i EU legitima.  

 

Det kan dock vara problematiskt för ett politiskt system att basera sin legitimitet på de 

resultat som det producerar. Detta på grund av att det kan vara svårt för ett politiskt 

system att producera positiva resultat vid till exempel en konjunkturnedgång och det 

anses därmed inte lika stabilt som ett system som baserar sin legitimitet på 

accepterade procedurer (Beetham och Lord, 1998a:127f). Att då grunda sin legitimitet 

på de resultat som produceras gör att det politiska systemet blir känsligt för yttre 

omständigheter som det inte kan påverka. Det är skillnad om legitimiteten grundas i 

att procedurerna är riktiga eftersom systemet då inte är lika beroende av att producera 

resultat. Det politiska systemet blir då mindre känsligt för till exempel konjunktur-

nedgångar eller andra yttre omständigheter som det inte kan påverka. Om med-

borgarna anser att procedurerna är riktiga accepterar de beslut även om de inte anser 

att de är riktiga. Men om de anser att det politiska systemet endast är legitimt utifrån 

de resultat som produceras accepterar de inte systemet om de positiva resultaten 

uteblir.   

 

Rothstein (2009) hävdar att det fokuseras för mycket på inputsidan av det politiska 

systemet när politisk legitimitet diskuteras. Enligt honom så borde mer fokus ligga på 

outputsidan av systemet eftersom politisk legitimitet skapas, bibehålls och förstörs 

där. Politisk legitimitet avgörs av kvaliteten på styret och inte på kvaliteten av 

demokratiska val eller politisk representation (Rothstein, 2009:313). EU borde med 

utgångspunkt i detta inte ha några problem med sin legitimitet, då medborgarna anser 

sig nöjda med resultatet och outputen av systemet enligt resultatkriteriet. Men inputen 

i systemet i form av medborgarnas krav påverkar rimligtvis deras uppfattningar om 

resultatet som produceras. Det är därför relevant att då också se till ledarskaps-

kriteriets tredje indikator, det som speglar medborgarnas syn på glappet mellan deras 

vilja och de beslut som fattas. Det blir en paradox då en betydande andel av 

medborgarna hävdar att politikerna tar beslut som inte är i linje med deras vilja, 
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samtidigt som de anser sig nöjda med de resultat som produceras. Detta innebär att 

resultatet från undersökningen till viss del ger Rothstein rätt eftersom inputen inte 

verkar ha så stort inflytande på medborgarnas åsikter kring outputen.   

 

Det bör även under detta kriterium diskuteras kring hur formuleringen av frågorna 

kan ha påverkat svaren. Frågan för första indikatorn handlar om huruvida respon-

denterna anser att landet har gynnats av medlemskapet i EU. Det skulle kunna vara så 

att man anser att landet har gynnats men det innebär inte automatiskt att man är nöjd 

med resultaten som produceras. Landet har eventuellt inte gynnats tillräckligt mycket 

för att resultaten ska anses vara tillfredsställande. Men till stor del borde rimligtvis 

inställningen till resultaten vara positiv om de anser att deras land har gynnats av 

medlemskapet. 

 

Sammanfattningsvis så visar båda indikatorerna för resultatkriteriet att medborgarna i 

EU anser att de resultat som produceras är tillfredsställande och kan därmed ge 

legitimitet åt det politiska systemet. 

 

5.3 Procedurer  

Resultatet visar att andelen som är missnöjda (46 %) med demokratin i EU är större 

än andelen som är nöjda (43 %) men de utgör dock inte en majoritet (figur 7). Det 

motsvarar därmed ett av kriterierna som har satts upp för att bedöma när social 

legitimitet inte uppfylls.  

 
Bristen på stöd för demokratin kan enligt Almond och Verba (1989) påverka 

medborgarnas stöd för de andra två kriterierna i undersökningen. Om medborgarna är 

nöjda med demokratin och anser sig kunna delta i och påverka den politik som 

bedrivs, är möjligheten större att de känner mer tillgivenhet till det politiska systemet 

och de resultat som produceras (Almond och Verba, 1989:191f). En betydande del av 

EU:s problem med bristande stöd från medborgarna kan i så fall härledas utifrån de 

demokratiska brister som medborgarna anser att organisationen lider av. Genom att 

åtgärda de demokratiska bristerna och få medborgarna mer delaktiga i politiken i EU 
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skulle det kunna öka medborgarnas stöd för EU:s politiska system som helhet och inte 

bara för demokratikriteriet. Det ska dock påpekas att detta inte är enkelt att åtgärda för 

EU. Ett exempel på problematiken är att EU har försökt åtgärda det demokratiska 

underskottet genom att tilldela mer inflytande till Europaparlamentet där parlamen-

tarikerna är folkvalda. Men i takt med dess ökade inflytande har valdeltagandet bland 

EU:s medborgare minskat (Tallberg, 2010:181). Så när EU försöker åtgärda medborg-

arnas missnöje och se till deras intressen så bryr de sig inte eller är inte medvetna om 

hur organisationen fungerar.   

 

En annan problematik som EU måste beakta med demokratimissnöjet är avvägningar 

kring hur åtgärder för en mer demokratisk organisation påverkar effektiviteten och de 

resultat som produceras. Det råder delade meningar bland forskare kring huruvida det 

existerar ett förstärkande samband mellan input och output. Om en förbättring av 

demokratin också innebär en förbättring av effektiviteten, eller som andra forskare 

hävdar att det handlar om en kompromiss där en förbättring av demokratin innebär en 

försvagning av effektiviteten och vice versa (Karlsson, 2001:272ff; Lindgren och 

Persson, 2010:449f). Förändringar av demokratin kan därmed påverka resultaten som 

produceras negativt vilket skulle kunna få till följd att missnöjet hos medborgarna 

ökar eftersom de kanske inte riktigt förstår hur EU fungerar eller inte märker att EU 

blir mer demokratiskt. Paradoxen med minskande valdeltagande trots ökat inflytande 

för Europaparlamentet skulle kunna vara ett exempel på detta. EU strävar efter att 

demokratisera organisationen och ge mer inflytande till medborgarna men de tar inte 

tillvara på det ökande inflytandet. Om förändringen samtidigt skulle innebära att EU:s 

effektivitet och resultat försämras skulle missnöjet med stor sannolikhet öka bland 

medborgarna. EU måste därför noga avväga vad förändringar på inputsidan av 

systemet får för konsekvenser på outputsidan för att försöka öka stödet från med-

borgarna.  

 

Medborgarnas missnöje med demokratin i EU kan ses som ett tecken på att 

organisationen lider av ett demokratiskt underskott. På grund av organisationens kom-

plexitet som både mellanstatlig och överstatlig organisation kan det få konsekvenser 

för hur väl medlemsstaternas demokrati fungerar. I och med att medlemsstaterna har 

övergett viss beslutandemakt till organisationen är de beroende av att demokratin i 
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EU fungerar eftersom medborgarna annars inte har något inflytande. Medlemsstaterna 

kan på grund av överstatligheten inte kompensera för ett demokratiskt underskott och 

i slutändan leder det till att det fattas beslut som påverkar medborgarna men som de 

inte har något inflytande över. Resultatet av det blir att medlemsstaterna anses vara 

mindre demokratiska eftersom de har övergett visst beslutsfattande till en överstatlig 

organisation med ett demokratiskt underskott. Bristen på demokrati i EU får därmed 

omfattande konsekvenser inte bara för organisationen utan även för de enskilda 

medlemsstaterna.  

 

Resultatet är i linje med det som Scharpf kom fram till i sin studie om output- och 

inputlegitimitet där han menar att EU inte har den ”thick identity” som krävs för att 

kunna vara demokratiskt (Scharpf, 1999:187ff). Resultatet från undersökningen visar 

också detta då medborgarna anser att demokratin inte är tillfredsställande men att 

resultaten är det. Det är dock här oklart om det beror på att förutsättningarna för 

demokrati saknas eller om det är EU som har misslyckats med att göra organisationen 

tillräckligt demokratisk. Beetham och Lord (1998a) menar att EU inte längre endast 

kan erhålla indirekt legitimitet från medlemsstaterna utan måste erhålla den direkt 

från medborgarna. Organisationen kan inte längre basera sin legitimitet utifrån 

resultaten som produceras utan EU behöver bli mer demokratiskt. Dessutom är ett 

politiskt system som baserar sin legitimitet på resultat mindre stabilt och mer känsligt 

(Beetham och Lord, 1998a:127ff). I relation till Beetham och Lord (1998a) är 

resultatet för procedurkriteriet oroväckande då det antyder att EU kan vara fragilt 

eftersom det som medborgarna anser vara legitimt är resultaten som produceras och 

inte procedurerna.    

 

Sammanfattningsvis för procedurkriteriet så visar det att medborgarna är missnöjda 

med hur demokratin fungerar i EU.   
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6 Avslutning 

6.1 Slutsatser 

Syftet med undersökningen har varit att undersöka i vilken utsträckning EU är 

legitimt utifrån medborgarnas uppfattningar och frågeställningen som uppsatsen hade 

som mål att besvara var: i vilken utsträckning är EU som politiskt system legitimt 

enligt medborgarna? Med utgångspunkt i de tre kriterierna för ett legitimt politiskt 

system anses endast resultaten vara legitima medan både ledarskapet och 

procedurerna anses vara illegitima utifrån medborgarnas uppfattningar. Hälften av 

indikatorerna (3 av 6) i undersökningen visar på att EU inte har ett utbrett stöd från 

folket. EU erhåller därmed det som Scharpf benämner som outputlegitimitet men har 

ett underskott av inputlegitimitet (Scharpf, 1999:7ff). Beetham och Lord kom fram till 

att EU inte längre kan erhålla sin legitimitet enbart utifrån resultaten som produceras 

utan organisationen behöver bli mer demokratisk för att bli stabilare och mindre 

känslig (Beetham och Lord, 1998a:127ff). I relation till Beetham och Lord (1998a) är 

resultatet oroväckande då EU lider av brist på stöd för de demokratiska procedurerna, 

vilket medför att det politiska systemet kan få allvarliga problem om resultaten skulle 

försämras.  

 

Jämfört med Karlssons (2001) studie som en del av undersökningen bygger på, visar 

denna undersökning på ett mer utbrett missnöje nu än vad hans undersökning visade. 

Karlsson kom fram till att EU inte led av akut legitimitetsbrist för tillfället men att 

medborgarnas stöd minskade (Karlsson, 2001:128f). Undersökningen som genomförts 

visar att medborgarnas stöd har minskat och att det nu endast är resultaten som 

erhåller legitimitet. 

 

Undersökningen har bidragit med kunskaper om att det endast är EU:s resultat som 

medborgarna anser vara legitima och visat på problematiken med resultatbaserad 

legitimitet. Detta öppnar upp för vidare forskning kring hur EU ska utvecklas och 

förbättras för att bli mer legitimt enligt medborgarna. Det är ett viktigt resultat att ha i 

åtanke för de styrande i EU som ska utveckla organisationen för att försöka erhålla 

ökat stöd från medborgarna. Centralt för EU borde vara att försöka åtgärda 



	   	  43	  

medborgarnas missnöje med de demokratiska procedurerna, då det med stor 

sannolikhet kan ge positiva utslag på både ledarskapskriteriet och resultatkriteriet. 

Men som diskuterats i framförallt analysdelen så är det komplicerat att försöka göra 

EU mer demokratiskt och ändringar kan även leda till negativ påverkan på 

resultatkriteriet, vilket för tillfället är det enda som ger organisationen legitimitet. 

Problematiken med EU:s komplexitet som både mellanstatlig och överstatlig medför 

också att demokratiseringen försvåras.  

 

6.2 Diskussion 

Karlssons (2001) undersökning av social legitimitet visade att det inte rådde en akut 

legitimitetsbrist för EU vid tillfället, men hävdade att om medborgarnas stöd fortsatte 

sjunka skulle det snart inträffa. Det som kan vara intressant att diskutera är hur man 

vet om det råder en akut brist på legitimitet? Är det en akut brist på legitimitet nu när 

både ledarskapet och procedurerna anses vara illegitima? Enligt Beetham råder det en 

legitimitetskris när det finns ”a serious threat or challenge to the rules of power, or a 

substantial erosion in the beliefs which provide their justification” (Beetham, 

1991:168). Det kan dock inte hävdas att det råder ett allvarligt hot mot de lagar som 

styr makten och maktdelningen inom EU. Det som däremot skulle kunna hävdas är att 

det har skett en minskning av medborgarnas uppfattningar om att EU:s lagar och 

regler är berättigade. Sen är det en definitionsfråga om minskningen är väsentlig eller 

inte. Med tanke på att EU fortfarande verkar fungera tillfredsställande är det möjligen 

överdrivet att hävda att legitimitetsbristen är akut för organisationen. Det som främst 

skulle kunna ändra på det är om betydelsefulla medlemsstater (som till exempel 

Storbritannien) lämnar organisationen eller om resultaten blir sämre. Om resultaten 

försämras är det svårt att se var EU skulle kunna erhålla sin legitimitet ifrån om det 

inte sker en betydande demokratisk utveckling av organisationen. 

 

Metoder och material som har använts i undersökningen bör diskuteras i ljuset av det 

resultat som framkommit. Det bör beaktas att det empiriska materialet som har 

använts från Eurobarometer inte kommer ifrån samma tillfälle vilket gör att det kan ha 

påverkat resultatet i någon riktning. Detta innebär en viss försvagning av resultatet då 

det kan råda olika förutsättningar olika år. Men som nämndes i metodkapitlet så är all 
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data hämtad ifrån år 2010 eller senare, vilket innebär att det är efter Lissabonfördraget 

som är den senaste omfattande förändringen av EU.    

 

Ett problem som också bör diskuteras i ljuset av undersökningen är att negativa 

åsikter i regel anses vara enklare att upptäcka än positiva. Folk som är missnöjda 

tenderar i högre utsträckning att tydligt uttrycka detta än de som är nöjda (Karlsson, 

2001:109). Ett tydligt exempel på detta är demonstrationståg på första maj där 

plakaten och ramsorna som visar att folk är nöjda ofta är lätträknade. Det är dock 

oklart hur detta påverkar svaren vid en intervjusituation. Det kan tänkas att individer 

som är missnöjda tydligt vill visa det och väljer ett tydligt negativt svarsalternativ. För 

demokratifrågan kan man till exempel välja mellan mycket nöjd, ganska nöjd, inte 

särskilt nöjd och inte alls nöjd. Det kan då tänkas att missnöjda individer i större 

utsträckning väljer inte alls nöjd för att tydligt visa missnöjet medan nöjda individer 

kanske istället drar sig för att välja mycket nöjd då det alltid kan bli lite bättre och 

väljer ganska nöjd. I undersökningen har svarsalternativen satts ihop som nöjd och 

missnöjd, det är därför svårt att slå fast huruvida detta påverkar resultatet av 

undersökningen i någon riktning. Det är dock bra att vara medveten om proble-

matiken med uttryck av missnöje och nöjdhet.  

 

En aspekt som bör beaktas med studien är att den undersöker medborgarnas 

uppfattningar och EU:s legitimitet vid ett tillfälle. Det finns då en risk att det året som 

undersöks innehåller en ovanlig variation som sticker ut i jämförelse med andra år 

som frågan har använts. Det finns därmed en risk att data som används inte är 

representativ om man ser till data för frågan över en längre tidsperiod. Detta problem 

hade kunnat avhjälpas genom att studera frågorna över en längre tidsperiod för att se 

tendenser till om stödet sjunker eller ökar. Resultatets tillförlitlighet hade ökat, då 

risken att använda sig av data från ett avvikande år undvikits.  

 

Tolkningen av Weilers definition av social legitimitet får konsekvenser för 

undersökningen. Studien har utgått ifrån relativt låga krav för att uppnå ett utbrett stöd 

i samhället. Detta till trots så når hälften av indikatorerna inte över de gränser för 

legitimitet som sattes upp och två av tre kriterier anses illegitima. Om undersökningen 
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till exempel istället skulle utgå ifrån att 75 % av medborgarna måste vara positiva för 

att det ska ha ett utbrett stöd skulle inget kriterium uppnå social legitimitet. Resultatet 

anses starkt då EU på två av tre kriterier anses vara illegitimt trots den generösa 

operationaliseringen av Weilers definition av utbrett stöd från folket.   

 

En lämplig utveckling av denna studie är att undersöka vad de bakomliggande 

orsakerna är till missnöjet av demokratin och institutionerna. Detta är särskilt 

intressant med tanke på paradoxen att Europaparlamentets inflytande ökar samtidigt 

som valdeltagandet sjunker. Med tanke på missnöjet med demokratin i EU vore det 

intressant att veta vad det är mer specifikt som medborgarna är missnöjda med. Är det 

brist på ansvarsutkrävande, representation eller vad är det som gör att medborgarna 

anser att demokratin inte fungerar tillfredsställande. Ytterligare förslag på vidare 

forskning i ämnet skulle vara att undersöka medborgarnas uppfattningar kring hur de 

värdesätter de resultat som produceras i jämförelse med demokratiska procedurer. 

Anser medborgarna att EU som politiskt system är legitimt eftersom organisationen 

producerar tillfredsställande resultat, eller är kraven på demokratisering väsentligare? 

Det finns många intressanta utgångspunkter för vidare forskning kring medborgarnas 

uppfattningar och EU:s legitimitet.   
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