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ÅBO AKADEMI – FAKULTETEN FÖR SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH EKONOMI 
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Författare: Lundström Sonja  

Arbetets titel: Delaktighet och beslutsinnehåll – En studie av EMU-beslutet och dess koppling till nöjdhet 

med demokrati i Finland och Sverige 

Handledare: Grönlund Kimmo  Handledare:  

Euron är en valuta som används i 19 europeiska länder och alla dessa länder är medlemmar i 

både Europeiska unionen (EU) samt Europeiska monetära unionen (EMU). Valutaunionen 

grundades på 1990-talet och i Finland började euron användas 1.1.1999. I Sverige ordnades en 

folkomröstning om euron i september 2003, men svenskarna valde att rösta nej till euron och 

EMU.  

 

Syftet med avhandlingen är att jämföra ifall sättet länderna tagit beslut om EMU-

medlemskapet påverkar befolkningens syn på demokrati. De länder som jämförs är Finland 

och Sverige och den största skillnaden mellan länderna är att Finland är medlem i EMU 

medan Sverige inte är medlem i EMU. I avhandlingen studeras både hur befolkningen i 

respektive land anser att demokratin fungerar i det egna landet och hur de anser att demokratin 

fungerar på EU-nivå.  

 

Forskningsfrågan är följande: Har olika tillvägagångssätt i beslutet om EMU haft betydelse för 

nöjdheten med hur demokratin fungerar a) i det egna landet b) i EU? Sättet beslutet togs på 

skiljde sig bland länderna som jämfördes. I Finland togs beslutet som ett regeringsbeslut och i 

Sverige ordnades en folkomröstning. För att få svar på forskningsfrågan, studeras olika frågor 

som Europeiska kommissionen frågat EU-medborgare i olika undersökningar som kallas för 

eurobarometrar. Frågorna som diskuteras är bl.a. attityder mot euron och hur européerna anser 

demokratin fungera. Efter diskussionen om eurobarometrarna följer en undersökning som görs 

i statistikprogrammet SPSS med hjälp av data från databasen European Social Survey.  

 

Hur beslutet om EMU togs i Finland respektive Sverige påverkade inte direkt nöjdheten med 

demokrati. Nöjdheten med demokrati i respektive land och på EU-nivå påverkades i huvdsak 

av andra faktorer. Några av de faktorer som påverkade hur befolkningen ansåg demokratin 

fungera var och befolkningens tillit till parlamentet och rättssystemet.  
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En större undersökning inom ämnet kunde innefatta flera EMU-länder och det kunde även 

ingå en studie i socioekonomiska faktorer som påverkar åsikten om EMU. EMU är en del av 

EU och ett medlemskap i EMU innebär inte endast en ny valuta, utan också ett fördjupat 

samarbete med andra medlemsländer i EMU. Motståndarna till EMU menar att ett 

medlemskap i EMU leder till fördjupad europeisk integration och splittrar den nationella 

identiteten. Förespråkarna ser fördjupad europeisk integration som någonting positivt och de 

anser att det är praktiskt att kunna använda samma valuta i flera europeiska länder. 

Nyckelord: Europeiska unionen, Europeiska monetära unionen, euro, beslutsfattning, 

deltagardemokrati 

Datum: 20.5.2019 Sidoantal: 71 
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1. Inledning 

Under alla tider har människor velat delta på olika sätt. Politiskt deltagande har varit länge 

centralt och människor deltar i politiken och politiska debatter. I både Finland och Sverige 

ordnades en folkomröstning om EU-medlemskapet år 1994. År 1998 tog Finland beslutet om 

att gå med i europeiska monetära unionen och förverkligade EMU-samarbetet följande år. 

Sverige gick en annan väg än Finland och ordnade en folkomröstning även om euron. 

Svenskarna valde att rösta nej till en gemensam europeisk valuta och därmed används den 

svenska kronan som valuta fortsättningsvis.  

1.1 Avhandlingens uppbyggnad 

I avhandlingen fokuseras på EMU och EU. Syftet är att ta reda på hur olika beslut påverkar 

befolkningens förhållning till det egna landet och EU. Fokus kommer dock inte att ligga på 

beslut inom EU, utan det är beslutet om EMU-medlemskapet som är centralt för 

avhandlingen.  

I teoridelen diskuteras deltagardemokrati och den europeiska monetära unionen (EMU). 

Avhandlingen inleds med vad EMU är. Därefter följer teorier om deltagande samt 

deltagardemokrati och diskussionen fokuserar på de positiva respektive negativa effekterna 

gällande deltagardemokrati.  

Avhandlingens uppbyggnad är följande: först presenteras forskningsfrågan och syftet, 

därefter följer en kort beskrivning om vad EMU är och hur beslutet togs i Finland respektive 

Sverige. Vidare följer teorier och diskussion om både deltagardemokrati och EMU. Efter 

teoridelen studeras och diskuteras olika eurobarometrar och slutligen görs en undersökning i 

statistikprogrammet SPSS. Hela avhandlingen avslutas i en sammanfattande diskussion.  

1.2 Forskningsfråga och syfte 

Forskningsfrågan lyder på följande sätt:  

”Har olika tillvägagångssätt i beslutet om EMU haft betydelse för nöjdheten med hur 

demokratin fungerar a) i det egna landet b) i EU?”  
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En av de väsentliga delarna i uppsatsen är Finlands respektive Sveriges förhållande till EMU. 

Tidpunkten fokuseras på tiden kring då respektive land tog beslut om EMU. Den mest 

signifikanta skillnaden mellan besluten i respektive land är att det i Sverige ordnades en 

folkomröstning, medan beslutet i Finland togs av regeringen.  

1.3 Eastons teori 

Grunden för diskussionen ligger i Eastons teori om politiska system. Bilden nedan är en egen 

illustration på basis av Eastons modell om ett politiskt system och visar hur en process för 

beslutsfattandet ser ut (Easton, 1965, s. 32). 

 

 

 

 

 

 

 

Befolkningen är den politiska miljön som har åsikter och tankar och vill att beslutsfattarna 

ska representera dem. Den första pilen med krav och stöd syftar på vilka krav folket ställer 

på beslutsfattarna och i vilken utsträckning beslutsfattarna har folkets stöd. Krav och stöd 

leder till att ett beslut ska tas. Beslutsfattandet syftar i denna avhandling på ett 

regeringsbeslut för Finlands del och en folkomröstning för Sveriges del. Beslutsfattarna har 

ansvar för att ta ett beslut, som i detta fall är ett beslut antingen för EMU eller emot EMU 

(Easton, 1965, s. 27).  

Easton beskriver utdata som ett sätt ”organisera konsekvenserna av beteende” (Easton, 

1965, s.27). Avsikten är att hitta balans mellan indata och utdata. Utdata har två uppgifter; 

dels att influera en större del av samhället, dels att fastställa inputs som förblir en del av det 

politiska systemet (Easton, 1965, s.29).  
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Slutligen skapas ett kretslopp som visar om beslutsfattarna har folkets stöd eller inte. Pilen i 

bilden mellan utdata och folket illustrerar kretsloppet. Befolkningen ställer nya krav och 

beslutsfattarna har i uppgift att ta nya beslut.  
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2. Demokrati och deltagardemokrati 

Det finns många olika definitioner på demokrati och vad demokrati är. Olika forskare har 

redan under en lång tid definierat och diskuterat begreppet demokrati. De flesta brukar 

beskriva demokrati som folkstyre och så gör också Clawson och Oxley. Clawson och Oxley 

menar dock att detta är en väldigt enkel förklaring på vad demokrati är. Begreppet 

demokrati är mycket brett och innefattar många olika aspekter (Clawson et al., 2008, p. 3–4).  

För att få en bredare förklaring av demokrati är, är det viktigt att studera demokratisk teori. 

Med hjälp av demokratisk teori finns det möjlighet att i större grad definiera och diskutera 

begreppet demokrati. Demokratiteoretiker vill dock inte endast definiera begreppet 

demokrati, utan det är även viktigt att diskutera många olika aspekter kring definitionen för 

demokrati. Bland annat diskuteras hur befolkningen kan styra i en demokrati samt vilken 

kapacitet som befolkningen har att styra (Clawson et al., 2008, s. 3–4). 

Demokratiteoretikerna argumenterar att för att befolkningen ska kunna ta rationella 

politiska beslut, måste befolkningen alltid vara fullständigt informerade (Dalton, 2014, s. 33). 

Dalton anser också att människor får information om politiska frågor från många olika källor, 

men människor använder gärna genvägar för att få den information de behöver. En vanlig 

röstberättigad medborgare kan via genvägarna ta rimliga politiska beslut (Dalton, 2014, s. 

34). 

2.1 Deltagardemokrati 

Deltagardemokrati (Participatory Democracy) är en demokratisk teori där deltagande i 

politiken betonas allra mest. Hur aktivt en medborgare deltar i politiken, beror på hens 

socioekonomiska status. Detta anser anhängarna av deltagardemokrati vara ojämlikt och 

därför förespråkar de att medborgare i större grad är involverade i politiken. Enligt forskaren 

Benjamin Barber, skapar deltagande mera deltagande. Via politiskt deltagande kan invånare 

bli mera socialt och politiskt utbildade. Enligt en del anhängare av deltagardemokrati 

betyder ett fullständigt deltagande samhälle att också befolkningen är mer aktivt med i 

själva processen för att fatta beslut (Clawson et al. 10–11).  
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Russel J. Dalton menar att deltagande är viktigt i en demokrati. Det finns olika sätt att som 

medborgare vara aktiv inom politiken. Oftast refererar människor till att rösta då de tänker 

på politiskt deltagande. Enligt Daltons kollega, forskaren Sidney Verba, finns det fyra olika 

sätt att delta i politiken. Förutom röstning, är även kommunal aktivitet, kampanjaktivitet och 

att ta direkt kontakt med politiker centrala för politiskt deltagande. (Dalton, 2014, s. 38).  

En av de deltagarformer som Dalton betonar specifikt är röstning. Dalton beskriver röstning 

som en kollektiv aktivitet (Dalton, 2014, s. 40). Som myndig medborgare har man rätt till att 

rösta. Människor baserar sin åsikt på stora helheter och igenom röstning blir individen en del 

av det politiska systemet (Dalton, 2014, s. 42). 

Enligt Dalton borde människor delta också igenom andra sätt en röstning (Dalton, 2014, 

s.44). Förutom att till exempel delta i val, kan en medborgare också utveckla sitt politiska 

deltagande igenom att delta i undersökningar. Undersökningar om medborgarnas politiska 

åsikter bidrar till att bland annat politikerna får en helhetsbild av folkopinionen. I Sverige 

ordnades mätningar om folkopinionen både innan och efter folkomröstningen om EU. 

2.1.1 Deltagardemokrati enligt Carole Pateman 

Till följande diskuteras Carole Patemans forskning om deltagardemokrati. I artikeln 

Participatory Democracy Revisited diskuterar Pateman den forskning hon har gjort om 

deltagardemokrati, de centrala punkterna för deltagardemokratisk teori samt hur en 

eventuell framtid ser ut för deltagardemokratin.  

Pateman börjar med att diskutera ifall det ännu i dagens läge finns utrymme för 

deltagardemokrati och hon menar att deltagardemokrati behövs. Enligt Pateman tappade 

deltagardemokrati fotfäste under 1980-talet, då deltagardemokratin inte längre var populär 

och den deliberativa demokratin fick fler anhängare. Deliberativ demokrati kan beskrivas 

som diskuterande demokrati. Enligt den deliberativa demokratins förespråkare är den 

politiska diskussionen viktigare än deltagandet (Pateman, 2012, s. 7–8).  

Det finns en del problematik med deliberativ demokrati enligt Pateman. Pateman grundar 

sin kritik på att anhängare av deliberativ demokrati är också anhängare av 

deltagardemokrati. Den mest signifikanta skillnaden mellan deltagardemokrati och 

deliberativ demokrati är att den deliberativa demokratin inte är en fullständig teori, trots att 
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debatt och diskussion är viktiga delar av en demokrati (Pateman, 2012, s. 8). Pateman kritik 

riktas mot att all fokus läggs på diskussionen och andra aspekter som är viktiga för 

demokratin exkluderas (Pateman, 2012, s. 10).  

Pateman sammanfattar deltagardemokrati i följande punkter:  

1. ”Individer lär sig att delta igenom att de deltar”. Detta är den allra vanligaste aspekten 

som nämns då man talar om deltagardemokrati. Pateman menar att deltagande är möjligt 

bl.a. genom att väljare tar kontakt med myndigheterna.  

2. Genom att skapa möjligheter för individer att delta, kan man utveckla sitt eget politiska 

och sociala liv. Pateman talar om att ”demokratisera demokratin”.  

3. Det finns ett behov av ett deltagarsamhälle.  

4. För att kunna skapa ett deltagarsamhälle, behövs en omstrukturering av olika 

institutioner. Detta innebär i huvudsak att olika icke-demokratiska institutioner måste 

reformeras och demokratiseras (Pateman, 2012, s. 10).  

Slutligen diskuterar Pateman syftet med deltagardemokrati. Syftet är att i fattiga länder 

förbättra det politiska styret, medan rika länder kan med hjälp av deltagardemokrati kan 

upprätthålla den legitimitet som redan finns. Meningen med deltagandet är att få till en 

förändring och göra samhället mera demokratiskt (Pateman, 2012, s. 14). 

2.2.2. Hilmers forskning om deltagardemokrati 

Jeffrey D. Hilmer har skrivit en artikel om deltagardemokrati där han tar upp teorier samt 

argument för och emot deltagardemokrati. Hilmer menar att deltagardemokrati hade sin 

höjdpunkt under 1960- och 1970-talet i USA, men efter 1980-talet har begreppet 

deltagardemokrati tappat sin betydelse. Däremot menar Hilmer att deltagardemokrati har 

fått en ny tyngdpunkt och argumenterar för att med hjälp av deltagardemokrati kan studeras 

de aspekter av deltagardemokrati som inte uppmärksammats lika mycket inom andra 

demokratiteorier (Hilmer, 2010, s. 43–44).  

Den första forskning som Hilmer tar upp är redan nämnda Carole Patemans forskning om 

deltagardemokrati. Pateman menar att termen ”politisk” är användbar i större grad än 

endast om det nationella parlamentet. Ett av Patemans viktigaste argument är att 
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medborgare motiveras av självutveckling genom att de deltar (Hilmer, 2010, s. 45). Pateman 

betonar deltagande på många nivåer, också till exempel det deltagande som sker på 

arbetsplatsen (Hilmer, 2010, s. 46).  

Enligt HIlmer koncentrerar sig C.B. Macpherson på de redan existerande, traditionella och 

politiska institutionerna och vidare demokratisering av dessa institutioner (Hilmer, 2010, s. 

46). Macpherson anser att direkt demokrati inte är svaret, utan representativ demokrati. 

Däremot förespråkar Macpherson en pyramidmodell för direkt demokrati, som är kopplad 

till teorin om deltagardemokrati. Enligt Macphersons pyramidsteori, skulle varje steg av 

pyramiden ha en viss grad av direkt demokrati och i toppen av pyramiden skulle direkt 

demokrati infinnas. Macpherson hävdar dock att pyramidens skulle styras av aktiviteten på 

pyramidens botten och till exempel politiska partier skulle vara beroende av aktiviteten i 

pyramiden (Hilmer, 2010, s. 46). Macpherson förespråkar inte i första hand direkt demokrati, 

men väljer ändå att ha med det i den ovannämnda pyramidmodellen. 

Hilmer har också kritiserat deltagardemokratin. Som tidigare nämnt tappade 

deltagardemokrati fotfäste under 1980-talet (Hilmer, 2010, s. 49). Jane Mansbridge menar 

att det finns tre orsaker till att deltagardemokrati tappade popularitet:  

1) Deltagardemokrati försvann i och med att kravet på gräsrotsnivå försvann.  

2) Forskningen gällande deltagardemokrati är bristfällig. Det finns inte 

tillräckligt med bevis på att medborgare skulle få en bättre politisk 

utbildning via deltagardemokrati.  

3) ”Problemet är politiskt” (Hilmer, 2010, s.49) 

2.2. Svensk forskning kring deltagardemokrati 

Erik Amnå ser deltagardemokratin som en medborgarplikt. Han menar att egenintresset för 

politik är en prövning för det gemensamma bästa. Likt Pateman menar Amnå att 

deltagandet är en medborgarplikt (Amnå, 2003, s. 108). Via deltagandet får man en 

helhetsbild och får förtydligat för sig vad allmänheten anser vara bäst. Enligt Amnå menar 

deltagardemokraterna att det inte ska finnas några utomstående institutioner som blandar 

sig i medborgarnas angelägenheter (Amnå, 2003, s. 109). Medborgarna måste få vara 

självförverkligande och detta skapar mer politisk jämlikhet och autonomi. Genom att sprida 
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makten ut i periferin skapas mera demos, dvs. en frihet för medborgarna (Amnå, 2003, 

s.110).  

Amnå talar även om likheterna mellan valdemokrati och deltagardemokrati. Här är det 

svenska valet om euron ett praktiskt exempel. Innan val förs det i samhället aktiv diskussion 

kring valets tema och hur olika resultat kommer att påverka fortsatt politiskt arbete och 

samhällelig utveckling. Eurons för- och nackdelar diskuterades flitigt på olika samhällsnivåer 

innan valet. Amnå menar att valdemokratin kan förstärkas av deltagardemokratin (Amnå, 

2003, s. 110). Den största skillnaden är att valdemokratin strävar efter en viss disciplin, 

demokratin ska vara effektiv och stabil. I deltagardemokratin strävas däremot efter 

folkbildning. Folkbildningen ska vara frivillig och på så sätt aktivera medborgarna. 

Deltagardemokraterna värderar deliberation (Amnå, 2003, s. 111). Amnå diskuterar att eliter 

kan manipulera åsiktsbildningen utan deltagardemokrati (Amnå, 2003. s. 112). Här kan man 

diskutera ifall resultatet i det svenska valet om euron hade sett annorlunda ut ifall 

deltagardemokratin varit dominerande under valet.  

Enligt Amnå finns det fem olika typer av problem när det kommer till deltagardemokrati; 

jämlikhetsproblemet, kvalitetsproblemet, fragmenteringsproblemet, vilja-/hinna-problemet 

och effektivitetsproblemet. Enligt Amnå är jämlikhetsproblemet det allra största problemet 

med deltagardemokrati. Då diskussion är en väsentlig del av deltagardemokrati, menar 

Amnå att politiker och eliten med stora politiska resurser får tolkningsföreträde i 

beslutsfattandet. De med redan tidigare politisk makt får ytterligare mer politisk makt och 

medborgarna hamnar i skymundan (Amnå, 2003, s. 116).  

I all sin enkelhet menas med kvalitetsproblemet att kvalitén på besluten blir lidande i och 

med deltagardemokrati. Valdemokraterna menar att människor i allmänhet är relativt 

passiva när det kommer till att själva vara tvungna styra, eftersom människor saknar helt 

enkelt kompetens att styra. Amnå betonar även att deltagardemokraterna gärna ser resultat 

som har föregåtts av grundliga samtal.  

Vidare kritiseras deltagardemokratin för fragmentering (uppdelning). Istället för att kollektivt 

ta beslut och lösa problem, kommer olika grupperingar i större utsträckning att prioritera 

sina egna intressen. Amnå talar om att vara ”seg selv nokk” och antyder på att medborgare 

saknar kunskapen att se allas, dvs. helhetens behov (Amnå, 2003, s. 117–118). Här kommer 
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följande problem med deltagardemokrati, vilja-/hinna-problemet. Helt enkelt menas med 

detta att människor inte har lust eller hinner inte studera och fundera på de problem som 

påverkar hela samhället (Amnå, 2003, s. 118). Den deltagardemokratiska teorin lägger stor 

vikt vid konstant aktiva medborgare (Amnå, 2003, s. 119).  

Till sists diskuterar Amnå effektivitetsproblemet. Här reflekterar Amnå över att i och med 

deltagardemokrati och deliberation, sprids politiken till allt större samhällsområden. Den 

beslutsfattande sfären blir helt enkelt för bred och beslutsfattandet blir i längden ineffektivt, 

både politiskt och ekonomiskt. Däremot skapar deltagardemokratin en bredare helhetsbild, 

eftersom deliberation ger möjlighet till både reflektion och kritik innan beslutet tas. I och 

med deltagardemokrati kan det eventuellt i större grad tas ”rätt” beslut. (Amnå, 2003, s. 

119).  

Amnå summerar i en rad olika punkter varför han anser deltagardemokrati vara önskvärt. 

Amnå menar att valdemokratin inte kan svara på frågor som t.ex. varför valdeltagandet har 

en sjunkande trend (Amnå, 2003, s. 122). Som tidigare nämnt, bidrar deltagandet till att öka 

väljarnas kunskap om politiken. Både valdemokrati, representativ demokrati och 

deltagardemokrati handlar alla om samma saker och går så att säga in i varandra. Amnå 

påpekar även att deltagardemokrati skapar en väg åt representativ demokrati. 

Deltagardemokratin är som ett komplement till både valdemokrati och representativ 

demokrati (Amnå, s. 2003, s.123).  

2.2.1 Jarl och deltagardemokrati 

Även Maria Jarl är inne på Carol Patemans teori om deltagardemokrati. Jarl talar om 

deltagardemokrati som ett alternativ till andra former av demokrati och även hon betonar 

den känsla att påverka som deltagandet ger. Jarl utgår från Patemans teori om 

deltagardemokrati. Deltagardemokrati skapar politiskt självförtroende och det politiska 

självförtroendet skapar i sin tur tre centrala, empiriska effekter; politiskt intresse, politisk 

kunskap och en bredare kunskap att reflektera över olika ämnen (Jarl, 2003, s. 128–129).  

Likt Pateman menar Jarl att deltagande och ökad politisk kunskap skapar deltagande på 

andra samhällsnivåer (Jarl, 2003, s. 129). Som tidigare nämnt, diskuterade och förespråkade 

Pateman deltagande på bl.a. arbetsplatsen. Jarl anser att Pateman menar att deltagandet på 
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de så kallade ”lägre” samhällsnivåerna skall fungera som ”träning” i att delta (Jarl, 2003, 

s.129).  

Sammanfattningsvis kan konstateras att både Jarl och Amnå baserar sin forskning och 

diskussion på Patemans forskning om deltagardemokrati. Mycket repeteras av det som 

Pateman sagt och som också nämnts tidigare i avhandlingen. Amnå betonar i större grad hur 

en deltagardemokrat tänker och resonerar, medan Jarl fokuserar på den ökade politiska 

kunskap som man får igenom att delta och via deltagardemokratin.  

När det gäller hur beslutet om euron togs, kan på basen av Amnås och Jarls teorier 

konstateras att i Sverige anammades deltagardemokratin i betydligt större utsträckning än i 

Finland, eftersom svenskarna röstade om euron.  
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3. Hypotes och metod 

På basis av de teorierna ovan, är hypotesen att befolkningen i Sverige var och är nöjdare 

med beslutet om EMU, eftersom det ordnades en folkomröstning, dvs. folket fick delta aktivt 

i beslutsfattandet. Nedan en modell på hypotesen.  

 

 

 

Euro-motståndarna i Finland var mer missnöjda med beslutet om EMU, eftersom det i 

Finland inte ordnades någon folkomröstning i saken. Euro-motståndarna i Sverige är nöjdare 

med beslutet än de i Finland, eftersom de fick vara med och påverka i frågan. Deras åsikt 

blev tydligare hörd och därutöver gav folkomröstningen de ett önskat resultat då Sverige 

röstade emot EMU-medlemskapet. I Sverige var euro-anhängarna relativt nöjda, de 

”förlorade” visserligen i folkomröstningen, men hade ändå fått vara med och påverka. Även 

euro-anhängarna i Finland var relativt nöjda. Trots att de inte fick ta del av beslutet direkt, 

tog de folkvalda det beslut som tilltalade de finländska euro-anhängarna. De svenska euro-

motståndarna var nöjdast. De fick vara med och påverka beslutet och resultatet i 

folkomröstningen var ett Nej till EMU.  

Hypotesen talar för att det finns det behov av deltagarsamhälle som Pateman betonar. 

Folkomröstningen var ett sätt att tillfälligt demokratisera demokratin. Det skapades en 

möjlighet för individen att delta samt utveckla sitt eget politiska och sociala liv igenom att 

fara och rösta.  
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En av de metoder som kommer att användas är en undersökning på individnivå. Individerna 

begränsas enligt hypotesen i fyra grupper och från två länder, Finland och Sverige. 

Grupperna är de samma som i hypotesen.  

Som data i den empiriska delen av avhandlingen kommer huvudsakligen att användas 

eurobarometrar och European Social Survey.  

I denna avhandling är den mest markanta skillnaden att det i Finland var riksdagen som tog 

beslutet om ett EMU-medlemskap, medan det i Sverige ordnades en folkomröstning om 

EMU-medlemskapet.  
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4. Sammanfattning av teoridelen 

I avhandlingens teoridel har fokus varit på sambandet mellan deltagardemokrati och 

beslutet om EMU. Syftet har varit att få reda på huruvida beslutsfattande gällande EMU har 

påverkat nöjdheten med demokrati i Finland respektive Sverige. De mest centrala 

skillnaderna mellan dessa två länder och beslutet är att Finland gick med i EMU i och med ett 

regeringsbeslut, medan Sverige ordnade en folkomröstning där svenskarna röstade nej till 

EMU.  

De mest centrala teorierna är Eastons teori om politiskt system och demokratiteori. Eastons 

teori ligger som grund för avhandlingen och enligt denna teori har beslutsfattandet en 

inverkan på resultatet, som i detta fall är om befolkningen är för eller emot EMU. Eastons 

teori är även grunden till hypotesen. Enligt hypotesen är Euro-motståndare i Finland minst 

nöjda med beslutet, då de inte fick vara med i beslutsfattandet. Euro-motståndarna i Sverige 

är mest nöjda med beslutet, eftersom de fick vara med i beslutsfattandet genom att rösta.   

En stor del av grunden till deltagardemokrati ligger i Carol Patemans forskning. Hon menar 

att individer lär sig igenom att delta, demokratin måste demokratiseras, det finns ett behov 

av ett deltagarsamhälle och odemokratiska institutioner måste demokratiseras. Syftet med 

deltagande är att få till förändring.  

Dock har deltagardemokrati tappat fotfäste och fått kritik. En del menar att bland annat 

forskningen om deltagardemokrati är bristfällig och att problemet egentligen är politiskt, 

problemet är inte nivån på deltagande. Mansbridge och Warren har båda kritiserat 

deltagardemokrati och utöver den ovannämnda kritiken, menar Warren att många upplever 

beslutsfattandet som en börda.  
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5. Europeiska monetära unionen  

Tanken om en europeisk monetär union diskuterades första gången år 1989 och 

diskussionen hade redan kommit långt då Berlinmuren föll. Osäkerheten efter kalla kriget 

var stor och tanke med en europeisk monetär union var att förena Tyskland och föra 

Tyskland mot ett nytt Europa (Boomberg, Stubb, 2003, s.34).  

Beslutet om den europeiska monetära unionen (EMU) skrevs under i Maastrichtfördraget år 

1992. I Maastrichtfördraget sammanfattades diskussionen i tre pelare, varav EMU ingick i 

den första pelaren. I den andra och tredje pelaren ingick beslut om en gemensam 

säkerhetspolitik respektive beslut om EU:s inrikespolitik (Boomberg et al., 2003, s.34).   

Boomberg och Stubb menar att beslutet om EMU var enastående. Det var viktigt att det 

tidigare splittrade Tyskland i fortsättningen var enat. Boomberg och Stubb argumenterar att 

via ett enat Tyskland skulle den europeiska integrationen i lyckas. Tre faktorer stod i centrum 

för att en europeisk identitet skulle utvecklas: den gemensamma valutan skapar ekonomisk 

effektivitet, som i sin tur bidrar till en högre levnadsstandard (Boomberg et al., 2003, s. 123).  

Vem som helst kan inte bli medlem i EMU. Det finns en rad olika kriterier ett land måste 

uppfylla för att få vara med i EMU. Boomberg och Stubb skriver att beslutet om EMU tas i 

första hand av regeringar och statsledare (Boomberg et al., 2003, s. 123). Sverige avviker 

från detta, eftersom Sverige ordnade en folkomröstning om EMU-medlemskapet och 

därmed togs beslutet inte i första hand av riksdagen eller statsledare, utan av befolkningen.  

Euron började användas som virtuell valuta år 1999 och följdes av mynt och sedlar år 2002. 

Ett EMU-medlemskap innebär främst att ett euroland inte längre har en inhemsk monetär 

politik, istället är det Europeiska Centralbanken (ECB) som har tagit över uppgiften att 

upprätthålla bland annat prisstabilitet (Boomberg et al., 2003, s. 123-124). 
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5.1 Finland, EMU och regeringsprogrammet 

I denna del återges det som Lipponen- och Lipponen II regeringarna ansåg om EMU. Redan i 

regeringsprogrammet Lipponen från år 1995 framgår att regeringen strävar mot ett EMU-

medlemskap, dvs. enligt regeringsprogrammet var inställningen till EMU positiv redan några 

månader in i EU-medlemskapet. Lipponen regeringen siktade på att gå med i EMU i den 

tredje och fasen uppfylla kriterierna för EMU-medlemskapet tills dess. Här återger man 

också att regeringen framställde skilt ett förslag till EMU-medlemskap (Regeringen Lipponen, 

1995). I regeringsprogrammet nämns ingenting om att en eventuell folkomröstning skulle 

ordnas gällande frågan. Finländarna hade röstat föregående år om Finlands EU-medlemskap.  

I regeringsprogrammet Lipponen II betonar regeringen i större grad det europeiska 

samarbetet (Lipponen II, 1999). Här bör betonas att regeringen hade tagit beslut om EMU-

medlemskapet 1998, så ur den synpunkten är det motiverat att regeringen betonar EMU-

medlemskapet i regeringsprogrammet (Valtiovarainministeri & Euroopan Unioni, 2003, s. 

48). Regeringen Lipponen II menar att via ekonomisk integration skapas en stadig grund för 

ekonomisk tillväxt. Den ekonomiska integrationen sker bland annat via ett närmare 

samarbete med de andra medlemsländerna (Lipponen II, 1999).  

Eurotiedotus Suomessa är en sammanfattning av hur den finska folkopinionen om EMU 

utvecklats under de år som Finland varit medlem i EU. Under de första åren av EU-

medlemskapet var det finska stödet till EMU ganska svagt. Både år 1995 och år 1996 var 

stödet för EMU bland befolkningen endast 33 % i Finland. Stödet för EMU var betydligt 

starkare hos regeringen. (Valtiovarainministeri & Euroopan Unioni, 2003, s. 47).  

Det låga stödet för EMU fick ett uppsving i och med kampanjen för unionen. Innan 

regeringen tog beslutet om EMU-medlemskapet, låg folkets stöd på 47 %, men efter beslutet 

hade stödet ökat till 53 % (Valtiovarainministeriö et al., 2003, s.  48–49).  

En orsak kan vara den goda kunskap som finländarna fick om EMU och den nya valutan 

(Valtiovarainministeriö et al., 2003, s. 49). I Eurotiedotus Suomessa betonas bland annat 

massmediernas viktiga roll i EMU-upplysningen. Till skillnad från många andra länder, togs i 

Finland inte bara upp negativa aspekter med EMU, utan det strävades till att informera så 

neutralt som möjligt (Valtiovarainministeriö et al., 2003, s. 40).  



 
 

20 
 

5.2. Sverige och folkomröstningen om EMU 

Precis som Finland gick även Sverige med i EU år 1995. Men till skillnad från Finland höll man 

i Sverige en folkomröstning både om EU samt EMU-medlemskapet. Innan folkomröstningen 

hade Sverige varit åtta år medlem i EU och på basen av detta skulle väljarna skapa en åsikt 

om ifall Sverige skulle kunna ha nytta av ett fördjupat EU-samarbete. Folkomröstningen 

ordnades hösten 2003 och slutade i att Sverige valde att behålla den svenska kronan som 

valuta. Resultatet av folkomröstningen blev följande; 55,9 % röstade mot ett EMU-

medlemskap och 42,0 % röstade för ett EMU-medlemskap. Skillnaden mellan rösterna 

förblev 14,0 % och EMU-motståndarna gick segrande ur valet (Giljam, 2004, s. 105).  

Rutger Lindahl har undersökt faktorer som påverkade den svenska folkopinionen kring 

folkomröstningen om EMU. Den mest betydande faktorn för medborgarnas val var EU:s 

förmåga till ´policy performance´, dvs. vilken förmåga EU har att leverera politik (Lindahl, 

2004, s. 45). Eftersom Sverige ordnade en folkomröstning både när det gällde EU-

medlemskapet och EMU-medlemskapet, anser Lindahl att den centrala frågan lyder vad som 

skiljer de ovannämnda institutionernas förespråkare från deras motståndare (Lindahl, 2004, 

s. 45). Lindahl poängterar att svenskarna stöd för EU är relativt lågt jämfört med resten av 

EU-medlemmarnas och svenskarna anser sig ha relativt lite nytta av EU-medlemskapet 

(Lindahl, 2004, s. 46). Lindahl diskuterar att både EU- och EMU-opinionen följer samma 

mönster. Opinionsfördelningen i det svenska valet om EMU kan fördelas i en så kallad 

vänster-höger dimension (Lindahl, 2004, s. 49).   

5.2.1. Innan och efter folkomröstningen 

De röstberättigade, väljarna, kan delas in i tre grupper. Den första gruppen är positiv till 

både EMU och EU, den andra gruppen ställer sig negativt till både EMU och EU och den 

tredje väljargruppen är negativ till EMU men positiv till EU-medlemskapet (Lindahl, 2004, s. 

49). Lindahl menar att den sistnämnda gruppen är mest intressant, eftersom den gruppen 

avgjorde folkomröstningen. Den sistnämnda gruppen var lite som en mellangrupp, men 

deras åsikter stod närmare de som var positiva till både EU och EMU än de som var negativa 

till de båda institutionerna (Lindahl, 2004, s. 50). 
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I undersökningen innan folkomröstningen undersöktes väljarnas åsikter på 15 olika på 

politikområden (Lindahl, 2004, s. 51). De mest centrala argumenten för EMU-förespråkarna 

respektive EMU-motståndarna var följande; Ja-sidan motiverade sina åsikter med de 

ekonomiska argumenten och betonade speciellt att Sverige har mindre inflytande ifall 

Sverige väljer att stanna utanför Euro-zonen. Nej-sidan betonade starkt de eventuella 

negativa effekterna som EMU-medlemskapet skulle ha på välfärden (Lindahl, 2004, s. 55).  

Efter folkomröstningen gjordes en liknande undersökning om folkopinionen som innan valet. 

Lindahl hävdar att läget var förändrat efter folkomröstningen och därmed fokuserar han 

främst på ifall opinionen ändrades bland de olika väljargrupperna efter valet. Generellt anser 

EMU-förespråkarna att resultatet i folkomröstningen innebar försämringar på alla 

politikområden. Inte helt oväntat var EMU-förespråkarna mest oroliga för den ekonomiska 

utvecklingen. Efter folkomröstningen var över 50% av väljarna av den åsikten att 

valresultatet varken innebar en försämring eller en förbättring (Lindahl, 2004, s- 56-57).  

De som gick segrande ur valet var de som röstade emot EMU-medlemskapet. De EU-positiva 

EMU-motståndarnas opinion efter folkomröstningen antydde på en positiv trend. Dessa 

väljare ansåg att effekterna efter ett Nej-resultat blir positiva speciellt inom tre olika 

områden; den ekonomiska utvecklingen, den nationella självständigheten och demokratin. 

Både EU-positiva EMU-motståndare samt EU- och EMU-motståndare ansåg att 

folkomröstningen varken påverkar negativt eller positivt (Lindahl, 2004, s. 57–58). 

Efter folkomröstningen 2003 diskuterades resultatet. Mikael Gilljam menar att Ja-sidan bar 

på en skuldbörda efter valet. De borgerliga partierna beskylldes av Göran Persson för att ha 

skapat EMU-skepsis inom sina egna väljare och Gilljam menar att EMU-förespråkarna skyllde 

förlusten i valet på varandra (Gilljam, 2004, s. 101). De borgerliga partierna; Moderaterna, 

kristdemokraterna och folkpartiet lyckades inte få alla väljare till en enad Ja-sida och därför 

röstade svenskarna nej. De borgerliga partierna var helt enkelt för splittrade i frågan innan 

folkomröstningen (Gilljam, 2004, s.103). Giljam menar dock att folkomröstningen hade 

kunnat sluta i ett Nej, även om alla partier hade lyckats med mobiliseringen lika bra som 

innan EU-valet. Innan EU-valet hade partierna i större utsträckning lyckats mobilisera 

sympatisörerna till ett Ja (Giljam, 2004, s. 104). En av orsakerna till att mobiliseringen inte 

lyckades bra, är partiernas styrkeförhållanden som ändrades mellan 1994 och 2003. Nej-

sidan drog nytta av de ändrade styrkeförhållandena och därmed lockade Nej-sidan till väljare 
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som inte sympatiserade med ett politiskt parti. Noteras bör också att det under 

folkomröstningen 2003 fanns motstånd mot EMU både bland de socialistiska och borgerliga 

partierna (Giljam, 2004, s.105–106).  

Avslutningsvis menar Lindahl att svenskarna är positiva till EU-medlemskapet. I och med 

folkomröstningen avtog diskussionen om ett eventuellt utträde ur EU. Av svenska väljare och 

politiska aktörer var många villiga att prova och diskutera nya förslag och även kritik ansågs 

vara befogat (Lindahl, 2004, s. 58). 
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6.Euro-outsiders och Euro-insiders 

David Howarth har undersökt om euro-insiders och euro-outsiders. Till euro-insiders hör de 

länder som är medlemmar i EMU och till euro-outsiders hör de som inte är medlemmar i 

EMU (Howarth, 2005, s. 133–134). Howarth koncentrerar sig på de som han nämner till de 

originella euro-utomstående, till dessa hör Sverige, Danmark och Storbritannien. I sin analys 

tar han även upp Finland som en euro-insider. Howarths analys grundar sig på fem former av 

asymmetri (eller bristande överensstämmelse) och till dessa hör mål, demokratisk 

asymmetri, statsform, integration och asymmetri gällande ekonomiska och monetära 

principer inom EU (Howarth, 2005, s. 133–134).  

Både Sverige, Danmark och Storbritannien har en del saker gemensamt när det gäller att 

vara euro-outsider. Alla tre länder har s.k. pro-eurogrupper, dvs. grupperingar eller 

medborgare som talar för euron och ett EMU-medlemskap. Samtliga pro-eurogrupperingar i 

dessa tre länder argumenterar bland annat att landet är en outsider pga. att landet inte är 

medlem i EU. Detta argument kommer främst från den byråkratiska eliten, som menar det är 

möjligt att vara en outsider från insidan. Länderna kan inte uppnå status som 

kärnmedlemmar i EU, eftersom de inte är medlemmar i EMU. En orsak som däremot gör 

dessa tre medlemsländer i övrigt till starka EU-medlemmar, är deras starka ekonomiska 

status. Alla tre har klarat sig mycket bra ekonomiskt utanför euro-området med en stark 

ekonomisk tillväxt (Howarth, 2005, s. 134). 

Howarth fortsätter med att diskutera de fem formerna av asymmetri. Howarth menar att 

med hjälp av dessa kan beskrivas varför officiell politisk makt motsätter sig EMU (Howarth, 

2005, s.134–135). Dessutom anser Howarth att dessa asymmetrier också påverkar den både 

officiella debatten och den officiella opinionen gällande EMU-frågan i euro-utomstående 

länder. När det kommer till det målasymmetri (goal asymmetry), menar Howarth att euro-

insiders är mindre ”gästvänliga” mot EU-integration än de tre originella euro-outsiders. I 

Finlands fall kan dock konstateras att åsikter om EU-integration och EMU-medlemskap kan 

hållas isär. Den integration som skedde under Lipponens regnbågsregering är inte ett 

resultat av EMU-medlemskapet, menar Howarth och argumenterar att detta har accepterats 

av finländarna. När det kommer till Danmark och Sverige kan dock konstateras att till 

skillnad från Finland är åsikterna om EMU och vidare EU-integration i dessa länder starkt 



 
 

24 
 

sammankopplade. Det starkaste argumentet mot ett EMU-medlemskap är att EMU-

medlemskapet leder automatiskt till ytterligare integration (Howarth, 2005, s. 135).  

Howarth fortsätter med att diskutera integrations asymmetri (integration asymmetry) och 

statsforms asymmetri (polity asymmetry). Vid integrations asymmetri konstaterar Howarth 

att trots att Finland har en viss fördel med att landet inräknas i euro-området, har också 

Sverige och Danmark som euro-outsiders ett stabilt läge inom euron. Liksom Finland är 

länderna modellstater inom EU och deras starka ekonomiska status förstärker ytterligare 

deras position. Finlands positioner i EMU:s olika beslutande organ påverkar inte heller 

signifikant på varken den svenska eller den danska EMU-debatten (Howarth, 2005, s. 136).  

Med hjälp av statsforms asymmetri diskuterar Howarth att det svenska och danska 

motståndet mot EMU har dels att göra med den nordiska välfärdsmodellen. Den nordiska 

välfärdsmodellen skapar en stark nordisk välfärdsnationalism. Argumenten är att ett EMU-

medlemskap kan ha negativa konsekvenser på den nordiska välfärdsmodellen. Kvalitén på 

servicen försämras och det blir mera invecklat att organisera de ting som den nordiska 

välfärdsmodellen generellt innefattar (Howarth, 2005, s. 136). Statsforms asymmetri 

innefattar också den allmänna opinionen om euro-outsiders nationella ekonomi. Howarth 

argumenterar att ifall Danmark och Sverige gick med i EMU, skulle knappt krävas av länderna 

någon ekonomisk strukturreform. Allmänheten i dessa länder litar starkt på den nationella 

ekonomin och EMU behövs inte, eftersom den nationella ekonomin är stark. Inte heller det 

finska exemplet med positiva erfarenheter av EMU-medlemskapet påverkar den allmänna 

EMU-opinionen bland svenskarna och danskarna (Howarth, 2005, s. 137). Howarths 

forskning förklarar delvis skillnaderna mellan Finland och Sverige som EU-medlemmar och 

Sveriges val att stanna utanför. Forskningen förklarade varför Finland valde att gå med i 

EMU. 

 6.1. Finlands roll som euro-insider 

Till diskuteras Finlands roll som euro-insider och vilka “lektioner” Finland kan ge åt till 

exempel Sverige. Teija Tiilikainen, som har studerat inom ämnet, börjar med att återge 

Finlands väg till EU och EMU samt Finlands förhållning till EU-integration från och med andra 

världskriget (Tiilikainen, 2005, s.25–27).  
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Innan Finland anslöt sig till EMU, togs upp tre riskfaktorer ett EMU-medlemskap kunde föra 

med sig. Den första och största risken enligt studier skulle vara s.k. asymmetriska chockar 

(asymmetric chocks). Eftersom Finland som helhet är en relativ liten ekonomi, skulle landet 

vara mer känslig när det gäller förändringar och eventuella oförväntade händelser inom den 

monetära unionen. Här varnade regeringen olika ekonomiska aktörer att vara på sin vakt för 

de förändringar den nya valutan och den monetära unionen kunde föra med sig (Tiilikainen, 

2005, s. 28). Därutöver ansåg regeringen två ytterligare risker gällande ECB:s program; den 

finska arbetsmarknadspolitiken kunde bli begränsad av den låga inflation som ECB hade som 

mål. Dessutom ansåg man ECB:s penningpolitik vara problematisk när det gällde 

politikområden som regional tillväxt och jämlikhet mellan könen. För att undvika eventuella 

problem, krävde ett medlemskap i den monetära unionen förändringar i de ovannämnda, 

lokala politiska frågorna (Tiilikainen, 2005, s. 28–29).  

Det största argumentet för ett EMU-medlemskap är att få vara med i de innersta beslutande 

organen inom EU. EMU och ECB har en nyckelroll inom EU och därmed är Finland som EMU-

medlem med i den innersta cirkeln, dvs. medlem i några av de viktigaste beslutande 

organen. Tiilikainen talar om ”EU-core” (EU:s kärna) (Tiilikainen, 2005, s. 29–30). 

Argumenten för ett EMU-medlemskap kantas också av Finlands roll som ett litet land, ett 

litet medlemskapsland. Finland föredrar att så många som möjligt av medlemsländerna är 

med i EMU. Ytterligare kantas den finska opinionen av säkerhetsfrågor. Medlemskapet i 

EMU är en slags trygghet och signalerar till omvärlden att Finland som stat förespråkar EU-

integration. Finland har dessutom kunnat utnyttja sin position till sin fördel som en av EMU:s 

första medlemsstater, då landet har bland annat haft inflytande i Euro-gruppen (Tiilikainen, 

2005, s. 30–31).  

Tiilikainen försätter med att argumentera för Finlands EMU-medlemskap genom att ta upp 

en rad olika positiva faktorer som Finland har kunnat utnyttja i och med EMU-

medlemskapet. För det första har den finska arbetsmarknaden implementerat effektivt de 

krav som krävs i och med EMU-medlemskap och den finska exporten och importen har ökat. 

Till exempel har Tyskland blivit en viktig handelspartner för Finland, (som tidigare nämnt är 

också Tyskland medlem i EMU och landet har en av EMU:s samt EU:s största ekonomier). 

Utöver detta har arbetslösheten sjunkit och EMU-medlemskapet har säkerställt för Finland 

stabilitet gällande räntor och inflation (Tiilikainen, 2005, s. 32).  
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Trots de många positiva effekterna, finns det även kritik emot EMU-medlemskapet. 

Tiilikainen tar upp olika kritiska frågeställningar mot EMU. En stor del av kritiken riktades 

mot prishöjningen av varor. Många ansåg att euron ökade priset på varor, vilket delvis 

stämmer. Kritikerna menade att priserna ökade markant, men undersökningar efter eurons 

införande visade att prisökningen var relativt liten. Priserna ökade under samma tidpunkt 

också i Sverige, där euron inte infördes som valuta. Tabellen nedan visar prisstabiliteten i 

Finland jämfört med EU under åren 1998 till 2004 (Tiilikainen, 2005, s. 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisstabiliteten är enligt Finlands bank ett sätt att följa att priserna hålls stabila. För euron är 

detta ett av dom viktigaste verktygen för att se till att det ekonomiska klimatet hålls på en 

stabil och gynnsam nivå. Genom att följa upp prisstabiliteten, kan man också följa nivåerna 

på inflation och deflation (dvs. höjning och sänkning av priser). Dessa påverkar i sin tur 

köpkraften. Inflation m.a.o. prishöjning, påverkar ofta negativt på köpkraften. ECB:s mål är 

att prisstabiliteten ska vara så nära noll som möjligt (Finlands Bank).  
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Tiilikainen fortsätter med att diskutera vad som skiljer Finland från sina närmaste euro-

utomstående grannar, dvs. Sverige och Danmark. I vårt fall är speciell skillnaden till Sverige 

intressant, då jämförelsen i denna avhandling koncentrerar sig på Finland och Sverige.  

Här återkommer diskussionen till när länderna gick med i EU och de händelseförlopp som 

skedde under 1990-talet. Finlands utgångsläge var annorlunda än Sveriges och Danmarks, 

eftersom det i Finland koncentrerades betydligt mer på det allmänna politiska läget och 

säkerhetspolitiken. Orsakerna till att dessa prioriterades i diskussionen var på grund av 

Finlands historiska bakgrund och de händelser landet upplevt under majoriteten av 

efterkrigstiden. Till viss del kände finländarna press från Sverige att gå med i EU, men 

förutsättningarna och förväntningarna på integrationen var olika i Finland och Sverige. 

Grunden till Finlands EMU-medlemskap lades direkt efter ett godkänt tillträde i EU. Det var 

regeringen under åren 1995–1996 som låg till stor del bakom EMU-medlemskapet och 

majoriteten av politikerna samt den politiska eliten såg positivt också på ett EMU-

medlemskap. Den huvudsakliga kritiken kom från både s.k. extremhögern och 

extremvänstern. Inom dessa grupperingar ansågs att ett skilt EMU-medlemskap påverkar 

negativt det nordiska samarbetet och därmed är det viktigt att tillsammans med Sverige och 

Danmark besluta om huruvida man godkänner ett EMU-medlemskap eller inte (Tiilikainen, 

2005, s. 38).  

Sammanfattningsvis menar Tiilikainen att Finland är det nordiska exemplet på ett EMU-

medlemskap och hur medlemskapet kan påverka ett nordiskt land positivt. I genomsnitt är 

EMU-motståndet mycket litet. Den finska EMU-opinionen har inte påverkats av den svenska 

EMU-opinionen, vilket enligt Tiilikainen är överraskande. Den finska eliten hade en 

påverkande roll när man vägde upp positiva och negativa effekter för ett finskt EMU-

medlemskap. Den finska (politiska) eliten talade positivt för EMU-medlemskapet och 

engagerade sig även i den svenska debatten bland pro-EMU grupperingar, innan det svenska 

eurovalet. Detta finska engagemang förklarar Tiilikainen med bilateralism (new bilateralism), 

dvs. man ville se ett ytterligare fördjupat nordiskt samarbete även via EMU-medlemskapet. 

När det kommer till EMU, åtnjuter medlemskapet i Finland en hög legitimitet. De 

asymmetriska chocker och risker som upplevdes som risker har inte blivit verklighet enligt 

Tiilikainen. Utöver detta har inte heller den nordiska välfärdsmodellen påverkats negativt. 
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Finland är ett modelland för sina euro-utomstående, nordiska grannar (Tiilikainen, 2005, 

s.39-40).  

6.2. Sveriges roll som euro-outsider 

Till följande diskuteras Sverige och landets roll som euro-outsider. Hur skiljer sig Sveriges roll 

i EU från Finland som är medlem i både EU och EMU? Har Sverige en lika stark plats inom 

”EU:s kärna” som Finland, trots att landet inte är medlem i EMU? Naurin och Lindahls 

forskning om Sverige som ett euro-utomstående land koncentrerar sig på Sveriges 

”tvillingansikte” (twin-face) gentemot unionen och de åsikter som skiljer folkets åsikt från 

elitens (Naurin & Lindahl, 2005, s.66). 

Till skillnad från Finland har EU-integration inte fått lika mycket stöd i Sverige som i Finland. 

Enligt Lindahl och Naurin skiljer sig svenska folkets åsikt från den svenska politiska elitens 

åsikt. Eliten är för djupare EU-integration, medan majoriteten av den svenska befolkningen 

är emot fördjupad EU-integration (Naurin et al., 2005, s.66). Naurin och Lindahl grundar sin 

teori på att man i Sverige (likt Finland) vill vara i centrum av EU:s kärna och i centrum av 

beslutsfattandet, trots att man är utanför EMU. Därför förespråkar den svenska eliten ett 

medlemskap i EMU, eftersom detta skulle underlätta för Sverige att vara delaktig i den 

beslutsfattande ”EU-kärnan” (Naurin et al., 2005, s.67). 

Naurin och Lindahl talar om ett ”medvetet utanförskap” (Conscious Outsider). Sveriges 

utgångspunkt för ett EU-medlemskap var delvis lika, delvis olika från Finlands. Även Sverige 

hade en del erfarenheter från kalla kriget och landet påverkades också av den ekonomiska 

recession som skedde i början på 1990-talet. Däremot var den svenska vägen mot EU 

betydligt mer driven av den svenska eliten. Inom det svenska folket rådde en federal 

skepticism (Federo-scepticism), dvs. man var emot och skeptisk till ett fördjupat federalt 

samarbete i Europa och EU (Naurin et al., 2005, s.67–68). Den federala skepticismen är en 

tydlig skillnad från Finland. I Finland var både eliten och befolkningen betydligt mer positiva 

till EU, eftersom Finland under kalla kriget varit mer bunden till relationen till Sovjet och 

Östeuropa.  

Frågan om EMU och det s.k. tredje steget diskuterades inte då Sverige gick med i EMU, utan 

redan 1994 bestämdes det att det skulle ordnas en folkomröstning om Sveriges EMU-
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medlemskap. Naurin och Lindahl fortsätter med att diskutera den svenska opinionen 

gällande djupare integration. Här menar de att svenskarna är blyga när det gäller fördjupad 

integration inom EU. Innan valet diskuterades de risker som skulle kunna hota Sverige i och 

med en gemensam valuta.  Svenskarna ville inte vara delaktiga i en fördjupad integration 

eller vara medlem i en EU-kärna ledd av fransk-tysk sammansättning (Naurin et al., 2005, 

s.69). Det allra tyngsta argumentet mot ett EMU-medlemskap kom från erfarenheterna med 

EU-medlemskapet. Ytterst få svenskar ansåg att de haft nytta av EU-medlemskapet och 

därför ansåg de inte heller att ett EMU-medlemskap skulle tillföra någonting till Sverige 

(Naurin et al., 2005, s. 70). 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

Tabellen ovan visar den svenska euro-opinionen mellan åren 1998–2003. Mot mitten och 

slutet av år 2002 syns en pik hos Ja-sidan. Detta berodde på att många svenskar reste under 

denna period och märkte den positiva sidan med att många europeiska länder hade samma 

valuta (Naurin et al., 2005, s. 70).  

Naurin och Lindahl fortsätter med att diskutera valet och varför det ordnades. Ända sedan 

tillträdet i EU hade befolkningen och eliten olika åsikter om EMU-medlemskapet, dvs. under 

hela tiden mellan 1994 och framtill valresultatet om EMU-medlemskapet. Valet hölls på 

grund av att eliten inte skulle beskyllas för det slutliga beslutet, utan det var befolkningens 
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röst som skulle avgöra frågan (Naurin et al., 2005, s. 72). Enligt Naurin och Lindahl hände 

dock en vändning hos eliten innan valet. Det visade sig att bland annat flera bankers tidigare 

verkställande direktörer, företagsledare och professorer vid universitet motsatte sig den 

gemensamma valutan och anslöt sig därmed till nej-sidan. Detta ledde till en ”intern tävling” 

inom eliten och nej-sidans legitimitet stärktes då många inom eliten dessutom förespråkade 

en ”vänta och se” strategi (wait-and-see -strategy). Därutöver argumenterades för att det 

inte skulle vara ett ekonomiskt hot för Sverige ifall landet stannade utanför EMU (Naurin et 

al., 2005, s73-74). Nej-sidans stöd stärktes ytterligare genom att ja-sidan hade svårt att 

argumentera mot federo-skeptikerna och därmed hade federo-skeptikerna fortsättningsvis 

den oro som de haft tidigare. Federo-skeptikerna fortsatte med att argumentera för de 

negativa effekter som ett EMU-medlemskap kunde föra med sig (Naurin et al., 2005, s. 74). I 

slutändan vägde alltså de EMU-kritiska argumenten tyngre än de som förespråkade EMU. 

Kritiker ansåg att ECB inte hade den demokratiska ansvarsskyldighet som krävdes och de 

ville behålla den svenska suveränitet som fanns, att stöda ECB var inte ett alternativ (Naurin 

et al., 2005, s. 75). 

Ytterligare två svenska argument diskuteras av Naurin och Lindahl. För det första har 

svenskarna haft mycket lägre förväntningar och förhoppningar på EU än finländarna. Enligt 

Naurin och Lindahl är svenskarna allmänt betydligt mer kritiska mot EU och via forskning har 

det kommit fram att de som är positiva till EU i sina svar på frågeformulären, även väger upp 

de negativa effekterna av ett medlemskap i EMU (Naurin et al., 2005, s. 77–78). 

Diskussionen fortsätter med svenskarnas roll och deras vilja att vara ett euro-utomstående 

land. De vill dock vara ett euro-utomstående land innanför EU, en s.k. ovillig medlem av EU. 

Innan valet diskuterades också ifall Sverige skulle bli en friåkare (free rider). Skulle landet 

kunna vara en del av EU:s kärna, trots att landet stannar utanför EMU? Samma fråga ställdes 

även i Finland, men i det finska fallet fanns knappt någon diskussion om att vara ”fri åkare”. 

Naurin och Lindahl beskriver också att diskussionen om fri åkning enligt forskare inte hade 

någon vetenskaplig bakgrund, utan var endast en teori som kunde förklara den svenska 

folkopinionen (Naurin et al., 2005, s. 79–80).  

Avslutningsvis beskriver Naurin och Lindahl hur olika asymmetrier har tillämpats inom det 

svenska EMU-fallet. Först i fokus står målasymmetri, där Naurin och Lindahl ser på 

svenskarnas (speciellt den svenska elitens) problem att fatta beslut. Nej-sidan hade ett starkt 
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fäste och det var säkrare att stanna utanför än att gå med i EMU. Även inom de politiska 

asymmetrierna upplevdes ”rädsla” och risker för eventuella förändringar som ett EMU-

medlemskap kunde föra med sig, till exempel ansågs eventuella förändringar inom 

arbetsmarknadspolitiken riskfyllda. Integrations-asymmetri kopplar Naurin och Lindahl till 

den franska-tyska bilden av EU och den EU-politik och dessa två dominanta EU-länder kan 

eventuellt tvinga de andra EU-länderna med här. Likt Finland hade Sverige dock stärkt sin 

position inom olika EU-institutioner, trots att landet stått (och står) utanför EMU. Där 

Finland har en plats i EU:s kärna via sitt EMU-medlemskap, är Sverige en euro-outsider som 

söker inflytande på andra områden (Naurin et al., 2005, s. 84–86).  
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7. Skillnaden mellan allmänna val och folkomröstningar 

En rad olika faktorer påverkar hur människor röstar i val och till följande diskuteras 

röstningsbeteende och diverse orsaker som kan påverka röstningsbeteendet. Lawrence 

Leduc har studerat allmänt röstningsbeteende i val och folkomröstningar. Enligt Leduc är det 

viktigt att se skillnad på dessa två typer av val. En folkomröstning (referendum) är inte ett val 

i dess bemärkelse där väljaren röstar mellan olika politiker och politiska partier, utan snarare 

röstar väljaren om sin åsikt i en politisk fråga. Leduc nämner som exempel bland annat 

folkomröstningarna om EU-medlemskap och menar att det finns tre väsentliga modeller för 

folkomröstningar. Trots att teorierna för val kan även till viss del stämma och tillämpas 

gällande folkomröstningar, finns det fortfarande skillnader mellan dessa två typer av val 

(Leduc, 2002, s. 711–712).  

En av de faktorer som skiljer folkomröstningar från val är själva valresultatet. Här är det mest 

signifikanta att i en folkomröstning kan valresultatet vara betydligt mera utspritt än i andra 

val (Leduc, 2002, s. 715). Själva valresultatet kan skilja sig mycket från det förutspådda 

valresultatet. Här kan väljaren påverka både den bild hen har av de olika sidorna i en 

kampanj, den diskurs som folkomröstningen tar under kampanjtiden samt väljarens egna 

åsikt. Enligt Leduc finns en tydlig skillnad mellan förutspått valresultat och det faktiska 

valresultatet, speciellt i de folkomröstningar där väljarna generellt vet väldigt lite om frågan 

som röstas om (Leduc, 2002, s. 716). I folkomröstningar där ämnet är för väljaren bekant 

sedan tidigare är ”risken” för en eventuell ändring i väljarens åsikt betydligt mer osannolik. 

Väljarna tar till sig de uttalanden som välkända politiker uttrycker. Även partiidentifikation 

och politisk ideologi påverkar väljaren och väljarens åsikt. En folkomröstning kan också ta en 

s.k. ny riktning där t.ex. ett nytt argument kan ändra väljarnas åsikt i frågan och därmed 

ändra valresultatet i folkomröstningen. En folkomröstning där väljarna sedan tidigare har 

mycket kunskap medför nödvändigtvis inte ett valresultat i likhet med det förutspådda 

valresultatet (Leduc, 2002, s. 718).   

Leduc menar att speciellt partitillhörighet kan vara en avgörande faktor hur en väljare röstar 

i en folkomröstning. Det är via partiernas ståndpunkt som väljaren får sin information och 

ofta vänder väljaren sig till att få information från det parti eller de partier som hen röstar på 

i andra val. När partierna inte engagerar sig lika starkt i en folkomröstningsfråga, kan 
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kortsiktiga element (short-term elements) enligt Leduc ta över informationstillgången till 

väljaren (Leduc, 2002, s. 722).  

Alla val är mer eller mindre en form av politiskt deltagande. I och med diskussioner innan 

valet, hade väljarna möjlighet att ta reda på information och därmed lära sig genom att de 

deltar. Istället för att EMU-beslutet i Sverige skulle ha tagits som ett riksdagsbeslut, togs 

beslutet att tillämpa en annan form av demokrati, en folkomröstning. I och med 

folkomröstningen fick väljarna möjlighet att lära sig genom att de deltar. Detta är en av de 

punkter som är viktiga för deltagardemokratin enligt Carole Pateman. Väljarna hade även 

möjlighet till att öka sin politiska kunskap. Detta ansåg Maia Jarl vara en viktig del av 

deltagardemokratin. Även Erik Amnå betonade befolkningens möjlighet till att delta och 

menade att detta bidrar i större grad till att rätt beslut tas. Allmänna val och 

folkomröstningar skiljer sig i viss mån från varandra, men båda är former av 

deltagardemokrati. Eurovalet 2003 var en folkomröstning och bidrog enligt de 

deltagardemokratiska teorierna till att demokratisera demokratin i och med att individerna, 

dvs. väljarna gavs möjligheten att delta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

34 
 

8. Nöjdhet med demokrati i det egna landet och EU 

Till följande studeras hur finländarna och svenskarna anser att demokratin fungerar i det 

egna landet och i EU. an forskningsfrågan. I forskningsfrågan frågas ifall olika 

tillvägagångssätt haft en inverkan på hur befolkningen anser att demokratin fungerar. Som 

tidigare nämnt, är största skillnaden i detta fall att det i Finland togs ett riksdagsbeslut om 

EMU och i Sverige ordnades en folkomröstning.  

8.1 Nöjdheten med demokratin i det egna landet 

Först diskuteras vad finländarna respektive svenskarna ansåg om demokratin i det egna 

landet omkring de år som beslutet om EMU togs. Därefter fortsätter diskussionen med hur 

befolkningen i Finland och Sverige ansåg att demokratin fungerade i EU. Senare jämförs de 

finska och svenska resultaten.  

8.1.1 Finland 

Först studeras vad finländarna ansåg om demokratin i det egna landet under åren 1999 och 

2000. År 1998 utelämnas eftersom det inte finns tillgängliga data när det gäller denna fråga.  
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Det visar sig att majoriteten av finländarna är nöjda med demokratin både under året då 

euron införs och året efter den nya valutan har införts. Andelen av de finländare som är 

nöjda med demokratin i det egna landet sjunker dock med tre procentenheter från år 1999 

till år 2000, men andelen av de som är missnöjda ökar med endast en procentenhet. Ett år 

efter införandet av den nya valutan är finländarna mer missnöjda med hur demokratin 

fungerar i det egna landet. Detta kan tolkas som att riksdagsbeslutet om att gå med i EMU är 

åtminstone en av orsakerna till att befolkningen inte längre är lika nöjd med hur demokratin 

fungerar i det egna landet. Detta skulle tyda på att hur beslutet tas, har en inverkan på hur 

demokratin anses fungera.  

Andelen av de finländare som är missnöjda med hur demokratin fungerar i det egna landet 

ligger både år 1999 och 2000 kring 30 %. Siffrorna för de som svarat vet ej visas inte. Det kan 

också konstateras att finländarna ligger ovanför EU-genomsnittet. Finländarna anser i större 

grad att demokratin fungerar i det egna landet än vad EU-medborgarna gör (Europeiska 

Kommissionen, 1999; Europeiska Kommissionen, 2000).  
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8.1.2. Sverige  

Till följande studeras hur svenskarna anser att demokratin fungerar i det egna landet. Här 

hittas information också för hur svenskarna anser att demokratin fungerar år 2002, dvs. ett 

år innan valet. I det svenska fallet studeras statistik från år 2002 till 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För det första är svenskarna mycket nöjda med hur demokratin fungerar i det egna landet år 

2002 och de flesta länderna ligger ovanför EU-genomsnittet. De enda respondenterna som 

är missnöjda är italienarna och portugiserna. I Sverige anser hela 77 % att demokratin 

fungerar bra eller mycket bra i det egna landet. Endast 23 % av svenskarna är missnöjda. De 

nordiska länderna toppar statistiken och danskarna är nöjdast. Av finländarna är fler nöjda 

än tidigare år, 71 %. I rapporten berättas att i både Sverige och Finland är sju av tio nöjda 

med hur demokratin fungerar i det egna landet. Åter har andelen av de som svarat vet ej 

lämnats bort. (Europeiska kommissionen, 2002, s. 97).  

Till följande diskuteras hur nöjda svenskarna var med demokratin i det egna landet under 

valåret 2003. För Sveriges del frågades samma fråga både under våren och hösten. Hur 

skiljer sig svenskarnas åsikter mellan våren och hösten 2003.  
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Resultatet från våren 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet från hösten 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Under år 2003 är de flesta svenskarna ganska nöjda med hur demokratin fungerar i det egna 

landet. Räknas resultaten ihop för de som är mycket nöjda och ganska nöjda, kan det 

konstateras att resultatet är väldigt lika med år 2002. Det finns inte heller någon större 

skillnad mellan resultaten mellan våren och hösten 2003. De som är ganska nöjda och 
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mycket nöjda är sammanlagt 75 % under våren och 73 % under hösten. De flesta är dock 

ganska nöjda och andelen som är mycket nöjda är relativt låg. Majoriteten av EU-

medborgarna är ganska missnöjda med hur demokratin fungerar i det egna landet och 

svenskarna är betydligt mer nöjda än EU-genomsnittet (Europeiska kommissionen, 2003, 

s.11). Här kan det tolkas att valet inte hade en större inverkan på hur svenskarna såg på 

demokratin i det egna landet. Svenskarna var helt enkelt nöjda med demokratin och nöjda 

med att de fick rösta om EMU-medlemskapet.  

Slutligen studera ännu hur svenskarna ansåg demokratin fungera år 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valet verkar inte ha påverkat den svenska opinionen om hur nöjd svenskarna är med 

demokratin i det egna landet. Fortfarande är majoriteten, 74 %, av svenskarna nöjda eller 

mycket nöjda med hur demokratin fungerar. Under de tre år som jämförts här, är 

svenskarna i allmänhet nöjda med hur demokratin fungerar i det egna landet (Europeiska 

kommissionen, 2004, s. 102).  
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8.2. Nöjdheten med hur demokratin fungerar på EU-nivå 

Till näst diskuteras hur finländarna och svenskarna anser demokratin fungerar på EU-nivå. 

För att kunna få en så bra helhetsbild som möjligt av hur demokratin fungerar, jämförs 

samma tidsperioder som tidigare. Åter studeras Finland först därefter Sverige. I slutet av 

kapitel tio sammanfattas hur åsikterna skiljer sig mellan hur finländarna och svenskarna 

anser att demokratin fungerar i det egna landet och på EU-nivå.  

8.2.1. Finland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några månader efter att Finland gick med i EMU, var befolkningen relativt nöjd med 

demokratin på EU-nivå. Det är speciellt intressant att se på finländarnas svar gällande hur 

demokratin fungerar på EU-nivå. Andelen som anser sig vara nöjda med hur demokratin 

fungerar på EU-nivå ökar under det år som undersökningen görs och den tidsperiod då 

Finland går med i EMU. Andelen nöjda i Finland ökar med tio procentenheter från år 1998 till 

år 1999. Några månader efter att Finland gått med i EMU, är de finska och de övriga EU-

medborgarnas svar betydligt närmare varandra än året tidigare. Noteras kan också att EU-

medborgarna är i genomsnitt med nöjda med demokratin på EU-nivå än finländarna. De 

svenska respondenterna är betydligt mindre nöjda än finländarna både år 1998 och 1999 

(Europeiska kommissionen, 1999, s. 7–8).  
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Till följande ses på hur finländarnas åsikt i frågan utvecklas från år 1999 till år 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andelen nöjda fortsätter att öka ytterligare under 1999. Under hösten 1999 är andelen 

nöjda 34 % och på våren år 2000 ha andelen ökat till 41 % (Europeiska Kommissionen, 2000, 

s. 81). Detta skulle tyda på att medlemskapet i EMU ökar på finländarnas nöjdhet med hur 

demokratin fungerar på EU-nivå.  
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8.2.2. Sverige 

Det är åter dags att se på svenskarnas åsikter. Till följande jämförs hur svenskarna anser att 

demokratin fungerar på EU-nivå mellan åren 2002–2004. Nedan resultatet för år 2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majoriteten av svenskarna är missnöjda med hur demokratin fungerar på EU-nivå. 

Situationen är omvänd från jämförelsen hur demokratin anses fungera i det egna landet.  

EU-medborgarna är generellt sett nöjd med demokratin på EU-nivå (Europeiska 

Kommissionen, 2002).  

Det är ett intressant utgångsläge ett år innan eurovalet. Kommer situationen te sig lika 

igenom hela den jämförda tidsperioden eller kommer det att ske en ändring? Kommer 

svenskarna att vara mer nöjda med demokratin på EU-nivå efter eurovalet? Här är det skäl 

att komma ihåg att kategorierna mycket nöjd och ganska nöjd samt mycket missnöjd och 

ganska missnöjd är sammanslagna, men bland dessa sammanslagna kategorier är dock 45 % 

missnöjda jämfört med de 42 % nöjda. Även här har kategorin vet ej lämnats bort, när 

siffrorna jämförs.  
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Till följande ses på ifall siffrorna har ändrats under eurovalsåret 2003. 

Resultat från våren 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från hösten 2003. 
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Svenskarna är genom hela eurovalsåret ganska nöjda med demokratin på EU-nivå. 

Marginalerna är små. Under våren är det endast tre procent som skiljer mellan de som är 

ganska nöjda och ganska missnöjda och under hösten är skillnaden mellan dessa två grupper 

endast 1 %. Räknas siffrorna ihop i likhet med resultatet från år 2002, visar resultatet att 

svenskarna egentligen är fortfarande missnöjda med hur demokratin fungerar på EU-nivå. 

Sammanlagt är de mycket nöjda och ganska nöjda under våren 2003 41 % och under hösten 

36 %. Då de som är ganska missnöjda och mycket missnöjda räknas ihop, fås ett resultat som 

visar att 47 % är missnöjda under våren 2003 och under hösten är andelen 48 % (Europeiska 

Kommissionen, 2003, s. 11). 

Jämförs varje kategori för sig, kan det konstateras att både andelen ganska nöjda och ganska 

missnöjda sjunker från våren till hösten. Andelen ganska missnöjda ökar däremot under året 

(Europeiska kommissionen, 2003, s. 11). Detta kunde tyda på att den nationella känslan 

ökade under eurovalsåret och var därmed också en påverkande orsak till valresultatet. De 

övriga EU-medborgarna är generellt ganska nöjda med hur demokratin fungerar på EU-nivå, 

men också här sjunker andelen ganska nöjda till hösten. En väldigt liten del bland både 

svenskarna och de övriga EU-medborgarna är mycket nöjda med demokratin på EU-nivå.  

Året efter eurovalet, dvs. år 2004, såg resultatet ut enligt följande.  
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Jämfört med de tidigare åren, är missnöjdheten med demokratin på EU-nivå större än 

tidigare. Procenten missnöjda är bland de högsta både bland svenskar och finländare. 

Däremot verkar de flesta andra i EU vara fortsättningsvis nöjda, trots att missnöjdheten 

också ökat bland EU-medborgarna. I jämförelsen nedan analyseras eventuella orsaker till att 

utvecklingen ser ut som den gör.  

8.3. Jämförelse på hur finländarna och svenskarna anser demokratin 

fungera 

När det kommer till nöjdheten med demokrati i det egna landet, står finländarna och 

svenskarna nära varandra. Den procentuella skillnaden bland finländare och svenskar är liten 

både bland de som är nöjda och de som är missnöjda. Svenskarna är dock mer nöjda med 

demokratin i det egna landet än vad finländarna är. Detta skulle tyda på att ifall det ordnas 

en folkomröstning om en större sakfråga, är befolkningen mer nöjd med demokratin i det 

egna landet. Finländarna är mer missnöjda med demokratin i det egna landet kring tiden då 

beslutet togs än vad svenskarna är. Gemensamt för båda länderna är att befolkningen var 

som mest missnöjd med demokratin i det egna landet just precis efter att beslutet hade 

tagits. Då ökade också andelen missnöjda.  

Finländarna är betydligt mer nöjda med hur demokratin fungerar på EU-nivå än vad 

svenskarna är. Precis efter att beslutet om EMU hade tagits, var 41 % av finländarna nöjda 

med demokratin på EU-nivå. Bland svenskarna var det endast kring 36 % som var nöjda 

precis efter att beslutet hade tagits. Här syns en skillnad i hur åsikterna ändrades bland 

finländare och svenskar. I Finland sker en ökning från 1998–1999 bland de som är nöjda med 

demokratin på EU-nivå. I Sverige däremot sjunker andelen nöjda från år 2002 till hösten 

2003. Våren efter valet, år 2004, har andelen missnöjda ökat till hela 53 % från att ha varit 

under 50 % åren innan.  

I eurobarometern från våren 2003 är hela 62 % av de svenskarna nöjda med hur demokratin 

fungerar i det egna landet (Europeiska Kommissionen, 2003, s. 11). I jämförelse med de 

övriga EU-medborgarna kan konstateras att svenskarna är betydligt mer nöjda med hur 

demokratin fungerar i det egna landet. Trots att endast 13 % av svenskarna är mycket nöjda 

med hur demokratin i det egna landet fungerar, är andelen av den motsatta ändan, de som 
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är mycket missnöjda bara 4 % av de svenska respondenterna. Jämförs detta med EU-

medeltalet kan det konstateras att fördelningen mellan respondenterna är något mera jämn. 

Även majoriteten av EU-medborgarna är ganska nöjda med hur demokratin fungerar i det 

egna landet, men både i motpolerna mycket nöjd och mycket missnöjd landar 10 % av de 

som svarat.  

Jämförs svaren i hur befolkningen i anser demokratin fungera på EU-nivå, är fördelningen 

mellan de svenskarna och de övriga EU-medborgarna betydligt mer jämn. Här är resultatet i 

kategorin ganska nöjd omvänt. I genomsnitt anser fler av de övriga EU-medborgarna att de 

är ganska nöjda med hur demokratin fungerar i EU. Här är det även intressant att se på den 

jämna fördelningen mellan de svenska respondenterna och resten av EU-medborgarna. Både 

i Sverige och på EU-nivå är fler missnöjda med hur demokratin fungerat i EU än hur 

demokratin fungerar i det egna landet. Inom kategorin mycket missnöjd skiljer sig de 

svenskarnas och EU-medborgarnas svar endast med en procent. Av de övriga EU-

medborgarna anser 10 % att de är mycket missnöjda med demokratin både i det egna landet 

och på EU-nivå. Däremot sker en ökning i kategorin mycket missnöjd när det gäller 

svenskarna, 11 % av alla svenskar är mycket missnöjda med hur demokratin fungerar på EU-

nivå. Andelen av de som är mycket nöjda är endast 2 %.  

Då Eastons modell diskuteras i samband med frågorna om nöjdhet med demokrati, är det 

tydligt att de finländska EMU-förespråkarna är de som fått sina krav igenom och fått det 

resultat de velat, dvs. ett EMU-medlemskap. Som tidigare nämnt, visar svaren i frågorna visa 

att finländarna är nöjdare med demokratin på EU-nivå än vad svenskarna är. Detta tyder på 

att Finland har en stark roll som euro-insider och Finland har även en roll i EU:s kärna. 

Därmed upplever finländarna också starkare än svenskarna att demokratin i fungerar på EU-

nivå. Likaså har Sverige sin roll som euro-outsider. Trots de olika rollerna har länderna 

fortfarande stark nationell identitet i och med att befolkningen i båda länderna anser 

demokratin fungera bättre på nationell nivå än på EU-nivå.  
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9. Tillit till EU:s olika organ 

I detta avsnitt studeras hur många av finländarna och svenskarna litar på EU:s olika organ. 

Koncentrationen ligger på två EU-institutioner. Den första är Europeiska unionen (EU) och 

ger en helhetsbild av hur mycket svenskarna litar på EU överlag. Fortfarande istuderas 

samma tidsperiod som tidigare, men eftersom det inte finns information för Finlands del i 

denna fråga under åren 1998–2000, studeras bara Sverige.  

Den andra som diskuteras är Europeiska Centralbanken (ECB). I ECB tas viktiga beslut om 

euron och institutionen är central institution för de länder som är medlemmar i EMU 

(Europeiska Monetära Unionen).  

9.1 Tillit till EU 

Nedan statistik på hur stor tillit svenskarna har till Europeiska unionen under åren 2003 och 

2004.  
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Jämförs tabellerna kan det konstateras att svenskarnas tillit till EU under och efter 

eurovalsåret är lågt. Under hösten 2003 är det endast 28 % som har tillit till Europeiska 

unionen. Året efter är siffran på 33 %. De som inte litar på Europeiska unionen toppar listan. 

Under 2003 är det hela 61 %, vilket påvisar ytterligare en möjlig orsak till att svenskarna 

valde att stanna utanför EMU. Befolkningen ville inte ta risken till en eventuell ökad EU-

integration, då stödet för själva unionen redan var lågt. År 2004 har andelen av de som inte 

litar på unionen sjunkit till 54 %, men det är fortfarande över hälften av svenskarna som inte 

litar på EU. Andelen av de som svarat vet ej är år 2003 11 % och år 2004 12 % (Europeiska 

Kommissionen, 2003 och 2004). 

9.2. Tillit till ECB 

När det gäller tillit är det också intressant att se på ifall finländarna och svenskarna litar på 

Europeiska Centralbanken (ECB) eller inte. Vi koncentrerar oss på Sverige och Finland och 

jämför dessa länder med övriga EU. I denna fråga tas i första hand i beaktan hur stor tilliten 

till var ECB under det år som beslutet om EMU togs, dvs. koncentrationen ligger på åren 

1999 och 2003. Först studeras hur åsikterna fördelade sig i Finland samt EU under år 1999. 

Samma fråga har frågats både på våren och på hösten.  
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Tilliten till ECB är hög bland finländarna under våren. Över hälften, 54 % litar på ECB, medan 

samma siffra på hösten har sjunkit till 48 %. De finländare som inte litar på ECB är 24 % 

under våren 1999 respektive 29 % under hösten 1999. Andelen av de som inte vet, dvs. de 

som varken svarat ja eller nej är 22 % på våren och 23 % på hösten. Allmänt är tilliten till ECB 

allmänt hög bland finländarna. Men också andelen av de som varken svarat ja eller nej är 

relativt hög. På basis av året 1999 kan även konstateras att finländarna har större tillit till 

ECB än EU-medborgarna genomsnitt. De EU-medborgare som inte litar på EU ligger i likhet 

med finländarna kring 20 %, men andelen av de EU-medborgare som svarat vet ej är högre 

än andelen av finländarna som svarat vet ej. I genomsnitt är det ca. 10 % fler bland EU-

medborgarna som svarat vet ej (Europeiska Kommissionen, 1999). 

Till följande studeras i vilken grad svenskarna hade tillit till ECB under det år som beslutet om 

EMU togs. Resultaten är från våren och hösten 2003.    
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Något överraskande är tilliten till ECB något högre under året då beslutet togs i Sverige än i 

Finland. I Sverige är det 58 % som under våren respektive 48 % under hösten har tillit till 

ECB. Det är alltså andelen under våren 2003 som är överraskande hög i Sverige. Däremot 

sjunker andelen med hela 10 % till hösten. De som inte har tillit till ECB är 24 % på våren 

respektive 34 % på hösten och andelen som svarat vet ej är 18 % under hela 2003 

(Europeiska Kommissionen, 2003). 

För våren 2003 fanns inte statistik på hur EU-medborgarna i genomsnitt svarat på frågan. 

Under hösten har EU-medborgarna svarat enligt följande; 44 % har tillit till ECB, 26 har inte 

tillit till ECB och 30 % har svarat vet ej. Jämförs detta resultat med vad EU-medborgarna 

svarat tidigare, kan det konstateras att EU-medborgarnas tillit till EU ligger i genomsnitt kring 

40 %. Tilliten till ECB är alltså högre i både Finland och Sverige än i hela EU. Andelen av de 

som i EU svart vet ej är också relativt hög. Under alla i detta fall jämföra år ligger siffran  

kring 30 %. Ifall svarsalternativet inte fanns kunde resultatet se annorlunda ut. Den relativt 

höga andelen som svarat vet ej kan alltså förklara varför statistiken visar att tilliten till ECB 

på EU-nivå är inte ens på 50 % (Europeiska Kommissionen, 2003).  

Det har visat sig att andelen som hade tillit till ECB sjönk både i Finland och Sverige under det 

år man tog beslut om EMU. I Finland kan det eventuellt handla om osäkerhet kring den nya 

valutan och vad som händer till näst. I Sverige hade svenskarna precis röstat nej till euron, 

vilket kan förklara också den låga tilliten till ECB. Det som skiljer är givetvis tidsperioden. Det 

är skäl att komma ihåg att euron var en helt ny valuta år 1999, medan den år 2003 redan 

varit i användning en tid i en rad olika länder, bland dem Finland.  
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10. Euroinformerade finländare och svenskar 

Tidigare forskning kring socioekonomiska faktorer har visat att hur informerad man är om 

något kan påverka ens åsikter. Tidigare har det konstaterats att ju mer informerad en väljare 

är om EU, desto positivare ser hen på EU. Till följande diskuteras hur välinformerade 

finländarna och svenskarna är om euron innan, under och efter beslutet om euron togs. Kan 

detta inverka positivt eller negativt synen på euron och därmed på en väljares åsikter om att 

införa en ny valuta? Först diskuteras Finland och därefter Sverige.  

10.1 Finland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En intressant faktor när det gäller frågeställningen är hur välinformerad en väljare känner sig 

om den nya valutan. Först studeras hur välinformerade finländarna kände sig kring 

beslutsfattandet om den nya valutan (Europeiska Kommissionen, 1998, s. 65). Senare 

koncentreras diskussionen på hur välinformerade svenskarna kände sig. Först studeras år 

1998, året innan Finland officiellt blev medlem i EMU. Bilden ovan tar i beaktan endast de 

som känner sig mycket väl- och välinformerade och resultaten är en jämförelse mellan våren 

och hösten 1998.  
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Stapeln för Finlands del visar en tydlig ökning i hur informerade finländarna känner sig 

mellan våren och hösten 1998. Andelen som känner sig väl eller mycket välinformerade på 

våren är 34 %. Till hösten har andelen väl- eller mycket välinformerade ökat till 52 %, dvs. 

över hälften av finländarna. Under hela året 1998 hör finländarna till de som känner sig 

absolut mest informerade i hela EU.   

Nedan visas hur situationen såg ut år 1999.  

 

Åter studeras andelen av de som känner sig mycket väl- eller välinformerade. Trenden för 

Finlands del är stigande jämfört med året innan. Under våren är andelen mycket väl- och 

välinformerade hela 70 %, medan andelen sjunker något till hösten, då andelen är 64 %. 

Jämfört med de andra länderna, ligger Finland fortfarande i topp tre. Ökningen bland 

välinformerade från året innan kan tänkas ha ett samband till att 1999 året var då Finland 

tog beslutet. Frågan hade varit aktuell och för många var det högst antagligen viktigt att vara 

informerad om den nya valutan (Europeiska Kommissionen, 1999, s. 70).  
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Nedan resultatet från år 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämförs åren 1999 och 2000 kan syns det en sjunkande trend bland de som känner sig 

mycket välinformerade eller välinformerade av euron. Under våren år 2000 är andelen av 

finländarna som känner sig välinformerade näst högst bland alla som svarat, 69 %. Här visas 

också andelen finländare som inte känner sig så välinformerade, de är 31 %. (Europeiska 

kommissionen, 2000, s. 50). En intressant trend bland finländarna är att ju närmare beslutet 

och tillträde i EMU kommer, desto bättre informerade känner sig finländarna om EMU. Vi 

kan anta att detta betyder ju mer aktuellt ämnet blir, desto aktivare vill medborgarna få 

information och desto mer tar de till sig information om ämnet. Det enda ”fallet” bland de 

som känner sig välinformerade sker hösten 1999, då andelen välinformerade sjunker från 

vårens 70 % till höstens 64 % (Europeiska kommissionen, 1999, s. 50). 

10.2 Sverige 

I Sveriges fall jämförs än en gång åren 2002–2003. Nedan resultatet för år 2002.  
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Till skillnad från de tidigare bilderna, syns här alla svarsalternativ som varit med i frågan. 

Majoriteten av svenskarna känner sig välinformerade, varav dom flesta, 54 % har svarat att 

de känner sig välinformerade. Dom flesta landar någonstans mellan mycket välinformerade 

och inte så välinformerade. Endast 9 % har svarat att de känner sig mycket välinformerade, 

medan 31 % har svarar att de känner inte så välinformerade och 15 % har svarat att de inte 

känner sig alls välinformerade.  

Nedan resultat från våren 2003.  

 

 

 

 

 

Det är fortfarande en väldigt liten andel av svenskarna som känner sig mycket 

välinformerade om euron, däremot har andelen ganska välinformerade ökat med 5 procent. 

Ett år efter föregående eurobarometer, känner sig hälften av de svenskarna ganska 

välinformerade om euron. Däremot förblir andelen av de som inte känner sig så 

välinformerade den samma, 31 % av de svenskarna är fortfarande av denna åsikt. Andelen 

av de som inte alls känner sig välinformerade har minskat inom ett år med 5 procentenheter, 

i maj 2002 är andelen 15 % och i juni 2003 10 %. Jämförs resultaten kan det antas att den 

procent av de som inte alls kände sig välinformerade i maj 2002, känner sig i juni 2003 

ganska välinformerade. Andelen av de som i juni 2003 känner sig ganska välinformerade har 

ökat med fem procentenheter, från 45 % i maj 2002 till 50 % i maj 2003 (Eurobarometern, 

2003, s. 61–62).  

I resultaten ovan kan konstateras att skillnaderna mellan finländarna och svenskarna är 

relativt stora. Svarsalternativen skiljer sig något från varandra, men det kan ändå konstateras 

att finländarna känner sig betydligt mer informerade om den nya valutan euron än 

svenskarna. Alternativet ’mycket väl informerad’ (very well informed) visar att siffrorna 

skiljer sig med 39 %. Där som endast 9 % av svenskarna anser sig vara mycket 

välinformerade om euron, är motsvarande siffra hos finländarna 48 %. Däremot känner sig 
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45 % av de svenska respondenterna ganska välinformerade (quite well informed), trots att 

det som tidigare nämnt ännu i detta skede var ca 1,5 år till det svenska eurovalet. Hos 

finländarna har siffrorna mellan mycket välinformerad och välinformerad fördelats mycket 

jämnt, 48 % respektive 49 %. I detta skede hade finländarna haft euron som officiell valuta i 

3 till 4 månader. Resultatet bakom detta kan tänkas ligga i att finländarna redan under några 

år hört om euron och att det finska beslutet togs redan år 1998 och euron infördes 1999. 

Finländarna hade alltså redan i några år haft tid att ta reda på information om den nya 

valutan, eftersom den finska marken oberoende skulle sluta användas som valuta 

(Europeiska kommissionen, 1998–1999; 2002–2003).  
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11. Eurostödet 

Efter att ha studerat både hur stor tillit som finländarna och svenskarna har till ECB och hur 

informerade de är om euron, studeras till följande om befolkningen i respektive land är för 

eller emot euron. I slutet av detta kapitel jämförs statistiken mellan tilliten till ECB, hur 

informerade finländarna och svenskarna är samt attityder mot euron. Fortsättningsvis 

koncentreras studien på samma tidsperioder som tidigare.  

11.1 Stödet för euron i Finland 

År 1998 svarade EU-medborgarna frågan: Euron, för eller emot (The euro, for or against) 

enligt följande resultat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redan 1998 stödde majoriteten av finländarna euron, 53 % var för och 38 % emot. I Sverige 

är så att säga omvända från de finska siffrorna, 39 % är för euron och hälften, 50 %, är emot 

euron. Det är dock skäl att komma ihåg att här är det ännu fem år tills Sverige gör sitt beslut. 

(Europeiska kommissionen, 1998, s. 45). Till följande jämförs resultat från år 1999. Eftersom 

information finns, studeras resultaten både från våren och hösten.  
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Ungefär ett år senare, våren 1999, har det finska stödet för euron ökat. Vid det här laget har 

alltså Finland varit medlem i EMU i ungefär fyra månader. Andelen av de som är emot euron 

har sjunkit med en procent. I det svenska fallet är stödet för euron det samma som året 
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tidigare, men andelen av de som är emot euron har sjunkit från 50 % till 47 %. Dessa kan 

tänkas ha hoppa över till kategorin vet ej, som inte visas i denna statistik. Till hösten 1999 

har stödet för euron i Finland sjunkit. Nu är det endast 47 % som är för och 49 % som är 

emot euron. Från våren till hösten sjunker andelen som är för euron med hela 11 procent. 

Samtidigt ökar andelen som är emot euron med 11 procent (Europeiska Kommissionen, 

1999). Troligtvis är andelen som tidigare var för euron nu emot euron.  

Till följande studeras statistiken från år 2000, ca. ett år efter att Finland blivit medlem i EMU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siffrorna är väldigt jämna med siffrorna från hösten 1999. Andelen som är nöjda med euron 

landar på 49 %, stödet har alltså sjunkit med nio procent. Andelen av de som svarar som är 

emot euron har ökat med elva procent från våren 1999. Det visar sig att allra starkast var 

stödet för euron i Finland under våren 1999. Detta kunde bero på att detta var precis efter 

att landet hade tillträtt i EMU. Därefter har både stödet för och emot euron kretsat kring 

50%. Det kan konstateras att finländarna har efter beslutet varit ganska tudelade i åsikten 

om euron. Dessutom ökade andelen missnöjda närmare sekelskiftet (Europeiska 

kommissionen, 2000, s. 46).  
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Jämförs resultaten för år 1999 med resultaten för tilliten till ECB, kan det konstateras att 

också tilliten till ECB sjönk från våren till hösten. Därmed kunde det finnas ett samband i att 

också stödet för euron sjönk under år 1999. Siffrorna är väldigt nära varandra och likasom i 

statistiken om eurostödet, kan vi se att de som inte litar på ECB ökade i antal under år 1999.  

11.2 Stödet för euron i Sverige   

Till följande koncentreras oss studien det svenska eurostödet kring tiden för det svenska 

beslutet om EMU-medlemskapet. Hur skiljer sig siffrorna från de finska siffrorna kring tiden 

för Finlands EMU-beslut? Sker en eventuell ökning bland de som är emot euron 

Så här såg statistiken ut ett år innan det svenska valet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Något överraskande har det svenska stödet mot euron ökat betydligt från det tidigare 

jämförda åren. Hela 51 % är för euron, vilket skulle betyda att Sverige skulle ha blivit medlem 

i EMU om valet hade varit ett år tidigare och rösterna skulle ha fallit enligt denna 

eurobarometer. I och med detta minskar också det svenska euromotståndet, 41 % är emot 

euron. I Finland har stödet för euron ökat från 49 % till 66 % på dryga två år (Europeiska 

Kommissionen, 2002, s. 62).   
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Nedan resultaten från år 2003. Eftersom detta är eurovalsåret i Sverige, kommer här att 

studeras eurostödet både våren 2003 och hösten 2003.  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

 

Under valåret 2003 är svenskarna i huvudsak är emot euron. Motståndet mot euron ökar 

från vårens 48 % till höstens 54 %. Här kan konstareas att motståndet mot euron under 
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hösten är mycket nära själva valresultatet, vilket visade att Sverige inte vill vara med i EMU. 

Stödet för euron är lika genom hela valåret och ligger på 41 %.  

Innan jämförelsen med Finland ser vi ännu på hur situationen såg ut ett år efter valet, år 

2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur skiljer sig det svenska resultatet från det finska? För det första kan det konstateras att 

siffrorna är i princip omvända. Till exempel under det året som respektive land tog beslut om 

EMU-medlemskapet föll svaren på följande sätt; finländarnas stöd för EMU låg på 58 % 

medan det svenska stödet under hela året låg på 41 %. Det finska motståndet mot euron låg 

på 37 % medan det svenska motståndet låg på 49 % och en månad efter valet på hela 54 %. 

Därefter har det finska stödet ökat och under det svenska valåret kan vi se att det finska 

stödet för euron var mycket högt. Under våren 2003 låg det finska stödet på 75 % och under 

hösten 2003 på 70 % (Europeiska Kommissionen, 1999–2002; 2002–2004).  

Eftersom så majoriteten av finländarna var positiva till euron, skulle detta kunna tyda på att 

sättet beslutet tas på inte har någon större skillnad. Finländarna fick inte vara med och 

bestämma i den utsträckning som svenskarna, då beslutet togs av riksdagen. Trots att 

beslutet togs av en politisk institution, så verkar finländarna ha varit både före och efter 

beslutet relativt nöjda. Riksdagsledamöterna är dock valda av den röstberättigade 

befolkningen och därmed kan det tänkas att tilliten till riksdagen var hög och riksdagen tog 

det beslut som majoriteten av befolkningen ville ha. Befolkningen hade alltså krav, men 

stödde också riksdagen och litade på dess förmåga att ta ett ”korrekt” beslut.  
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12. Efter eurovalet 2003 

I detta kapitel koncentreras först på hur svenskarna ser på att EU skulle utvecklas mot att bli 

mer som en politisk union. Därefter diskuteras svenskarnas åsikter om euron innan och efter 

valet. Till sist studeras hur svenskarna anser att deras ekonomi var jämfört med resten av 

EU-ländernas. Orsaken att dessa ovannämnda studier diskuteras är för att se ifall dessa 

åsikter eventuellt kan ha haft en inverkan på valresultatet. För att kunna förstå varför 

valresultatet blev ett nej till EMU, är det meningen att genom de olika frågorna som studeras 

få en så bra helhetsbild som möjligt.  

12.1 Utveckling mot en politisk union 

Många anser euron och den monetära unionen vara ett steg närmare mot en europeisk 

politisk union. Eftersom avhandlingen delvis koncentrerar på euron och den monetära 

unionen, är det intressant att även se på hur svenskarna ser på integration. Här diskuteras 

svenskarnas under året 2003.   
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Från resultatet kan läsas att både svenskarna och finländarna emot en utveckling mot en 

europeisk politisk union. Resultaten mellan Finland och Sverige är relativt jämna. I Finland är 

49 % emot utveckling mot en politisk union, i Sverige är andelen 51 %. Andelen som är för 

utveckling mot en politisk union är i Finland 32 % och i Sverige 36 % (Europeiska 

kommissionen, 2003, s. 74). I Sveriges fall är de inte någon överraskning att dom flesta är 

emot utveckling mot politisk union, med tanke på resultatet i eurovalet. Men i Finlands fall 

är det något överraskande. Det kunde antas att befolkningen både i Sverige och Finland var 

nöjd med integrationen och hur den sett ut hittills. I Finland hade euron redan varit i 

användning i några år, medan svenskarna inte ville ta steget ut till s.k. ytterligare integration.  

12.2 Svenskarnas opinioner euron kring valet  

Kring eurovalet 2003 gjordes en undersökning om svenskarnas opinioner omkring euron och 

EU. I den omfattande undersökningen undersökts opinioner bland olika åldersgrupper, olika 

yrkesgrupper, bland människor med olika politiska åsikter osv. För att kunna förstå varför 

svenskarna röstade som de gjorde, är det intressant att se på svenskarnas opinioner innan 

och efter valet. Här koncentreras på den allmänna svenska opinionen och dikussionen går 

inte in på de socio-demografiska orsaker som påverkar opinionerna.  

Bilden nedan visar svenskarnas opinioner i en rad olika frågor om euron. Svenskarna har fått 

svara på ifall de håller med eller inte håller med påståendena.  
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Enligt tabellen ovan kan det tolkas, att det största orosmomentet för svenskarna innan valet 

var att euron kunde föra med sig en höjning av priserna, 58 % av svenskarna var innan valet 

av den åsikten att euron skulle höja priserna. Vid påståendena om att Sverige skulle blir 

mindre suveränt och att euron skulle få svenskarna att känna sig mera européer har 43 % 

svarat att de håller med. Detta är intressant. Under hälften är oroliga över att Sverige skulle 

vara mindre suveränt i och med euron, men samtidigt verkar svenskarna inte särskilt 

övertygade om att euron skulle få svenskarna att känna sig mer som européer. Den höga 

tron på att euron skulle öka priserna kan tänkas ha att ett samband till den låga tilltron på 

att euron skulle göra den svenska ekonomin starkare. Endast 36 % av svenskarna anser att 

euron skulle medföra en starkare ekonomi.  

Efter valet gjordes en sammanfattning av undersökningsresultaten. För det första visade 

undersökningen att svenskarna inte ifrågasätter medlemskapet, trots att deras syn på EU 

inte är så positiv. Som det nämndes tidigare, påverkar sociodemografiska faktorer även 



 
 

64 
 

opinionen om EU. EU-opinionen kan variera bland annat mellan olika åldrar, yrkesgrupper 

och politiska partier (Europeiska Kommissionen, 2003, s. 30). Något överraskande, visade 

undersökningen att en del av de som röstade för euron var nöjda med resultatet i eurovalet, 

trots att det resulterade i att Sverige stannade utanför EMU. Trots att svenskarna var nöjda 

med EU, garanterade det inte att de skulle ha varit missnöjda med resultatet i eurovalet 

(Europeiska Kommissionen, 2003, s. 32).  

Det visade sig även att varken ja-sidans eller nej-sidans kampanj hade en större inverkan på 

väljarna. De flesta som röstade hade bestämt sig redan långt i förväg för att de skulle rösta i 

eurovalet och majoriteten av väljarna hade långt på förhand bestämt hur de skulle rösta. En 

faktor som påverkade ifall en väljare röstade ja eller nej var opinionen om EU. De som såg 

positivare på EU tenderade också i större grad rösta för ett EMU-medlemskap. De som 

röstade nej, röstade på ett teoretiskt plan både mot EMU och EU. Undersökningen visade att 

många som röstade nej, såg mindre positivt på EU. Oberoende åsikt, hade majoriteten av 

svenskarna intresse i eurovalet (Europeiska Kommissionen, 2003, s. 34). 

När det gäller Sverige och ett eventuellt framtida EMU-medlemskap, höll majoriteten av 

svenskarna med om att Sverige inom de närmaste tio åren skulle övergå till euron. Hela 87 % 

av svenskarna antog att detta skulle ske inom de närmaste tio åren (Europeiska 

Kommissionen, 2003, s. 34–35).  

Det har redan konstaterats att svenskarna var generellt sett nöjda med resultatet i 

eurovalet. Följande tabell visar vad svenskarna ansåg om den svenska ekonomin jämfört 

med de övriga EU-ländernas under hösten 2004, dvs. ett år efter valet. Frågeställningen löd 

ungefär följande ” Skulle du säga att situationen i (vårt land) är bättre eller sämre än 

medeltalet i de övriga länderna i Europeiska unionen – situationen gällande den nationella 

ekonomin”.   
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En absolut majoritet av svenskarna, 73 %, anser ekonomin vara något bättre i Sverige än i de 

övriga medlemsländerna. Av de övriga svarsalternativen kan det konstateras att 9 % anser 

ekonomin vara mycket bättre i Sverige än i de övriga medlemsländerna och 13 % anser den 

svenska ekonomin vara något sämre. Eftersom de flesta svenskarna anser att ekonomin är 

bättre i Sverige än i övriga EU, kan det antas att svenskarna ännu ett år efter valet var nöjda 

över beslutet att inte gå med i EMU. Endast en procent anser att ekonomin är sämre i 

Sverige än i de andra EU-länderna och även andelen som anser ekonomin vara något sämre 

är endast 13 % Europeiska kommissionen, 2004). 
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13. Studier i SPSS 

För att kunna få reda på om hypotesen stämmer har det genomförts en undersökning i 

programmet SPSS. Hypotesen är indelad i fyra grupper; de som är nöjda respektive 

missnöjda med beslutet i Finland och de som är nöjda respektive missnöjda med resultatet i 

Sverige. Antagandet är att hypotesen stämmer.  

Data som används i SPSS är ursprungligen från European Social Survey (ESS). Statistiken är 

framtagen av ESS år 2004 och är från den andra rundan (Europeiska Kommissionen, 2004). 

Eftersom denna statistik innefattar svar från hela EU, har data begränsats genom att i SPSS 

genomföra en rad olika omkodningar. Genom omkodningarna begränsas data till att visa 

data och svar endast från finländare och svenskar. Därefter har en rad olika analyser 

genomförts för att bland annat få svar på om hypotesen stämmer. Senare i denna del av 

avhandlingen kommer att diskuteras de olika analyserna och ifall de överensstämmer. 

Dessutom kommer och Eastons teori att diskuteras i samband med analysen och resultatet 

av undersökningen i SPSS.  

Den beroende variabeln lyder som följande: ”How satisfied with the way democracy works in 

a country (Hur nöjd med hur demokratin fungerar i ett land). Istället för kategorierna 

för/emot EMU, är kategorierna i SPSS för/emot EU, eftersom det inte finns någon skild 

kategori där man uttryckligen undersökt åsikter om EMU och euron.  

13.1 Medelvärdesanalys 

Först diskuteras medelvärdesanalysen för att se ifall hypotesen stämmer. Siffrorna ser ut 

enligt följande. 
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Bland de fyra grupperna som är omkodade i SPSS enligt hypotesen, är det de finska 

anhängarna som har högst medelvärde och de svenska motståndarna har lägst medelvärde. 

Enligt medelvärdesanalysen kan det konstateras att det är de svenska motståndarna som är 

minst nöjda med EU, vilket enligt teorin skulle betyda att de även är minst nöjda med hur 

beslutet om själva EMU togs. Tillämpas resultat i medelvärdesanalysen på hypotesen, är 

resultatet att hypotesen inte stämmer, eftersom antagandet var att det är de finska EMU-

motståndarna är de som är minst nöjda med hur beslutet togs.  

 

Detta resultat är delvis i konflikt med den teori som diskuterades i avhandlingens teoridel. 

Folket har ett krav och en vilja och beslutsfattarna tar antingen ett beslut enlighet med 

majoritetens beslut eller inte. Medelvärdesanalysen visar att det är de svenska 

motståndarna som är mest missnöjda, trots att de har fått vara med och bestämma om 

Sveriges medlemskap i den monetära unionen. Därutöver resulterade det svenska eurovalet 

i det resultat som enligt teorin borde bäst tillfredsställa de svenska motståndarna, Sverige 

stannade utanför EMU.  

 

Till näst diskuteras eventuella orsaker som kan förklara resultatet i medelvärdesanalysen, 

ifall resultatet för/emot EU tillämpas till för/emot EMU. Först en återblick till teorierna och 

diskussionerna om euro-insiders och euro-outsiders som baserades på forskning av både 

David Howarth samt Naurin och Lindahl. Den första orsaken som kan förklara varför de 

finska anhängarna är mest nöjda är att finländarna generellt sett är betydligt mer positiva till 

EU-integration än svenskarna. Svenskarna är mer blyga till fördjupad EU-integration. Som 

tidigare nämnt var dessutom svenskarna mer rädda för att ett EMU-medlemskap skulle 

automatiskt leda till fördjupad EU-integration. I och med att majoriteten av svenskarna 

röstade nej, förblev risken för en fördjupad svensk EU-integration nästan obefintlig. För det 

andra kan ännu diskuteras hur den svenska elitens åsikt i EMU-frågan utvecklades. Forskning 

har visat att den svenska eliten en längre tid var för ett EMU-medlemskap, men majoriteten 

av elitens åsikt ändrades allt närmare valet. Precis innan valdagen var majoriteten både 

svenska eliten och det svenska folket av samma åsikt, ingendera ville att Sverige skulle bli 

medlem i EMU.  
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13.1.1 Medelvärdesanalysen och eurobarometrarna 

Tidigare i avhandlingen studerades en rad olika frågor från eurobarometrar utförda bland 

annat 2002, 2003 och 2004. Datan i SPSS är från european social survey, round 2 år 2004. Till 

näst följer en jämförelse mellan resultatet i medelvärdesanalysen och resultaten från de 

olika delarna i eurobarometrarna. Främst koncentreras här på resultaten från år 2004 i 

enlighet med att också data från ESS är från år 2004.  

 

Opinionerna mot euron är igenomsnitt positivare i Finland än i Sverige. Som mest är 73 % av 

finländarna för euron, vilket kan förklara varför medelvärdesanalysen visar att det är de 

finska anhängarna som är nöjdast. Stödet i Sverige är däremot betydligt lägre, medan 

motståndet i Sverige ligger igenomsnitt kring 50 %. Studeras undersökningarna om hur 

välinformerade finländarna respektive svenskarna känner sig om euron, kan det konstateras 

att finländarna i betydligt större grad känner sig informerade eller välinformerade om euron 

än svenskarna. Tidigare i avhandlingen konstaterades även att ju mer välinformerad en 

medborgare är om EU, desto positivare ser hen på institutionen. Enligt medelvärdesanalysen 

kan detta gälla även i denna undersökning. De finska anhängarna är de som är mest nöjda 

och därmed kan det antas att dessa har mest kunskap om EU.  

 

Genom hela valåret 2003 är de flesta svenskarna ganska nöjda med hur demokratin fungerar 

i det egna landet. Likaså är finländarna både före och efter beslutet igenomsnitt ganska 

nöjda med hur demokratin fungerar i det egna landet, trots att landet inte hade ett euroval. 

Det är däremot nöjdheten med hur demokratin fungerar inom EU som skapar mera 

missnöjde både bland finländarna och svenskarna. Speciellt svenskarna är betydligt mer 

missnöjda med hur demokratin fungerar inom EU.  

 

En intressant observation är också resultatet för de finska motståndarna och de svenska 

anhängarna. Enligt medelvärdesanalysen ligger dessa mycket nära varandra. De finska 

motståndarna är något mer nöjda än de svenska anhängarna. Studeras länderna för sig så 

kan i och med medelvärdesanalysen konstateras att finländarna är nöjdare än svenskarna. 

Även fördelningen i två länder påvisar att hypotesen inte stämmer, eftersom de finska 

motståndarna inte är de som är mest missnöjda. För att ytterligare få en tydligare bild, 
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jämför följande illustration resultatet från medelvärdesanalysen med den ursprungliga 

hypotesen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På en skala från mest missnöjd till nöjdast kan nu ses att de fyra grupperna är nu närmare 

varandra landmässigt. De två finska grupperna är i genomsnitt nöjdare än de svenska 

grupperna. Bland de fyra grupperna är det de svenska motståndarna som gör det allra 

största ”hoppet”. Enligt hypotesen skulle det vara de svenska motståndarna som är nöjdast, 

men medelvärdesanalysen visar att det är den grupp som är allra missnöjdast.  
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13.2. Regressionsanalys 

Regressionsanalysen görs är genomförd i två steg. I regressionsanalysen har utgåtts från 

samma beroende variabel som tidigare. Först har tre av de fyra grupperna jämförts med 

varandra och därefter har analysen gjorts på nytt genom att kontrollvariabler har blivit 

tillagda i analysen. Gruppen finska motståndare har utelämnats.  

 

Alla de tre grupperna som jämförs i regressionsanalysen är signifikanta. Grupperna finska- 

och svenska anhängare har ett betydligt högre T-värde än gruppen svenska motståndare. 

Högst effekt har gruppen finska anhängare. Denna grupp är också den grupp som var nöjdast 

enligt medelvärdesanalysen. Gruppen svenska motståndare har både lägst B-värde och lägst 

T-värde. Det var också denna grupp som visade sig vara minst nöjda med beslutet enligt 

medelvärdesanalysen.  
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I den andra delen av regressionsanalysen har en rad olika kontrollvariabler tillagts. 

Kontrollvariablerna är vad som kan eventuellt påverka människors åsikter när det kommer 

till EU och EMU. Kontrollvariablerna är följande: tillit till landets parlament, tillit till 

rättssystemet, tillit till europeiska parlamentet, Europeiska unionen: europeisk fusion ska gå 

längre eller har gått för långt, ålder, utbildning och kön.  

Ju högre B-värdet är, desto högre är effekten. T-värdet visa hur stark effekt variabeln har, 

dvs. av de jämförda grupperna har de gruppen finska anhängare starkast effekt.    

Då kontrollvariablerna studeras, kan det konstateras att några T-värden är relativt höga 

jämfört med de jämförda grupperna. Detta betyder att de har en relativt hög effekt på hur 

nöjd en medborgare är med hur demokratin fungerar i landet. De två svenska grupperna har 

inte en lika stor effekt på beroende variabeln som kontrollvariablerna har. Det allra högsta T-

värdet har variablerna tillit till landets parlament, tillit till rättssystemet och tillit till det 

europeiska parlamentet, vilket tyder på att av de valda kontrollvariablerna, påverkar dessa 

starkast på den beroende variabeln. Tillit till det europeiska parlamentet påverkar inte lika 

mycket som de tre förstnämnda, men regressionsanalysen visar att tillit på olika institutioner 
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verkar har en stark inverkan på hur en medborgare anser demokratin fungera i det egna 

landet.  Variablerna ålder och utbildning har en liten effekt på den beroende variabeln, 

medan kön inte har effekt på den beroende variabeln.   

Regressionsanalysen tyder på att hur beslutet om EU togs inte påverkar i större grad hur en 

medborgare ser på demokratin i det egna landet. Istället påverkas åsikterna mer av hur stor 

tilliten är till olika institutioner, till exempel tillit till parlamentet och tillit till rättssystemet 

har stor effekt. Den rådande situationen i landet och befolkningens åsikt om hur olika 

institutioner påverkar åsikterna om demokratin mer än hur ett beslut tas. Om detta resultat 

jämförs med svaren på frågorna i eurobarometrarna, verkar det som om samma resultat 

kunde även gälla när beslutet om EMU togs.   

Den beroende variabeln i regressionsanalysen behandlar nöjdhet med demokrati i det egna 

landet. Dessvärre finns det i data som använts inte en beroende variabel som behandlar hur 

nöjd en medborgare är med demokratin på EU-nivå. Tidigare har diskuterats hur nöjda 

finländarna och svenskarna medborgare är med demokratin på EU-nivå genom att studera 

svaren på frågan i olika eurobarometrar. Eurobarometrarna ger dock inte svar på vilka 

orsaker som påverkar en medborgares åsikt i frågan. Regressionsanalysen visar att en stark 

tillit till institutioner har en stark effekt på hur demokratin anses fungera i det egna landet. 

Tidigare i avhandlingen studerades hur stor tilliten i de jämförda länderna är till EU och ECB. 

Det visade sig att båda länderna litade på ECB, speciellt finländarna. Den starka tilliten till 

ECB bland finländarna och att finländarna anser att demokratin fungerar bättre på EU-nivå 

än vad svenskarna anser det göra, kunde tyda på att finländarnas tillit till ECB kunde också ha 

inneburit till att finländarna generellt var nöjda med beslutet om att gå med i EMU. Eftersom 

finländarna har en stark tillit ECB som institution, kunde det tänkas att stark tillit olika 

institutioner innebär även att en medborgare är nöjd med hur demokratin fungerar.  

Även svenskarna litade starkt på ECB, men valde i och med folkomröstningen att stanna 

utanför EMU. Tidigare diskuterades Naurin och Lindahls teori om ett medvetet utanförskap. I 

och med folkomröstning har svenskarna medvetet att stanna utanför EU. Landet är ett EU-

land men är en medveten euro-outsider. 
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Eastons modell om ett politiskt system visar hur folket har krav och stöd som leder till att ett 

beslut tas. Beslutet i sin tur leder till ett resultat som i detta fall är för eller emot EMU. I det 

finska fallet togs beslutet som ett riksdagsbeslut. Riksdagen är en politisk institution och 

därmed kan sägas att beslutet togs av en institution. Den starka tilliten till ECB och 

nöjdheten med hur demokratin fungerar i både det egna landet och EU tyder i det finländska 

fallet på att folket hade krav men också stödde riksdagen. Tilliten till riksdagen var stark och 

resulterade i EMU-medlemskap.  

Som tidigare nämnt togs det svenska beslutet genom en folkomröstning. Här tillämpades i 

större grad teorierna om deltagardemokrati. För det första skapades en möjlighet för 

individer att delta och var mer konkret med i beslutsfattandet. I Sverige litades det på 

befolkningens förmåga att ta beslutet. Väljarna blev det beslutsfattande organet, en s.k. 

politisk institution i sig som bestod av befolkningen.  
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14. Sammanfattning  

Hur beslutet tas om EMU har inte en inverkan på hur befolkningen i respektive land anser att 

demokratin fungerar i det egna landet och EU, utan åsikterna påverkas av den politiska 

situationen i det egna landet. Finländarnas och svenskarnas åsikter om hur demokratin 

fungerar påverkas mest av vad de anser om landets ekonomiska situation. Tillit till 

rättssystemet och tillit till landets parlament påverkar också starkt synen på demokrati.  

Tidigare i avhandlingen studerades olika frågor som Europeiska kommissionen ställt 

européer i olika eurobarometrar. En av frågorna som diskuterades var hur européerna anser 

demokratin fungera i det egna landet och på EU-nivå. Både finländarna och svenskarna var 

mest nöjda med hur demokratin fungerar i det egna landet. Under de jämförda åren var 

finländarna i genomsnitt mer nöjda med hur demokratin fungerar på EU-nivå än vad 

svenskarna var.  

En annan fråga från eurobarometrarna som diskuterades var attityder mot euron. 

Svenskarnas svar i eurobarometrarna förklarar delvis varför svenskarna rösta nej till euron. 

Attityden mot euron som valuta är mer positiv i Finland än i Sverige och i Sverige var 

majoriteten emot euron. Många svenskar ansåg också att priserna skulle höjas i landet om 

Sverige röstade för EMU.  

I hypotesen var antagandet att de finländska motståndarna är mest missnöjda med beslutet 

och de svenska motståndarna nöjdast. Svaren på frågorna i eurobarometrarna antydde att 

hypotesen stämmer, men resultatet i medelvärdesanalysen visade att hypotesen inte 

stämmer. De svenska motståndarna är mest missnöjda med beslutet och de finska 

anhängarna är nöjdast. Det är dock skäl att komma ihåg att studien i SPSS är baserad på ifall 

en medborgare är för eller emot EU och inte för eller emot EMU, eftersom det inte finns en 

variabel som behandlar åsikterna om EMU.  

En större studie i ämnet kunde innebära att också socioekonomiska faktorer studeras och då 

kunde även studeras vilka socioekonomiska faktorer som påverkar åsikterna om EMU mest. 

Människors åsikter påverkas av de beslut som landets ledning tar och detta i sin tur påverkar 

hur nöjd man är med hur demokratin fungerar. Eastons teori kan ses som en enkel modell till 
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hur beslutsfattandet påverkar människors åsikter. I verkligheten påverkar flera olika beslut 

på människors åsikter om beslutsfattarna och politik, men sättet beslutet tas på påverkar 

inte.  
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