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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker svenska väljare tendens att rösta med hjärtat, det vill säga närmre 

sina preferenser, i Europaparlamentsvalet 2014. I förhållande till den existerande litteraturen 

så studerar jag hur Europaparlamentsvalets ’second-order’-karaktär påverkar deras val av 

parti i det. Hur kan man veta vad som har fått väljarna att rösta på ett visst parti? Jag har 

genom binär logistisk regressionsanalys i kombination med bivariat analys funnit indikationer 

på att väljarna tenderar att rösta med hjärtat och då efter deras preferenser på vänster-

högerskalan i större utsträckning jämfört med deras syn på EU. 

Nyckelord 

Europeiska Unionen, EU, Europaparlamentet, val, väljarbeteende, andra rangens val, second-

order elections, sincere voting  
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1. Inledning 

Deltagandet i valet till Europaparlamentet (EP) har sjunkit vid varje val sen det första 

direkta valet till EP 1979 (Europaparlamentet 2014). Detta har skett samtidigt som EP, 

tillsammans med övriga EU-insitutioner, stärkt sin makt och fått större betydelse i 

medborgarnas vardag under samma tidperiod genom bland annat Lissabonfördraget. Den 

ökade makten består bland annat av att EU:s beslutskompetenser utökats.  

Intuitivt borde då rimligen vikten av, och uppmärksamheten kring, valet till EU:s enda 

direktvalda församling öka, speciellt i ljuset av kritiken som riktats mot EU som en 

odemokratisk institution av byråkrater (Hix och Follesdal 2006). Detta har dock inte varit 

fallet, utan medelvärdet av valdeltagandet har sjunkit sedan 19791. 

Det låga valdeltagandet försvårar EU:s ansträngningar att uppnå en högre grad av 

politisk och demokratisk legitimitet då detta är tätt kopplat till just valdeltagandet 

(Oscarsson och Holmberg 2010, 45). Det låga valdeltagandet innebär då att den valda 

församlingen saknar stora gruppers åsikter om den förda politiken (Oscarsson och 

Holmberg 2006, 27). Orsaken till det låga valdeltagandet har de senaste knappt fyra 

decennierna förklarats med att politiker, partier och väljare uppfattar att mindre står på 

spel i valet till Europaparlamentet jämfört med de nationella parlamentsvalen i 

medlemsländerna, alternativt presidentval i stater med presidentialism (Reif och Schmitt 

1980, 8–9). Detta är att betrakta som kärnan inom den teoribildning som beskriver 

Europaparlamentsval som ett second-order elections (SOE)2, en närmre presentation av 

teorin återkommer nedan (2.1).  

Second-order elections, ibland second-order national elections, är ett begrepp inom 

statsvetenskapen som används för att beskriva betydelsen av, och karaktären hos, ett val. 

Begreppet innefattar två huvudsakliga element: ett SOE är ”secondary” till den 

huvudsakliga, nationella, politiska arenan samt att ett sådant val i hög grad präglas av den 

nationella politiska kontexten3, där av ”national” (Hix och Marsh 2007, 496). Fenomenet 

                                                      

 

1 Se Bilaga 1: Valdeltagande vid Europaparlamentsval. 
2 Second-order elections översätts till svenska som andra rangens val, men genomgående kommer det 
engelska begreppet och närliggande att användas då det där finns vedertagna förkortningar, exempelvis 
SOE, samt för att minska begreppsförvirringen. 
3 Det vill säga att när väljare röstar i EP-val så baseras deras beslut, vilket parti, i stor utsträckning på hur 
väljaren tycker att partierna presterar på nationell nivå. I Sveriges fall Riksdagen. 



 

 
2 

 

 

samexisterar alltid med, och beskrivs i relation till, ett first-order election (FOE). Ett FOE är 

det val som inom sin kontext ses som det mest betydelsefulla av väljarna, politikerna och 

partierna. För att exemplifiera, utifrån det ovansagda antas väljare som röstar på parti X i 

ett FOE inte ta hänsyn till om samma parti driver en annan linje inom EP, utan röstar på 

parti X i ett SOE. Anderson och Ward (1996, 449) beskriver de amerikanska mellanårsvalen 

som ett nästan perfekt exempel på ett SOE. Vidare lyfter de att även val som fyllnadsvalen 

till det brittiska underhuset och de tyska Landtagswahlen4.  

1980 publicerade Reif och Schmitt en artikel på ämnet där de presenterade idén att 

EP-valet är att betrakta som ett SOE. Vid det här laget var det teoretiska ramverket kring 

SOE:s inget nytt i sig. Det nya var istället att man genom EP-valet 1979, alltså det första, 

hade ett val med en second-order arena, EU, och multipla first-order arenor, de nationella 

parlaments- eller presidentvalen. Stora delar av forskningen på EP-val som ett SOE har 

sedan dess kretsat kring vad som blir utfallet av dessa, i termer av vilka partier som gynnas 

och missgynnas av att exempelvis valdeltagandet är lägre i ett SOE. Det Reif och Schmitt 

(1980) påvisade är att det är den inhemska nationella opinionen som i största grad avgör 

hur väljarna väljer att rösta: 

European elections are additional national second-order elections. They are 

determined more by the domestic political cleavages than by alternatives originating 

in the EC.  

- Reif and Schmitt (1980, 3)  

I citatet ovan åskådliggörs vattendelaren, en väldigt förenklad sådan, inom detta 

ämne; är det inrikespolitiska skiljelinjer eller politiska skiljelinjer i Europaparlamentet som 

avgör utfallet av EP-val? Ovan nämnda ”vattendelare” är förenklad på så vis att det råder 

i stort sett konsensus beträffande att EP-valet i högre grad avgörs av inrikespolitiska 

skiljelinjer (se exempelvis Schmitt och Toygür, 2016; Hix och Marsh, 2007; Marsh och 

Mikhaylov, 2010; Quinlan och Okolikj, 2016). Därav har den vetenskapliga debatten 

präglats mer av hur stor betydelse som bör tillskrivas just policydimensionen. Denna syn 

manifesteras väl av Hix och Marsh (2007, 496–497), som valt att benämna den som Europe 

                                                      

 

4 De refererar till dessa val som ”barometerval”, men på grund av dess karaktäristika går det att beskriva 
dem som SOE:s (se exempelvis Hix och Marsh 2007, 496). 
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matters. Detta något kontrasterande, i förhållande till klassisk SOE teori, synsätt 

presenteras vidare under 2.2. 

Vid slutet av detta milleniums första årtionde började forskare i större utsträckning 

studera insatsfaktorerna vi EP-val (se exempelvis Schmitt et al, 2008; Hobolt et al, 2009; 

Weber 2009). Insatsfaktorer och utfall (eng. inputs and outputs) är centrala begrepp i 

Eastons (1965, 29–30) modell över det politiska systemet. Som insatsfaktorer nämner han 

krav och stöd (eng. demands and support) där väljare som avlägger sin röst på valdagen 

kan ses som krav i fall de lägger sin röst på ett oppositions parti och stöd om de lägger sin 

röst på ett regeringsparti. Denna studie kommer att fortsätta i detta spår, att vidare 

studera EP-val som ett SOE utifrån vissa insatsfaktorer. Istället för att som tidigare 

forskning leta regelbundenheter i aggregerade data på utfallen av EP-val (se exempelvis 

Reif och Schmitt 1980; Reif 1984; Marsh 1998), kommer mitt fokus ligga på vad som styr 

väljarbeteenden, alltså vad det får för konsekvenser för väljarnas uppgift att välja parti på 

valdagen att EP-valet är ett SOE. Denna studie kommer att avgränsa sig till EP-valet i 

Sverige 2014, en grundligare presentation och motivering av denna design finnes under 

3.1.  

Inom litteraturen är det möjligt att hitta empiriskt stöd för att: (1) EP-valet är ett SOE 

och (2) det innebär bland annat att väljarna i lägre grad finner det motiverat att ta sig till 

vallokalerna på valdagen, men vill man däremot veta hur väljarna, alltså de som faktiskt 

avlägger sin röst, formulerar sina preferenser finns det betydligt mindre. Det vetenskapliga 

problemet, eller kunskapsluckan om man så vill, är alltså hur väljarna påverkas av att EP-

valet är second-order till sin karaktär. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

För att förstå dynamiken och utfallet av ett EP-val är det central att förstå de 

bakomliggande faktorerna hos väljarnas beteende, alltså vad avgör vilket parti väljaren 

lägger sin röst på. Enligt tidigare forskning så vet vi att EP-valet är att betrakta som ett SOE: 

En valrörelse som får låg uppmärksamhet i media, svag väljarmobilisering, inrikespolitiska 

sakfrågor återfinns högst på dagordningen samt att väljare, som vanligtvis röstar på stora 

regeringsbärande partier, tenderar att rösta på mindre partier som ligger närmre deras 

egna preferenser vilket brukar kallas sincere voting (Reif och Schmitt 1980; Schmitt och 
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Toygür, 2016; Hix och Marsh, 2007; Marsh och Mikhaylov, 2010; Quinlan och Okolikj, 

2016).  

Marsh och Mikhaylov (2010, 18) menar att mer uppmärksamhet inom fältet bör 

riktas mot de mekanismer som ger upphov till utfallet av SOE:s, exempelvis undersöka hur 

väljare formar sina preferenser vid EP-val, då Reif och Schmitt (1980) inte presenterar 

någon teori om den europeiska väljaren. Denna studie kommer att ta fasta på denna 

uppmaning. Med ovan sagt måste man likväl förhålla sig till Reif och Schmitts (1980) 

teorier då deras prediktioner på aggregerad nivå bygger på data om väljarbeteenden i 

SOE:s.  

Syftet med uppsatsen är därför att undersöka vad som i störst grad styrde väljarnas 

val av parti vid EP-valet 2014 i Sverige. För att kunna möta syftet med studien har följande 

frågeställningar formulerats: 

i. I vilken grad kan väljarbeteendet beskrivas som sincere voting i EP-valet 2014 i 

Sverige? 

 

ii. I förhållande till vad har sincere voting förekommit? Synen på europeisk integration 

eller position på vänster-högerskalan? 

 

iii. Vilken av ovanstående former av sincere voting betydde mest för väljarnas val av 

parti i EP-valet 2014 i Sverige. 

1.2 Disposition 

I det första kapitlet har det presenterats en första diskussion kring problemformuleringen 

samt det övergripande syfte och de frågeställningar som detta syfte lett mig till, inklusive 

denna disposition över studien. I det andra kapitlet redovisas forskningsläget och de 

teorier som omgärdar detta ämne och närliggande sådana samt en genomgång av den 

svenska kontexten i förhållande till dessa. Vidare kommer hypoteser ställas upp här som 

grundar sig i redan nämnda teorier. Kapitel tre behandlar de metodval som gjorts för 

studien, inklusive operationalisering av centrala begrepp samt presentation av variabler 

och statistiska analyser. Det fjärde kapitlet utgörs av en presentation av studiens empiriska 

resultat. De hypoteser som tidigare ställdes upp kommer i detta kapitel att prövas. Det 
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femte och sista kapitlet består av en diskussion av förhållandet mellan resultat och syfte 

samt användbarhet och fortsatta studier kring resultatet. I detta sista kapitel kommer även 

en kort kommentar fällas angående det stundande EP-valet 2019. 
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2. Teori och tidigare forskning 

För att länka samman till problemformuleringen som beskrevs tidigare, och frågan om vad 

formar väljarnas preferenser vid EP-val så ger litteraturen två möjliga svar på den frågan 

på en aggregerad nivå. Den klassiska synen att de är ”second order national contests” (Reif 

och Schmitt 1980, 9) och den mer alternativa ”Europe matters” (Hix och Marsh 2007, 496–

497). Dessa kommer att presenteras nedan inklusive en genomgång av den svenska 

kontexten i förhållande till dessa teorier. 

2.1 Second-order national elections 

De teorier som omgärdar SOE:s är många till antalet och inte på något sätt nya. De har 

använts för att beskriva olika val i förhållande till ett first-order election (FOE) men den 

minsta gemensamma nämnaren för SOE:s är att de valen betraktas som att mindre står på 

spel i dessa (Reif och Schmitt 1980, 9). Reif och Schmitt (1980) utvecklade ett ramverk, 

som bygger på tidigare forskning av SOE:s, där de beskrev valet till Europaparlamentet som 

ett sådant. Det nya som presenteras i deras ramverk är möjligheten att studera en second-

order arena med multipla first-order arenas, vilket är fallet vid EP-val.  Denna artikel är att 

se som grunden kring teoretiserandet kring EP-val som ett SOE då i stort sett all forskning 

på området utgår ifrån, eller förhåller sig till denna (se exempelvis Hix och Marsh 2007; 

Hobolt, Spoon och Tilley 2008; Marsh och Mikhaylov 2010; Boomgaarden, Johann och 

Kritzinger 2016; Hobolt och Wittrock 2009). Dessa har kommit till genom att kombinera 

forskningsresultat på lokala-, regionala- och sekundära nationella parlamentsval. Den här 

synen förutser tre huvudsakliga utfall vid EP-val: (1) regeringspartier kommer erhålla en 

lägre röstandel jämfört med det senaste nationella valet; (2) ju större ett parti är, desto 

större röstandel kommer detta att förlora i förhållande till det senaste nationella valet och 

(3) tidpunkten, alltså när under den nationella mandatperioden, som EP-valet infaller 

kommer avgöra hur stor effekten blir på (1) och (2) (Hix och Marsh 2007, 496). 

Den teoretiska logiken bakom SOE förklaras som följande. Man gör antagandet att 

den primära motivationen hos politiker och partier är att inneha regeringsmakt. Detta 

leder till att den politiska kampen inom alla EU:s medlemsstater utspelas i de nationella 

valen där just regeringsmakten står på spel. Inga andra val har direkt effekt på 

regeringsmakten. Detta leder till att partier lägger färre resurser på SOE:s som i sin tur 
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leder till ett lägre valdeltagande (Hix och Marsh 2007, 496). För om parterna i ett val 

betraktar valet som mindre viktigt, då ingen regeringsmakt ligger i prispotten, kommer 

intuitivt väljarkåren att göra detsamma. Men, med ovan sagt får ändå väljarna en möjlighet 

att utrycka sina åsikter gällande parterna i valet och då det anses vara mindre viktigt 

tenderar de att rösta mer ”med hjärtat” då ingen regeringsmakt står på spel och 

komponenter som regeringsduglighet, och ”regeringsmöjlighet”, kan tas ur ekvationen. 

Samma motivering kan åberopas för att förklara förekomsten av proteströstande i SOE:s 

(Hix och Marsh 2007, 496).  

Formuleringen ovan, ”rösta med hjärtat”, benämns inom litteraturen som sincere 

voting och kommer framgent att benämnas som just detta. Hobolt och Wittrock (2009, 31) 

beskriver det som att väljare förväntas rösta på det parti som ligger dem närmast avseende 

policyposition, och med policyposition så avses den på second-order arenan som i detta 

fall är EU. Men detta går att ifrågasätta då sincere voting inte nödvändigtvis behöver utgå 

från skillnaden mellan ett partis och en väljares policyposition inom EU. Jag föreslår att 

sincere voting bör förstås som avsaknaden av strategiskt tänkande vid beslut av vilket parti 

som skall erhålla väljarens röst. Exempel; om en väljare vid Riksdagsvalet 2010 kände starkt 

för Feministiskt Initiativ (FI) men upplevde risken för att de inte skulle klara 

småpartispärren på fyra procent var för stor så skulle detta kunna leda till att denne väljare 

istället la sin röst på Vänsterpartiet. Denna väljare la då sin röst på V av strategiska skäl. 

Ett annat exempel skulle kunna vara en väljare som preferensmässigt kände sig närmst 

Moderaterna (M) vid tiden för riksdagsvalet 2010. Men av rädsla för att Kristdemokraterna 

(KD) skulle förlora sina riksdagsmandat, och därigenom hota Alliansens möjlighet att 

fortsatt inneha regeringsmakten, så röstade den väljaren på KD. Även detta är att se som 

strategiskt tänk vid beslut av parti att rösta på. Ett liknande, och sista, exempel är ett 

mellan V och Socialdemokraterna (S) vid riksdagsval. En väljare med tydliga preferenser 

för V kan välja att istället rösta på S då denne upplever att chansen för V att inneha 

regeringsmakten är för låg. Alltså strategiskt tänk. Jag menar att ovanstående är raka 

motsatsen till sincere voting, oberoende om avståndet mellan parti och väljare mäts på 

den klassiska vänster-högerskalan, den mer identitetsorienterade GAL-TAN-skalan eller i 

syn på europeisk integration. Jämfört med exemplen ovan så skulle en väljare vid EP-valet 

2014 inte behöva ta hänsyn till någon regeringsmakt då väljer, och inte heller partier, 

upplever att det står någon tydlig regeringsmakt på spel vid EP-val. M-väljaren skulle inte 

då rösta på KD, V-väljaren skulle inte rösta på S. Men FI-väljaren då? Då EP-valet i sig 
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upplevs som second-orders, alltså mindre viktigt, så anser denne att det inte skulle vara 

någon större katastrof om FI inte skulle fått det mandat som de faktiskt fick.  

Vidare så beskriver Hobolt och Wittrock (2009, 31) två konkurrende förklaringar till 

hur väljare beslutar sig för ett parti vid SOE:s; first-order preference voting och strategic 

voting. Det första av begreppen beskriver en av grundbultarna inom SOE, nämligen att 

väljare röstar i förhållande till deras preferenser på en first-order arena, exempelvis 

Sverige för svenska väljare, istället för partiets politik på en second-order arena, EP. De 

andra av begreppen behandlar ämnet för Hix och Marshs (2007) artikel om huruvida 

väljare röstar strategiskt på ett oppositionsparti vid EP-val för att visa sitt missnöje med 

regeringspartiet alternativt regeringspartierna. 

2.2 Europe matters 

En alternativ, i realiteten kompletterande, förklaringsmodell finnes under namnet Europe 

matters (Hix och Marsh, 2007). Denna rubrik återfinns sällan inom litteraturen utan ämnet 

avhandlas ofta under rubriken Second-order Elections. Att den här ges större utrymme är 

för att spegla den stigande uppmärksamhet och relevans den givits. Generellt sett så 

innebär idén kring ”Europe matters” att partiers policy inom, och inställning till, EU är vad 

som avgör utfallet i valet. Alltså att EU-frågor och inte nationella är det mest relevanta. 

Den har på många sätt blivit en samlande beteckning för idén att utfallet i EP-val inte fullt 

ut kan förklaras med SOE-modellen. Inledningsvis ska det sägas att Hix och Marsh (2007, 

496) menar att denna förklaringsmodell är baserad på en selektiv genomgång av empirin 

som finns kring EP-val. Exempelvis så pekar de på att det minskande valdeltagandet i EP-

val samvarierar med minskat stöd för europeisk integration bland väljarna. Detta skulle 

kunna tolkas som att inställningen till EU är vad som får potentiella väljare att avstå från 

att rösta (Hobolt, Spoon och Tilley 2008, 111–112). Vidare så framhåller Hix och Marsh 

(2007, 505) att partier som är extremt negativa eller positiva gentemot EU prestera bättre 

än de som håller sig neutrala alternativt uppfattas som otydliga i frågan. Även detta 

indikerar att partiers policyposition spelar roll, att ”Europe matters”.  

Även om det finns stöd för ”Europe matters” i exemplen ovan så finns det en punkt 

som väger starkt emot ”Europe matters”-förklaringen; Stora regeringspartier förlorar 

röster vid EP-val oavsett hur dessa positionerar sig på vänster-höger skalan, vilken 

partifamilj eller inställning till europeisk integration (Hix och Marsh 2007, 503). Alltså, 
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dessa partier kommer tappa röster oavsett deras policyposition. Detta faktum stödjer 

teorin om SOE.  

Det pekas ofta ut att medias rapportering kring EU är otillräcklig (Semetko, de Vreese 

och Peter 2007, 129–130). Men även i de fall där EU-frågor fått stor uppmärksamhet 

speglar detta i stor utsträckning den betydelse EU har fått inom den nationella politiken 

(Marsh och Mikhaylov 2010,18). Hobolt och Wittrock (2009, 38–39) har visat att en faktor 

som bidrar till att väljare i större utsträckning röstar efter partiers syn på olika EU-policys 

är när väljarna exponeras för mer information om partiernas syn på exempelvis europeisk 

integration. Även om författarna medger att denna policydimension på intet sätt trumfar 

den klassiska synen på EP som ett SOE, som stipulerar att väljarna i mindre utsträckning 

att röstar efter policypreferenser på EU-nivå till förmån för den nationella motsvarigheten. 

Likväl innebär detta att det finns en indikation på att parametrar som information och 

kunskap är avgörande för att förstå hur väljare formar sina preferenser vid EP-val. 

2.3 EP-val i Sverige: Second order eller Europe matters? 

Enligt väljarna själva så stod EU-frågor som den enskilt största skälet till deras partival i de 

svenska EP-valen 1995, 1999 och 2004 (Oscarsson och Holmberg 2006, 100).  Oscarsson 

och Holmberg (2010, 7) ställer sig frågande om detta var fallet vid EP-valet 2009 i Sverige 

då valdeltagandet, som är den tydligaste indikationen på att ett val är att betrakta som ett 

SOE, ökade med 7,6 procentenheter. Ökningen i valdeltagande fortsatte nästkommande 

EP-val 2014, denna gång med 5 procentenheter. Ökningen 2009 menar Oscarsson och 

Holmberg (2010, 59) berodde på den väljarmobilisering som Piratpartiet åstadkom. EP-

valet 2014 sammanföll nästan med det svenska Riksdagsvalet och enligt Reif och Schmitt 

(1980, 17) kan detta förklara ökningen i valdeltagande jämfört med tidigare val. Med detta 

sagt så resulterade valet ändå i ett, ur demokratisk synvinkel, väldigt lågt valdeltagande på 

51 procent. Så huruvida 2014 års EP-val i Sverige var ett SOE eller inte är i sig inte av 

intresse för denna studie då de mesta indikatorer pekar på att så var fallet.  

2.4 Hypoteser 

Utifrån ovanstående genomgång av teorier och tidigare forskning formas tre hypoteser. 

Den första av dessa härrör från Reif och Schmitt (1980, 9) som menar att väljarna i större 

utsträckning kommer att rösta närmre sina faktiska politiska preferenser i ett SOE. Detta 
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då ingen, tydligt definierad, regeringsmakt står på spel i EP-val, alltså sincere voting 

(Hobolt och Wittrock 2009, 31).  

H1: Desto mindre avstånd mellan väljarens position på vänster-högerskalan och 

partiets dito, desto större chans att väljaren röstar på det partiet i EP-valet. 

För att komplettera detta, och i enlighet med Hix och Marshs (2007, 496–497) ”Europe 

matters”-teorin, formuleras en hypotes om huruvida synen på europeisk integration styr 

väljarnas beslut på valdagen. Hobolt och Wittrock (2009, 33) använde en liknande hypotes 

som ovan för att, likt i denna studie, undersöka förekomsten av sincere voting i 

ovanstående hypotes om vänster-högerskalan. Men, om hypotesen bara behandlar den 

klassiska, materiella, vänster-högerdimension så bortser man från en viktig detalj, på 

vänster-högerdimension finner vi i hög grad frågor som EU inte har beslutskompetens 

inom. Det handlar om skatter, transfereringar och annan fördelningspolitik. Så implicit i 

föregående hypotes så finnes SOE-teoretiska strömningar. Denna hypotes är alltså att 

tolka som ett komplement till H1a där ”Europe matters”-dimensionen fångas upp. 

H2: Desto mindre avstånd mellan väljarens position gällande europeisk integration 

och partiets dito, desto större chans att väljaren röstar på det partiet i EP-valet. 
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3. Metod 

Denna studie är en kvantitativ sådan. Datamaterialet, som är baserat på två stycken 

enkätundersökningar från  2014, så väl som analysmetoden är att betrakta som 

kvantitativa till sin natur. I detta kapitel presenteras, motiveras och förklaras de 

avvägningar som gjorts i denna studie avseende metod.  

3.1 Urval och avgränsningar 

Flertalet studier har gjorts med liknande ansats som denna. En avgränsning i denna 

motiverar ändå dess existens; den behandlar specifikt EP-valet 2014 i Sverige. Denna 

tidsrumsliga avgränsning motiveras i två steg, men avstamp i den rumsdimensionen.  

Inom detta område, EP-val, har Sverige på många sätt varit något av en outlier. 

Oscarsson och Holmberg (2010, 120) framhåller faktumet att svenska väljare i EP-valen 

1994/1995, 1999 och 2004 röstade i större utsträckning efter sina respektive EU-åsikter än 

väljarna i övriga EU-länder. 2009 förändrades detta och Sverige återfanns då på plats sju 

bland EU-länderna i denna fråga. Detta ger vid hand att Sverige fortfarande ligger högt 

men kommer troligen att sjunka då färre partier politiserar EU-frågor och en inhemsk 

opinion som blivit allt mer EU-positiv (Oscarsson och Holmberg 2010, 121). 

 Simon Hix (2008, 76–84) menar att det saknas politisk tävlan inom EU och att detta 

i sin tur leder till det han menar är ett demokratiskt underskott. Vidare menar Hix (2008) 

att det är denna avsaknad av politisk tävlan som leder till att EP-valet ses som mindre 

viktigt, SOE. För att åtgärda detta introducerades förfarandet med Spitzenkandidaten till 

EP-valet 2014. Detta innebar att partigrupperna i EP i god till innan valet skulle presentera 

en kandidat från den egna gruppen som de vill se som kommissionsordförande i det fall 

att de skulle bli största grupp efter valdagen. Tanken var att det skulle skapa en starkare 

koppling mellan utfallet av EP-valet och ”regeringsbildningen”, alltså utformningen av 

kommissionen. Trots införandet av Spitzenkandidaten för att skapa reella 

”regeringsalternativ” inom EU så menar Schmitt och Toygür (2016, 176) att denna 

förändring inför EP-valet 2014 inte hade någon effekt på valets second-order-karaktär. 

Ovanstående, att det gjordes ett försök till att förändra EP-valets second-order-karaktär 

genom införandet av Spitzenkandidaten samt att det är de senaste och således det minst 

studerade EP-valet motiverar avgränsningen i tid. Förekomsten av Spitzenkandidaten som 



 

 
12 

 

 

motivation för denna avgränsning men införandet av Spitzenkandidaten är som ovan 

nämnt ett försök att skapa en tydlig koppling mellan utfallet av EP-val och 

”regeringsbildningen”. Detta skall ses i ljuset av diskussionen och exemplen gällande 

kopplingen mellan väljarbeteenden och chans på regeringsmakt som framfördes på sidan 

6–7.  

3.2 Material 

De material som används till största del för denna studie är Chapel Hill Expert Survey 

(CHES, www.chesdata.org) från 2014 och SVT:s vallokalsundersökning (VALU) som 

genomfördes i samband med EP-valet 2014 av Svensk Nationell Datatjänst vid Göteborgs 

universitet (SND, www.snd.gu.se).  

 Vid CHES expertbedömningar skickas en enkät ut till politiska experter i respektive 

land där dessa ombeds placera in partier i det nationella partisystemet på en skala längs 

vänster-högerdimensionen. Skalan är en ordinalskala5 som sträcker sig från extremt 

vänster, som antar värde 0, och extremt höger, som antar värde 10.  Notera att detta 

innebär att det varken är en självskattning från partierna själva eller en skattning på hur 

väljarna uppfattar partiet i dess generella ideologiska positionering på vänster-

högerskalan. En liknande fråga återfinns för partiers positionering i frågan om hur man 

ställer sig till europeisk integration. I detta fall fanns sju möjliga svarsalternativ som 

sträckte sig från ”kraftigt emot”, värde 1, till ”kraftigt för”, värde 7. Notera att enkäten 

består av fler frågor än ovanstående. De nämnda är dock de som är av intresse vid denna 

studie för att få någon ”objektiv” referenspunkt. Hooghe et al. (2010, 699) menar att CHES 

expertbedömningar är skäligen god källa till information när det kommer till europeiska 

partiers position på vänster-högerskalan och deras position i frågan om europeisk 

integration, alltså precis de variabler denna studie använder sig av. 

 En liknande enkät skickas ut av Comparative Study of Electoral System (CSES, 

www.cses.org) där motsvarande frågor ställs till väljarna. Denna kommer endast 

redovisas6 för att påvisa den marginella skillnaden mellan CHES expertbedömning av 

                                                      

 

5 En ordinalskala med mer än fem, vanligt riktvärde, skalsteg går vid statistisk analys att behandla som 
kontinuerliga utfallsvariabler, alltså intervallskala, under vissa förhållande. Detta är mycket vanligt även om 
det i strikt teoretisk mening är fel. Se exempelvis Knapp (1990). 
6 Se Bilaga 2: Jämförelse av CHES och CSES. 

http://www.chesdata.org/
http://www.snd.gu.se/
http://www.cses.org/
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partiernas position på vänster-högerskalan och väljarnas perception om detsamma. Detta 

för att jämföra med en utomstående enkät då VALU:n jämförs mot CHES inom ramen för 

den statistiska analysen. 

 Vid vallokalsundersökningen (VALU) som genomfördes av SND på uppdrag av SVT 

vid Europaparlamentsvalet 2014, bestod av att väljare fick fylla i en enkät vid vallokalen. 

Detta skedde vid två separata tillfällen, dels vid förtidsröstning och dels på själva valdagen. 

Inför det första tillfället valdes 40 röstningslokaler för förtidsröstning ut för att ingå i VALU 

2014 EP. Vid de utvalda röstningsställena fick de som förtidsröstade under ett 

slumpmässigt valt förmiddags- respektive eftermiddagspass fylla i enkäten.  

Under valdagen genomfördes undersökningen vid 95 vallokaler. Vallokalerna var 

fördelade på städerna Lund, Göteborg, Stockholm och Sundsvall i enlighet med dessas 

storlek gällande antalet röstberättigade. Alltså valdes fler vallokaler ut i Stockholm än 

exempelvis Sundsvall. Inom varje region valdes så genom slumpmässigt stratifierat urval 

(stratifierat efter storlek och geografiskt läge inom regionen) de valdistrikt som skulle ingå 

i undersökningen (Näsman, Gustafsson och Holmberg 2014, 5). Antalet respondenter för 

denna enkätundersökning uppgick till 8268 personer vilket gör att man anta att stickprovet 

är normalfördelat enligt den centrala gränsvärdessatsen (CGS). 

Ett inneboende problem med att använda enkätundersökningar som material för att 

mäta individers åsikter är att respondenterna kan uppfatta frågorna på olika sätt. Ta 

exempelvis en fråga om subjektiv placering av sig själv på vänster-högerskalan. 

Respondenterna kan ha olika uppfattning om vad denna skala innehåller för komponenter. 

Detta faktum är det svårt att ta höjd för vid försök att kvantifiera individers subjektiva 

preferenser, men likväl viktigt att påminna sig själv om när man skall tolka resultaten av 

statistiken. Risken för detta validitetsproblem är mindre vid exempelvis en fråga om hur 

en respondent ser på EU. Denna typ av frågor åtföljs ofta av svarsalternativ som mycket 

negativ, något negativ, neutral och så vidare.  

Materialet kommer att genomgå statistisk analys i programvaran SPSS med en 

signifikansnivå på 99 procent i samtliga tester. Signifikans innebär hur mycket ett 

observerat värde avviker från ett hypotetiskt dito (Hjerm, Lindgren och Nilsson 2014, 111–

112). I detta fall blir det observerade värdena de som återfinns i stickprovet som består av 

datamaterialet från enkätundersökningen (n=8268) och det hypotetiska värdet är värdet 

för hela population som i detta fall är den svenska valmanskåren. Detta ger vid hand att 

det finns en risk på en procent att resultatet i fråga beror skulle bero på slumpen. Hjerm, 
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Lindgren och Nilsson (2014, 116) menar att vid ett stort stickprov, alltså stort n, är 99-

procentiga signifikansnivåer att föredra då konfidensintervallet blir snävare då stickprovet 

ökar. 

3.3 Bivariat analys 

Vid en bivariat analys studeras förhållandet mellan, intuitivt, två variabler. En vanlig form 

att göra detta genom korstabeller. En korstabell är en tabell som innehåller fler än en, men 

oftast två, variabler. Korstabeller är ofta lätt överskådliga och nivån av statistiskt kunnande 

som behövs för att tolka dessa är relativt låg. Det är alltså ett väldigt pedagogiskt 

instrument. I denna studie används dessa som ett deskriptivt verktyg mer än ett analytiskt, 

den analytiska komponenten står ovanstående binära logistiska regressionsanalys för. Om 

än användbart så är korstabeller ett något trubbigt verktyg då det inte säger något om det 

finns ett statistiskt samband, korrelation, mellan variablerna. Notera att detta inte på 

något sätt innebär att det existerar ett orsakssamband, kausalitet. Bara för att det går att 

påvisa ett samband mellan X och Y innebär inte det nödvändigtvis att X orsakar Y. 

 Vid konstruerandet av korstabeller i SPSS så finns möjligheten att samtidigt utföra 

ett Chi2-test (𝑋2-test). Det som testas med  Chi2 är om det finns ett samband mellan två 

variabler. I strikt mening är Chi2 inte ett sambandsmått även om det brukar beskriva så då 

man inte kan uttala sig om sambandets styrka utan bara dess eventuella existens (Hjerm, 

Lindgren och Nilsson 2014, 122–123).  

3.4 Binär logistisk regression 

För att uppfylla studiens syfte, vad som i störst grad styrde väljarnas val av parti vid EP-

valet 2014 i Sverige, kommer datamaterialet analyseras utifrån en binär logistisk 

regressionsanalys. Logistisk regression är jämfört med linjär regression betydligt mer 

tillåtande som metod. Det spelar ingen roll  på vilken skalnivå de oberoende variablerna 

är eller huruvida sambandet mellan den beroende och den oberoende variabel är linjärt 

eller kurvlinjärt. Men precis som vid all regressionsanalys så studeras förhållandet mellan 

en beroende och en eller flera oberoende variabler.  

 Den logistiska regressionsanalysen utrycker den beroende variabeln som ett odds. 

Detta odds är alltså sannolikheten för ett utfall delat med dess motsats. Exempelvis om 

sannolikheten för att rösta på Socialdemokraterna vid EP-valet i Sverige 2014  är 60 
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procent kommer oddset för detsamma vara 1,5 då 60/40=1,5. Om man sedan går vidare 

och tar den naturliga logaritmen av vårt odds 1,5 ger det logiten 0,41 som är den beroende 

variabeln (Bjerling och Ohlsson 2010, 2). 

 Fördelen med logaritmerade odds jämfört med sannolikhet är att sannolikheten för 

ett utfall endast kan utryckas 0 till 100 procent. Det finns alltså en miniminivå och en 

maximalnivå när man talar om sannolikhet. Odds och andra sidan har inget tag, oddset för 

ett utfall kan teoretiskt sett vara hur högt som helst. Men likt sannolikhet har odds en 

miniminivå; noll. Då kommer det logaritmerade oddset in, som genom att den är 

logaritmerad leder till att variabeln är oändlig (Bjerling och Ohlsson 2010, 3). 

 Som rubriken ovan antyder handlar det i denna studie om binär logistisk regression. 

Detta innebär att den beroende variabeln är binär, dikotom om man så vill. Den kan alltså 

bara anta två värden, 1 eller 0. Exempelvis kan den beroende variabeln vara Röstade på 

Socialdemokraterna, om så var fallet är värdet 1 om motsatsen är fallet är värdet 0. 

3.4.1 Hosmer-Lemeshow 

En statistisk modell är just det, en modell. Modeller används för att på ett lättare sätt 

inhämta kunskap om verkligheten och därav bedöms inte sällan statistiska modeller efter 

hur väl dessa spegla verkligheten. Vid binär logistisk regression är Hosmer-Lemeshow-

testet ett sätt att mäta just detta, hur väl speglar modellen verkligheten. Den går ut på att 

man gruppvis jämför predicerade värden med de värden vi faktiskt har. Den 

genomsnittliga skillnaden mellan predicerat och observerat värde är vad som avgör 

huruvida modellen är att betrakta som godkänd. Det är detta som leder till att man söker 

ett värde som överstiger signifikansnivån. Vanligtvis vid hypotesprövning så krävs det att 

effekten är större än vad som kan förklaras av slumpen. För att en modell ska godkännas i 

enlighet med Hosmer-Lemeshow så krävs alltså att skillnaden mellan predicerat och 

observerat värde inte är större än vad som kan förklaras med slumpen (Bjerling och 

Ohlsson 2010, 22). 

3.5 Operationalisering 

Kapitel två om teorier och tidigare forskning är vad som i denna studie använts för att 

identifiera relevanta faktorer för val av parti till EP-val från olika två utgångspunkter; EP-

valet som ett second-order election och den alternativa, i realiteten kompletterande 
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Europe matters-teorin. I frågeställningarna (1.1) och hypoteserna (2.4) behandlas sincere 

voting, begreppet som stipulerar att vid avsaknad av kamp om regeringsmakt tenderar 

valmanskåren att i större utsträckning rösta närmre sina prefenser, för vidare diskussion 

se 2.1. Dessa faktorer representeras av separata enkätfrågor från VALU EP 2014. Utöver 

de variabler som härrör från den SOE-specifika teoridelen inkluderas variablerna födelseår, 

kön och utbildningsnivå som oberoende kontrollvariabler. För att sen avgöra avstånd 

kommer detta separat att jämföras med hur CHES 2014 bedömer de svenska partiernas 

generella position på vänster-högerskalan samt i synen på EU. 

3.5.1 Beroende variabel 

Den beroende variabeln, alltså den som påverkas av den oberoende variabeln, är inom 

ramen för denna studie val av parti. Variabelns ursprung är den första enkätfrågan i VALU 

EP 2014 som löd ”Vilket parti röstade Du på idag?”, notera att det rör sig om en 

vallokalsundersökning så med ”idag” åsyftas valdagen för EP-valet 2014. Svarsalternativen 

som erbjöds var samtliga då sittande riksdags partier inklusive Feministiskt Initiativ, 

Piratpartiet och Junilistan. Vidare återfanns två andra möjliga svarsalternativ ”Annat parti” 

och ”Röstade” blankt. Denna studie har valt att inte inkludera de partier som inte erhöll 

mandat i EP 2014, alltså inte Piratpartiet eller Junilistan.  Som nämnt under 3.4 innebär en 

binär logistisk regression att den beroende variabeln är binär, detta är inte fallet när de 

kommer till val av parti. Därför kodades den ursprungliga variabeln Party voted for in the 

2014 European Parlimentary election (f1) som är att beteckna som en variabel på 

ordinalskala till nio separata så kallade dummy-variabler7. För enkelhetens skull kallas 

dessa ”dum_” följt av partibeteckningen8. De partier som analyserats är samtliga som 

erhöll mandat i EP 2014, alltså inte Piratpartiet eller Junilistan exempelvis. Röstade man 

exempelvis på Socialdemokraterna betyder det att variabeln dum_s = 1, och röstade man 

på något annat parti alternativt blankt leder det till att dum_s = 0. Den beroende variabeln, 

parti man röstade på, beror alltså på något. Men vad och hur mycket?  

                                                      

 

7 I sammanhanget, statistisk analys, är detta en vardagligare term för en variabel som tidigare i texten 
beskrivits som binär. Alltså en variabel som endast kan anta ett av två värden, 1 eller 0. Framgent kommer 
denna typ av variabler att benämnas som dummy-variabler. 
8 Vänsterpartiet: V, Socialdemokraterna: S, Miljöpartiet: MP, Centerpartiet: C, Folkpartiet (nuvarande 
Liberalerna): FP, Moderaterna: M, Kristdemokraterna: KD, Sverigedemokraterna: SD och Feministiskt 
Initiativ: FI. 
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3.5.2 Oberoende variabler 

Hur nära sina egna preferenser väljarna röstade i EP-valet 2014 är som bekant huvudtemat 

för denna studie. I syftet såväl som i hypoteserna görs en distinktion mellan sincere voting 

avseende position på vänster-högerskalan samt attityd till EU. Båda av dessa undersöks i 

tre steg: (1) väljarnas självskattade position på skalan, (2) partiets dito och (3) huruvida 

väljarnas position överensstämmer med det parti de röstade på. De två variabler som  

initialt beskrivs här är inbladad i såväl första som sista steget. 

 I VALU EP 2014 ombads väljarna att göra en subjektiv skattning av sin egen position 

på vänster-högerskalan. Detta gjorde vid fråga fyra med den exakta lydelsen ” Man talar 

ibland om att politiska åsikter kan placeras in på̊ en vänster-högerskala. Var någonstans 

skulle Du placera in Dig själv? ”. Respondenten gavs fem möjliga svarsalternativ: Klart till 

vänster, något till vänster, varken höger eller vänster, något till höger samt klart till höger. 

Detta resulterar i en variabel på ordinalskala med fem skal steg, där ”Klart till vänster” 

antar värde 1 och ”Klart till höger” antar värde 5. Som oberoende variabel i en binär 

logistisk regression är detta inget problem.  

 I samma enkät återfinns frågan som utgör den andra oberoende variabeln angående 

inställning till EU som ställdes som följande ”Allmänt sett, vilken är Din inställning till EU?”. 

De svarsalternativ som den svarande hade att välja emellan var: Mycket positiv, Ganska 

positiv, Varken positiv eller negativ, Ganska negativ, Mycket negativ eller Ingen 

uppfattning. Alltså ordinalskala med sex skalsteg där Mycket positiv antar värde 1 och 

Mycket negativ antar värde 5. Skalan kommer att inverteras för att lättare kunna jämföras 

mot den omkodade varianten av CHES motsvarighet av rent pedagogiska skäl. Då inget 

parti, som denna variabel skall jämföras mot i steg (2) ovan, intagit positionen ”ingen 

uppfattning” angående EU så kommer detta svarsalternativ uteslutas ur den statistiska 

analysen. 124 respondenter hade ingen uppfattning om EU vilket är att betrakta som en 

liten andel av de 8061 som faktiskt hade en uppfattning .  

 Både ovanstående beskrivna variabler används, egentligen har det här skett en 

omkodning, som så kallade kategorivariabler. Detta innebär att varje enskilt skalsteg i 

respektive variabel betraktas som en dummy-variabel som kan anta värde 1 eller 0. Detta 

för att denna studie ämnar undersöka oddset för den beroende variabeln givet ett visst 

skalsteg på någon av det oberoende variablerna.  

 Utöver dessa två teorimotiverade variabler inkluderas variablerna födelseår, kön och 

utbildningsnivå som kontrollvariabler. Variabeln födelseår är naturligt på en kvotskala. 
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Frågan huruvida respondenten är kvinna eller man har bara dessa två alternativ, där kvinna 

antar värde 0 och man antar värde 1. Den sista av de oberoende kontrollvariablerna är den 

där respondenten ombads att uppge utbildningsnivå med alternativen: Ej fullgjort 

grundskola eller motsvarande obligatorisk skola, Grundskola eller motsvarande 

obligatorisk skola, Examen från gymnasium, folkhögskola eller motsvarande, 

Eftergymnasial utbildning: ej högskola, Studier/examen från högskola/universitet eller 

Studier/examen från forskarutbildning. Variabeln utbildningsnivå är således en form av 

ordinalskala då detta kan rangordnas efter hur hög ens utbildningsnivå är. 

3.5.3 Övriga variabler 

I steg (2) ovan uppstår ett problem då de data som resultaten kommer att jämföras med, 

alltså CHES expert bedömningar av partiernas positionering på vänster-högerskalan, 

återfinns på en ordinalskala med elva skalsteg, från noll till tio. I praktiken fungerar det 

dock som en kvotskala då värdena som redovisas är den genomsnittliga positionen partiets 

skattats av experterna. En jämförelse är därmed inte möjligt initialt. I Figur 1 nedan 

visualiseras CHES positionering av svenska partier 2014. Detta löses med en omkodning av 

nämnda CHES-variabel. Vid omkodning från kvotskala med elva skalsteg till ordinalskala 

med fem skalsteg återfinns alltid en informationsförlust då vissa skillnader mellan hur 

partierna skattats försvinner. Detta är ändå nödvändigt för att uppfylla syftet med studien. 

Följaktligen kommer denna omkodning att redovisas. 
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För att den nya ordinalskalan skall vara att betrakta som rättvis gentemot dess original 

krävs det att ”mitten” bibehåller samma relativa position och inte förskjuts åt något håll. 

Då värdet 5 är navet i den ursprungliga skalan och 3 i den nya börjar omkodningen där. 

Navet blir då värdena 3,00 till 6,00 som omkodas till 3, alltså varken vänster eller höger i 

den nya.  

 

På vänsterkanten tas värdena 0,00 till 1,99 omkodas till 1 i den nya. 2,00 till 3,99 blir 2. På 

högerkanten ges de ursprungliga värdena 6,01 till 8,00 det nya värdet 4 och 8,01 till 10,00 

blir nu 5. Resultatet återfinns i Figur 2 ovan. På samma sätt har variabeln där CHES skattar 

partiers syn på EU. Från VALU EP 2014 som resultatet sedan ska jämföras med ser skalan 

ut på samma sätt som fallet är med höger-vänster skalan, alltså en ordinalskala med fem 

skalsteg som beskrivet ovan. Frågan som ställdes till experterna löd: ”What is the overall 

orientation of the party leadership towards European integration in 2014”. CHES 

motsvarighet för skattning av partierna är en ordinalskala i sju skalsteg, se Figur 3 nedan. 

Precis som tidigare beter sig variabeln mer som en på kvotskala då det handlar om 

genomsnittlig skattning av experterna. Omkodningen av denna har gjort genom att 

värdena 1,00 till 1,99 sammanslagits och antar det nya värdet 1 med innebörden Mycket 

negativ. Vidare har de ursprungliga värdena 2,00 till 3,50 givits värdet 2 med innebörden 
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Ganska negativ. Likt exemplet med vänster-högerskalan ska det även i detta tillfälle vara 

”navet”, av värdena som variabeln kan anta, fixeras för att undvika förskjutning. Detta görs 

genom att värdena 3,51 till 4,50 antar det nya värdet 3 som innebär Varken positiv eller 

negativ. 4,51 till 6,00 blir nu Ganska positiv med värdet 4 och avslutningsvis blir värdena 

6,01 till 7,00 nu värdet 5 med innebörden Mycket positiv. Resultatet av denna omkodning 

återfinns i Figur 4 ovan. Det ska tilläggas att ”navet” är värdet 4 och en viss förskjutning 

sker här men den har ingen effekt på utfallet av omkodningen. 
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4. Resultat 

Nedan följer en genomgång av det resultat denna studie funnit. Först ut är de bivariata 

analyserna där de oberoende variablernas statistiska signifikans och samband gentemot 

den beroende variabeln presenteras. Nästa steg är den binära logistiska 

regressionsanalysen som följs av en prövning av de hypoteser som formulerades under 2.4 

för att avslutningsvis jämföra dessa resultat med CHES expertbedömningar. I den binära 

logistiska regressionsanalysen inkluderas även kontrollvariablerna. 

4.1 Bivariat analys 

Följande bivariata analyser i form av korstabeller och Chi2-test utförs av två anledningar: 

Det är överskådligt och pedagogiskt samt möjligheten att kvantifiera styrkan på 

sambandet mellan den beroende variabeln9 och de två huvudsakliga oberoende 

variablerna självskattning av position på vänster-högerskalan (V/H-skala) och generell syn 

på EU (EU-attityd). 

 I Tabell 1.1 nedan återfinns V/H-skala i raderna och partiröst bland kolumnerna. 

Tolkningen är som följer. Exempel: Tittar vi på Vänsterpartiet (V), första raden, kan man 

Kommentar: Samtliga värden i tabellen är återgivna i procent. N=8000.  

                                                      

 

9 Denna kommer framgent att benämnas partiröst_*partibeteckning*. 

Tabell 1.1: Korstabell över självskattning av position på vänster-högerskalan och partiet man röstade 
på i EP-valet 2014 i Sverige. 

 
Parti man röstade på i Sverige vid EP-valet 2014 (Partiröst). 

V FI S MP FP C M KD SD Totalt 

Självskattning 
av position på 
vänster-
högerskalan 
(V/H-skala). 

1. Klart till vänster. 
%: V/H-skala 27 19,1 30,8 16,9 0,5 0,3 0,8 0,5 1,9 100 

%: Partiröst 74,8 57,7 33,5 22 1,3 1,2 1,7 2,2 6,7 24,1 

2. Något till 
vänster. 

%: V/H-skala 7,5 8,9 40,2 31,6 2,6 1,7 0,5 0,7 2,7 100 

%: Partiröst 20,6 26,8 43,3 40,8 6,5 6,5 1 3,2 9,5 23,9 

3. Varken till 
vänster eller höger. 

%: V/H-skala 1,7 4,1 20,6 22,5 10,7 8,1 4,3 6,3 13,4 100 

%: Partiröst 4 10,6 19,2 25,1 23,1 27,1 8 25,7 40,3 20,6 

4. Något till höger. 
%: V/H-skala 0,2 1,4 3,6 9,4 23,9 14,6 24 11,7 7,8 100 

%: Partiröst 0,4 3,8 3,4 10,7 52,7 49,8 45,9 49 24,0 21,1 

5. Klart till höger. 
%: V/H-skala 0,1 0,9 1,2 2,6 15,4 9,3 46,7 9,8 13,0 100 

%: Partiröst 0,1 1,1 0,6 1,4 16,4 15,4 43,4 19,8 19,5 10,3 

Totalt 
%: V/H-skala 8,7 8 22,1 18,5 9,6 6,2 11 5,1 6,9 100 

%: Partiröst 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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konstatera att 27 procent av de som uppgav att de var Klart till vänster i enkäten röstade 

på V. Värdet nedanför, 74,8 (%), representerar hur stor andel av de som röstade på V som 

ser sig själva som Klart till vänster. Denna tolkning går att fortsätta med tabellen igenom. 

Nedan, i Tabell 2, återfinns det tillhörande Chi2-testet inklusive Cramer’s V. Sambandet 

mellan variablerna V/H-skala och Partiröst är statistiskt signifikant vid en 99 % 

signifikansnivå. Detta innebär att det är mindre än en chans på tusen att vi skulle se detta 

samband i stickprovet (respondenterna i VALU EP 2014) om det inte fanns något sådant i 

populationen (svenska valmanskåren). 

 
 Tabell 1.2: Test av signifikans och styrka på samband av  ”V/H-skala” och ”Partiröst”. 
 

 Value df p Approximate Significance 

Pearson Chi-Square 6115,196 48 ,000  
Likelihood Ratio 6301,941 48 ,000  
Linear-by-Linear Association 83,333 1 ,000  
Cramer’s V ,437   ,000 
N of Valid Cases 8000    

 

Cramer’s V, se Tabell 1.2, är ett mått på styrkan på ett samband och går mellan 0 (inget 

samband) och 1 (perfekt samband). Värdet (Value i tabellen) 0,437 på Cramer’s V indikerar 

ett starkt samband.  

 

Kommentar: Samtliga värden i tabellen är återgivna i procent. N=8000. 

 

I Tabell 2.1, ovan, återfinns en liknande tabell som nyss presenterade förutom att det är 

en ny oberoende variabel i raderna. I stället för, självskattad,  position på vänster-

högerskalan hos väljarna ser vi nu deras generella syn på EU. Tolkningen är som följer. 

Exempel: Tittar vi på Sverigedemokraterna (SD), första raden, kan man konstatera att 30,6 

Tabell 2.1: Korstabell över attityd till EU partiet man röstade på i EP-valet 2014 i Sverige. 

 Parti man röstade på i Sverige vid EP-valet 2014 (Partiröst).  

SD V FI MP S C KD M FP Totalt 

Generell 
syn på 
EU (EU-
attityd). 

1. Mycket negativ 
%: EU-attityd 30,6 26,9 6,9 7,5 16,3 1 2,3 1,3 1,3 100 

%: Partiröst 28,9 20,6 5,7 2,7 4,8 1 2,9 0,8 0,9 6,5 

2. Ganska negativ 
%: EU-attityd 14,9 20,7 10,4 16,9 18,6 3,4 3,9 3,2 3,3 100 

%: Partiröst 39,3 44,2 24 16,7 15,1 10,1 14 5,3 6,3 18,2 

3.Varken positiv 
eller negativ 

%: EU-attityd 4,8 7,1 9,6 21 28,6 6,1 5,2 6,7 6,0 100 

%: Partiröst 18,4 21,9 32,2 30 33,9 26 26,8 16,1 16,5 26,4 

4. Ganska positiv 
%: EU-attityd 2,0 2,6 6,8 21,3 22,6 8,2 5,7 15,5 12,3 100 

%: Partiröst 11,6 12,1 33,7 45,3 39,8 52,3 43,7 55,2 50,3 39,3 

5. Mycket positiv 
%: EU-attityd 1,3 1 3,7 10,5 14,7 6,8 6,7 26,1 26,1 100 

%: Partiröst 1,8 1,2 4,4 5,4 6,3 10,5 12,5 22,6 26,0 9,6 

  Totalt 
%: EU-attityd 6,9 8,5 7,9 18,5 22,3 6,2 5,1 11,1 9,6 100 

%: Partiröst 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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procent av de som uppgav att de hade en Mycket negativ generell syn på EU i enkäten 

röstade på SD. Detta framgår av värdet 30,6 (%).  Värdet nedanför, 28,9 (%), representerar 

hur stor andel av de som röstade på SD som anser sig ha en Mycket negativ generell syn 

på EU. Denna tolkning går att fortsätta med tabellen igenom. Nedan, i Tabell 2.2, återfinns 

det tillhörande Chi2-testet inklusive Cramer’s V. Sambandet mellan variablerna EU-attityd 

och Partiröst är statistiskt signifikant vid en 99 % signifikansnivå. Detta innebär att det är 

mindre än en chans på tusen att vi skulle se detta samband i stickprovet (respondenterna 

i VALU EP 2014) om det inte fanns något sådant i populationen (svenska valmanskåren). 

Värdet 0,276 på Cramer’s V, se Tabell 2 nedan,  indikerar ett något svagare samband 

jämfört med variabeln V/H-skala.  

 

4.2 Binär logistisk regressionsanalys 

Denna analys är där den statistiska modellen testas i sin helhet. Av utrymmesskäl redovisas 

endast tre av partierna (S, FP och SD) under denna rubrik. Analyser har dock genomförts 

på samtliga partier som erhöll mandat i svenska EP-valet 2014 och inkluderas i Bilaga 3, 

dock ej kommenterade. I Tabell 3.1 nedan återfinns analysen av den beroende variabeln 

”partiröst_S”, alltså en dummyvariabel där de som röstat på Socialdemokraterna antar 

värde 1 och de som inte gjort det antar värde 0. 

 Här kan man observera effekten av de olika oberoende variablerna. Angående 

variabeln ”V/H-skala” så kan man börja med att konstatera att koefficienten för 

alternativet ”2. Något till vänster” är den enda positiva. Detta innebär, precis som vid linjär 

regression, att den oberoende variabeln har en positiv effekt på den beroende variabeln. 

Samtliga värden för ”V/H-skala” är statistiskt signifikanta. Men det mest intressanta värdet 

vid logistisk regressionsanalys är ”e”, det vill säga odds ratiot. Då ”V/H-skala” har 

dikotomiserats och bara kan anta två värden, 1 och 0, så beskriver ”e” odds ratiot mellan 

Tabell 2.2: Test av signifikans och styrka på samband av  ”EU-attityd” och ”Partiröst”. 

 Value df p  
Approximate 
Significance 

Pearson Chi-Square 2422,553 48 ,000  
Likelihood Ratio 2202,775 48 ,000  
Linear-by-Linear Association 514,895 1 ,000  
Cramer’s V ,276   ,000 
N of Valid Cases 7974    
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två grupper. I detta fall mellan dem som uppgett att de är ”Något till vänster” och de som 

uppgett något annat.  

Tabell 3.1: Binär logistisk regressions analys av de respondenter som röstat på Socialdemokraterna (S). 

Koefficient  S.E. Wald’s Chi 2 df p Odds ratio (e) 

 Konstant 46,831 3,608 168,478 1 ,000 2,179 

Självskattning, position 
vänster-högerskalan. 
 

 
 
Generell syn på EU. 
 
 
 
 
Kontrollvariabler. 

1. Klart till vänster (ref. kat.)   645,677 4 ,000  
2. Något till vänster ,268 ,077 12,217 1 ,000 1,307 
3. Varken vänster eller höger -,831 ,089 87,092 1 ,000 ,436 
4. Något till höger -2,896 ,152 361,159 1 ,000 ,055 
5. Klart till höger -4,109 ,363 127,848 1 ,000 ,016 

1. Mycket negativ (ref. kat.)   113,999 4 ,000  
2. Ganska negativ ,175 ,154 1,296 1 ,255 1,191 
3. Varken positive eller negativ ,895 ,146 37,651 1 ,000 2,446 
4. Ganska positiv 1,002 ,146 47,364 1 ,000 2,724 
5. Mycket positiv ,880 ,187 22,189 1 ,000 2,411 
Utbildningsnivå -,335 ,026 161,389 1 ,000 ,715 
Födelseår -,024 ,002 168,549 1 ,000 ,976 
Kön (Kvinna: 0, Man: 1) ,135 ,064 4,410 1 ,036 1,144 

    Chi 2 df p Nagelkerke R2  
Test Goodness-of-fit   12,984 8 ,112  

Pseudo R Nagelkerke R Square      ,303 

Kommentar: Data från VALU EP 2014. Variabelvärdena “1. Klart till vänster” och “1. Mycket negativ” är referensvärden  
i sin respektive kategori. De koefficienterna märkta med fet stil är det värde S har enligt CHES 2014, se Figur 3 och 4. 

Tolkningen av ”e”:s värde, 1,307, blir således att  jämfört med referenskategorin ”1. Klart 

till vänster” så ökar oddset att rösta för Socialdemokraterna  1,307 gånger när man uppgett 

att man är ”Något till vänster”. Detta givet att övriga oberoende variabler konstanthålls 

vid respektive värde. Att oddset ökar 1,307 gånger innebär att oddset har blivit 30,7 

procent högre.  Detta överensstämmer väl med den position som CHES skattat för Social 

demokraterna. Detsamma kan sägas om den andra teorimotiverade variabeln, ”EU-

attityd”. Oddset ökar 2,724 gånger att rösta på Socialdemokraterna om man uppgett att 

man är ganska positiv till EU jämfört med mycket negativ. Det är alltså vid denna nivå 

oddsökningen är som störst. Även dessa resultat är statistiskt signifikanta så när som på 

alternativet ”2. Ganska negativ”. 

 Vidare till  modellens överrensstämmelse med verkligheten. I den näst nedersta 

raden finnes ”Goodness-of-fit” som är det mått som återges i Hosmer-Lemeshow-testet 

där vi noterar att p = 0,112 > 0,01 vilket som beskrevs tidigare (se 3.4.1) innebär att 

modellen ”klarar” testet. Detta resultat säger inget om hur stor del av variansen i den 

oberoende variabeln som går att förklara, bara att andelen är signifikant (Bjerling och 

Ohlsson 2010, 23). Ett försök att undersöka, och tolka, variansen följer. 
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 Notera uttrycket ”Pseudo R” på den nedersta raden. Den linjära regressionens mått 

R2 brukar sägas ange andel variation i Y-led som kan förklaras av variationen i X-led, alltså 

hur stor andel av förändringen hos den beroende variabeln kan förklaras av en modell som 

består av en eller flera oberoende variabler. Samma tolkning tillåts inte göras av 

Nagelkerke R2. Metoden för beräkning av Nagelkerke R2 är innebär lite förenklat att 

modellen jämförs med den ursprungliga modellen som endast innehåller konstanten 

(Bjerling och Ohlsson 2010, 23). Huruvida värdet, som i detta fall är 30,3, går att tolka som 

andel förklarad varians råder det delade meningar om (Bjerling och Ohlsson 2010, 23). 

Men Djurfeldt och Barmark (2009, 127) hävdar att den tolkningen, Nagelkerke R2 som 

förklarad varians,  inte är orimlig att göra. Givet detta så förklarar modellen 30,3 procent 

av variation i variabeln ”partiröst_S” med variationen i de oberoende variablerna. 

 I Tabell 3.2 ovan ser vi motsvarande analys som tidigare med skillnaden att det är 

”partiröst_FP” som är den beroende variabeln. Alltså röstade respondenten på Folkpartiet 

antar variabeln värde 1 och om inte 0. Även här överensstämmer de alternativ med högst 

odds ratio med den placering FP givits av CHES. Det enda icke-signifikanta värdet är ”2. 

Ganska negativ” gällande ”EU-attityd”. Värdet på ”p” i Hosmer-Lemeshow’s ”goodness-of-

fit” är något högre i fallet FP jämfört med S, alltså godkännes modellen även för FP. 

Slutligen konstateras att förklaringsgraden (Nagelkerke R2) är 0,267 alltså 26,7%. 

Tabell 3.2: Binär logistisk regressions analys av de respondenter som röstat på Folkpartiet (FP). 

Koefficient  S.E. Wald’s Chi 2 df p Odds ratio (e) 

 Konstant 27,312 4,861 31,564 1 ,000 7,270 

Självskattning, position 
vänster-högerskalan. 
 

 
 
Generell syn på EU. 
 
 
 
 
Kontrollvariabler. 

1. Klart till vänster (ref. kat.)   289,005 4 ,000  
2. Något till vänster 1,472 ,367 16,093 1 ,000 4,357 
3. Varken vänster eller höger 2,946 ,346 72,496 1 ,000 19,035 
4. Något till höger 3,674 ,342 115,481 1 ,000 39,395 
5. Klart till höger 3,103 ,353 77,421 1 ,000 22,259 

1. Mycket negativ (ref. kat.)   145,932 4 ,000  
2. Ganska negativ ,766 ,444 2,975 1 ,085 2,152 
3. Varken positive eller negativ 1,249 ,428 8,494 1 ,004 3,486 
4. Ganska positiv 1,683 ,421 15,991 1 ,000 5,382 
5. Mycket positiv 2,520 ,426 34,925 1 ,000 12,432 
Utbildningsnivå ,219 ,040 30,557 1 ,000 1,245 
Födelseår -,018 ,002 50,698 1 ,000 ,983 
Kön (Kvinna: 0, Man: 1) -,314 ,086 13,314 1 ,000 ,730 

    Chi 2 df p Nagelkerke R2  

Test Goodness-of-fit   10,854 8 ,210  

Pseudo R Nagelkerke R Square      ,267 

Kommentar: Data från VALU EP 2014. Variabelvärdena “1. Klart till vänster” och “1. Mycket negativ” är referensvärden  
i sin respektive kategori. De koefficienterna märkta med fet stil är det värde FP har enligt CHES 2014, se Figur 3 och 4. 
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Den sista binära logistiska regressionsanalysen som kommenteras är den ovan, 

Tabell 3.3, den som innehar ”partiröst_SD” som beroende variabel. Samtliga variabler är 

signifikanta i analysen. Notera att det här finns en differens jämfört med CHES bedömning 

av SD på ”V/H-skala” men är helt i linje när det gäller ”EU-attityd”.  

I denna analys finnes dock ett för lågt värde på ”p” vid ”goodness-of-fit”. Detta 

innebär att skillnaden mellan predicerade värden och observerade värden är större än vad 

som kan förklaras av slumpen. Modellen ”godkännes” därmed inte av Hosmer-Lemeshow-

testet. 

4.3 Hypotesprövning 

Under denna rubrik kommer det att föras en diskussion mellan resultatet av nyss 

genomgångna binära logistiska regressionsanalyser (se 4.2 samt Bilaga 3) och det 

hypoteser (se 2.4) som ställdes upp tidigare i denna uppsats. De bivariata analyserna (se 

4.1) ligger också de till grund för denna diskussion. 

 Den första av de två hypoteserna (H1, nedan) menade att avståndet mellan väljare 

och parti på vänster-högerskalan var av betydelse för huruvida väljaren skulle rösta på 

detta parti. Hypotesen hämtades från själva kärnan inom SOE teori, Reif och Schmitts 

(1980, 9) tankar om EP som ett val som i största grad avgörs av de inrikespolitiska läget i 

Tabell 3.3: Binär logistisk regressions analys av de respondenter som röstat på Sverigedemokraterna (SD). 

Koefficient  S.E. Wald’s Chi 2 df p Odds ratio (e) 

 Konstant -15,201 6,233 5,947 1 ,015 ,000 

Självskattning, position 
vänster-högerskalan. 
 

 
 
Generell syn på EU. 
 
 
 
 
Kontrollvariabler. 

1. Klart till vänster (ref. kat.)   295,825 4 ,000  
2. Något till vänster 1,092 ,247 19,519 1 ,000 2,981 
3. Varken vänster eller höger 2,807 ,212 175,659 1 ,000 16,555 
4. Något till höger 2,823 ,225 157,119 1 ,000 16,834 
5. Klart till höger 3,276 ,237 190,612 1 ,000 26,468 

1. Mycket negativ (ref. kat.)   515,889 4 ,000  
2. Ganska negativ -,950 ,155 37,374 1 ,000 ,387 
3. Varken positiv eller negativ -2,462 ,173 202,682 1 ,000 ,085 
4. Ganska positiv -3,567 ,191 347,633 1 ,000 ,028 
5. Mycket positiv -4,319 ,365 139,797 1 ,000 ,013 

Utbildningsnivå -,353 ,044 64,039 1 ,000 ,702 
Födelseår ,007 ,003 4,667 1 ,031 1,007 
Kön (Kvinna: 0, Man: 1) ,514 ,112 21,190 1 ,000 1,672 

    Chi 2 df p Nagelkerke R2  

Test Goodness-of-fit   61,841 8 ,000  

Pseudo R Nagelkerke R Square      ,351 

Kommentar: Data från VALU EP 2014. Variabelvärdena “1. Klart till vänster” och “1. Mycket negativ” är referensvärden  
i sin respektive kategori. De koefficienterna märkta med fet stil är det värde FP har enligt CHES 2014, se Figur 3 och 4. 
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medlemsstaterna. Genom de binära logistiska regressionsanalyser framgick det att odds 

ratiot oftast låg som högst när det sammanföll med den nivå på vänster-högerskalan som 

respondenten självskattat.  

 H1: Desto mindre avstånd mellan väljarens position på vänster-högerskalan och 

partiets dito, desto större chans att väljaren röstar på det partiet i EP-valet. 

Det är likväl på sin plats att medge att det i detta fall är svårt att urskilja vad som skulle 

vara den beroende och oberoende variabeln. Röstade man på Vänsterpartiet för att man 

såg sig själv som ”Klart till vänster” eller skattade man sig själv som detta för att man 

röstade på vänsterpartiet? Även om det förra är troligare så bör man ändå vara medveten 

om problematiken.  

 Vidare så utfördes de binära logistiska regressionsanalyser med samma 

referenskategori för samtliga test. Detta har både för- och nackdelar. Fördelen är att det 

blir lättare att jämföra resultaten mellan partierna slipper ha nio separata 

referenskategorier. Nackdelen är att det enskilda resultatet kan bli svårtytt. Alternativet 

hade varit att använda den troligaste nivån, enligt CHES, som referenskategori som blev 

fallet med Vänsterpartiet, se Bilaga 3. Jämför Cramer’s V i Tabell 1.2 och 2.2 så framgår att 

styrkan i sambandet mellan den beroende variabeln ”partiröst” och den oberoende ”V/H-

skala” är betydligt starkare jämfört med den andra oberoende variabeln ”EU-attityd”. H1 

får därmed stöd av analysen och kan därmed antas.  

H2: Desto mindre avstånd mellan väljarens position gällande europeisk 

integration och partiets dito, desto större chans att väljaren röstar på det partiet 

i EP-valet. 

Angående H2, ovan, så ser resultatet ut att vara mer spritt och sambandet svagare. 

Hypotesen grundade sig i Hix och Marshs (2007, 496) teori om att ”Europe Matters”. Att 

detta skulle vara vad som i högst grad styrde väljarnas val av parti borde dock ses som ej 

förenligt med datat. Dels utifrån den bivariata analysen, där Cramer’s V inte var allt för 

högt. Att partiers syn på EU spelar roll för väljarna är klart men detta trumfar på intet sett 

vänster-högerskalans betydelse för val av parti. Stödet för H2 är allt för svagt och 

hypotesen förkastas därmed. 

Resultaten är på intet sätt nydanande eller förvånande. Tvärtom, de ligger väl i linje 

med teorin. Som Oscarsson och Holmberg (2010, 12) påpekar så är fortfarande inte 
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personer med en negativ inställning till EU helt bekväma med att rösta. Därav kan det 

förehålla sig så att de som röstar i EP-valet generellt sett är mer positiva till EU än övriga 

valmanskåren. Detta kan vara orsaken till det relativt jämnt fördelade odds ration mellan 

de olika alternativen för variabeln ”EU-attityd”. En annan anledning som kan förklara saken 

är att politisering av EU har minskat bland partierna sen det svenska inträdet i unionen 

(Oscarsson och Holmberg 2010, 121). Vidare så har den svenska allmänna opinionen blivit 

allt mer positiv till EU genom åren (Oscarsson och Holmberg 2010, 121). Dessa faktorer 

skulle kunna förklara konformiteten bland resultaten för ”EU-attityd”. Om inte annat så 

framgår det tydligt av likheten mellan Figur 2 och Figur 4 där den egentliga förändringen 

är att SD byter ytterkant. I övrigt är skillnaden angående partigrupperingar slående lika. 
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5. Slutsatser 

Den här uppsatsen hade som syfte att närmre undersöka vad som styrde svenska väljares 

val av parti vid EP-valet 2014. För att kunna besvara detta syfte ställdes tre frågeställningar 

upp. Den första av dessa löd: 

i. I vilken grad kan väljarbeteendet beskrivas som sincere voting i EP-valet 2014 i 

Sverige? 

Att väljarna tenderade att, i linje med den klassiska synen på EP-valet som ett SOE, rösta 

nära sina preferenser fanns indikation på genom analysen. Även om man skulle behöva 

jämföra detta resultat med ett Riksdagsval, lämpligen det som hölls 2014, för att se om 

det finns några tydliga skillnader i huruvida väljarna röstar med hjärtat (sincere voting) 

eller inte. Men sett till valresultatet, alltså hur de enskilda partierna presterade i 

förhållande till senaste riksdagsvalet (innan EP-valet 2014) så kan man men fog påstå att 

sincere voting förekom. 

ii. I förhållande till vad har sincere voting förekommit? Synen på europeisk integration 

eller position på vänster-högerskalan? 

Som det beskrevs under 4.3 så är svaret på frågeställningen ovan (ii) att väljarnas beteende 

är att beskriva som sincere voting och då främst i förhållande till vänster-högerskalan. 

Bland de sju av nio partier som studerats sammanföll den högsta odds ration för den 

beroende variabelns10 samband med ”V/H-skala” med CHES skattning av partiet 2014. Likt 

diskussion i förhållande till frågeställning (ii) så kan även den sista av frågeställningarna (iii) 

nedan anses vara besvarade.  

iii. Vilken av ovanstående former av sincere voting betydde mest för väljarnas val av 

parti i EP-valet 2014 i Sverige. 

Att studera vilka effekter som EP-valets SOE-karaktär får på väljarbeteenden är något som 

bör fortsätta studeras. Gärna i förhållande till ett nationellt parlaments- eller presidentval. 

                                                      

 

10 Alltså vilket parti man röstat för. 
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Förslagsvis i olika delar av EU då EP-valets second-order-karaktär varierar bland unionens 

medlemsstater (Hix och Marsh 2007).  

5.1 Europaparlamentsvalet 2019: Hur röstar vi då? 

Det som var nytt med EP-valet 2014 var förekomsten av Spitzenkandidaten. Schmitt, 

Hobolt och Popa (2015, 364)  menar att detta inte nämnvärt påverkade varken resultat 

eller valdeltagande. Frågan är om vi i samband med Brexit, den fransk-tyska-axeln, 

Greklands återkomst och nya Spitzenkandidatens kan se en vändning i den nedåtgående 

trenden avseende valdeltagande. Mycket för den uppmärksamheten i media som EU 

erhållit i samband med nämnda företeelser. Kanske Europe Matters? 

 Angående svenskars väljarbeteenden i EP-val så pekar inte denna studie, eller någon 

annan heller, på någon dramatisk förändring. Det som i största grad kan tänkas förklara 

valutgången är beroende av vilka partier som bilder regering i Sverige efter Riksdagsvalet 

hösten 2018. Då EP-valet sammanfaller med den kommande regeringens 

vårbudgetproposition finns det anledning att tro att det goda vindar som förmodligen 

ledde dessa till en valseger håller i sig. Detta innebär inte att man kan förvänta sig ett 

förhållandevis bra val för dessa partier, eller parti, utan att det skulle kunna bromsa tappet 

som vi nästan alltid ser bland stora regeringspartier i samband med EP-val. 

 Men att vänster-högerdimensionen fortsatt kommer att dominera svensk politik, 

oavsett om det rör sig om nationella val eller EP-val, torde ligga utom allt rimligt tvivel. Det 

är lika säkert som att Hermann Schmitt kommer publicera en artikel efter EP-valet där han 

retoriskt ställer sig frågan: ”2019 European Parliament Elections: Still second order?” 

Svaret på detta kommer med all säkerhet vara: Ja.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Valdeltagande vid Europaparlamentsval 

Deltagande i valen till Europaparlamentet i samtliga medlemsländer 1979–

2014 (procent, avrundat).  

 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014 

Belgien 91 92 91 91 91 91 91 90 

Danmark 48 52 46 53 51 48 60 56 

Tyskland 66 57 62 60 45 43 43 48 

Irland 64 48 68 44 50 59 59 52 

Frankrike 61 57 49 53 47 43 41 42 

Italien 87 82 81 74 70 72 65 57 

Luxemburg 89 89 87 89 87 91 91 86 

Nederländerna 58 51 47 36 30 39 37 37 

Storbritannien 32 33 36 36 24 39 34 36 

Grekland  81 80 73 70 63 53 60 

Spanien   55 59 63 45 45 44 

Portugal   51 36 40 39 37 34 

Sverige     39 38 46 51 

Österrike     49 42 46 45 

Finland     30 39 40 39 

Tjeckien      28 28 18 

Estland      27 44 37 

Cypern      73 59 44 

Litauen      48 21 47 

Lettland      41 54 30 

Ungern      39 36 29 

Malta      82 79 75 

Polen      21 25 24 

Slovenien      28 28 25 

Slovakien      17 20 13 

Bulgarien       39 36 

Rumänien       28 32 

Kroatien        25 

EU Medel 63 62 59 57 50 46 43 43 

Kommentar: I Belgien, Luxemburg, Grekland och Cypern råder röstplikt. 
Källa: http://www.europarl.europa.eu/ 

http://www.europarl.europa.eu/
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Bilaga 2: Jämförelse av CHES och CSES 

Jämförelse av median av utfallet vid CHES expertbedömningar 2014 och CSES 

väljarundersökning 2014 över svenska partiers generella ideologiska orientering 

längs vänster-högerskalan. 

  CHES (2014) * CSES (2014) ** DIFFERENS 

VÄNSTERPARTIET (V) 2 1 1 
FEMINISTISKT INITIATIV (FI) 2 3 1 
MILJÖPARTIET (MP) 3 4 1 

SOCIALDEMOKRATERNA (S) 4 4 0 
CENTERPARTIET (C) 7 6 1 
FOLKPARTIET (FP) 7 7 0 
KRISTDEMOKRATERNA (KD) 7 7 0 
MODERATERNA (M) 7 8 1 
SVERIGEDEMOKRATERNA (SD) 8 8 0 

Kommentar: Ordinalskala 0–10, vilket innebär elva skalsteg där 0 är max vänster och 10 
är max höger när det kommer till den generella ideologiska orienteringen hos partiet.      
* Comparative Study of Electoral System, 832 respondenter. Piratpartiet finns inte 
representerat i CSES 2014. 
** Chapel Hill Expert Survey, 10 expertbedömningar.  
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Bilaga 3: Binära logistiska regressionsanalyser av resterande partier 

Binär logistisk regressions analys av de respondenter som röstat på Vänsterpartiet (V). 

Koefficient  S.E. Wald’s Chi 2 df p Odds ratio (e) 

 Konstant 7,270 5,600 1,685 1 ,194 1436,984 

Självskattning, position 
vänster-högerskalan. 
 

 
 
Generell syn på EU. 
 
 
 
 
Kontrollvariabler. 

1. Klart till vänster (ref. kat.)   370,024 4 ,000  
2. Något till vänster -1,292 ,111 134,567 1 ,000 ,275 
3. Varken vänster eller höger -3,000 ,212 199,959 1 ,000 ,050 
4. Något till höger -4,863 ,583 69,675 1 ,000 ,008 
5. Klart till höger -5,341 1,004 28,294 1 ,000 ,005 

1. Mycket negativ (ref. kat.)   292,771 4 ,000  
2. Ganska negativ -,364 ,141 6,631 1 ,010 ,695 
3. Varken positive eller negativ -1,516 ,151 100,503 1 ,000 ,220 
4. Ganska positiv -2,227 ,171 169,594 1 ,000 ,108 
5. Mycket positiv -2,556 ,384 44,315 1 ,000 ,078 

Utbildningsnivå ,086 ,040 4,530 1 ,033 1,090 
Födelseår -,004 ,003 1,880 1 ,170 ,996 
Kön (Kvinna: 0, Man: 1) ,412 ,097 18,176 1 ,000 1,510 

    Chi 2 df p Nagelkerke R2  

Test Goodness-of-fit   3,532 8 ,897  

Pseudo R Nagelkerke R Square      ,386 

Kommentar: Data från VALU EP 2014. Variabelvärdena “1. Klart till vänster” och “1. Mycket negativ” är referensvärden  
i sin respektive kategori. De koefficienterna märkta med fet stil är det värde V har enligt CHES 2014, se Figur 3 och 4. 

 

Binär logistisk regressions analys av de respondenter som röstat på Feministiskt Initiativ (FI). 

Koefficient  S.E. Wald’s Chi 2 df p 

Odds ratio 

(e) 

 Konstant -71,232 5,900 145,744 1 ,000 ,000 

Självskattning, position 
vänster-högerskalan. 
 

 
 
Generell syn på EU. 
 
 
 
 
Kontrollvariabler. 

1. Klart till vänster (ref. kat.)   264,421 4 ,000  
2. Något till vänster -,835 ,110 57,912 1 ,000 ,434 
3. Varken vänster eller höger -1,596 ,148 116,486 1 ,000 ,203 
4. Något till höger -2,628 ,225 136,055 1 ,000 ,072 
5. Klart till höger -3,008 ,390 59,535 1 ,000 ,049 
1. Mycket negativ (ref. kat.)   6,536 4 ,163  
2. Ganska negativ ,468 ,215 4,741 1 ,029 1,597 
3. Varken positive eller negativ ,450 ,211 4,548 1 ,033 1,568 
4. Ganska positiv ,418 ,213 3,864 1 ,049 1,519 
5. Mycket positiv ,157 ,291 ,293 1 ,588 1,171 
Utbildningsnivå ,177 ,043 16,818 1 ,000 1,193 
Födelseår ,035 ,003 136,710 1 ,000 1,036 
Kön (Kvinna: 0, Man: 1) -1,032 ,104 98,377 1 ,000 ,356 

    Chi 2 df p Nagelkerke R2  
Test Goodness-of-fit   20,630 8 ,008  

Pseudo R Nagelkerke R Square      ,240 

Kommentar: Data från VALU EP 2014. Variabelvärdena “1. Klart till vänster” och “1. Mycket negativ” är referensvärden  
i sin respektive kategori. De koefficienterna märkta med fet stil är det värde FI har enligt CHES 2014, se Figur 3 och 4. 
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Binär logistisk regressions analys av de respondenter som röstat på Miljöpartiet (MP). 

Koefficient  S.E. Wald’s Chi 2 df p 

Odds ratio 

(e) 

 Konstant -39,961 3,766 112,586 1 ,000 ,000 

Självskattning, position 
vänster-högerskalan. 
 

 
 
Generell syn på EU. 
 
 
 
 
Kontrollvariabler. 

1. Klart till vänster (ref. kat.)   357,079 4 ,000  
2. Något till vänster ,793 ,086 85,695 1 ,000 2,211 
3. Varken vänster eller höger ,431 ,092 21,843 1 ,000 1,539 
4. Något till höger -,770 ,113 46,133 1 ,000 ,463 
5. Klart till höger -2,164 ,250 74,670 1 ,000 ,115 

1. Mycket negativ (ref. kat.)   60,141 4 ,000  
2. Ganska negativ ,753 ,193 15,286 1 ,000 2,123 
3. Varken positive eller negativ ,994 ,187 28,135 1 ,000 2,701 
4. Ganska positiv 1,110 ,186 35,708 1 ,000 3,035 
5. Mycket positiv ,453 ,224 4,115 1 ,043 1,574 

Utbildningsnivå ,375 ,030 151,690 1 ,000 1,455 
Födelseår ,018 ,002 91,386 1 ,000 1,018 
Kön (Kvinna: 0, Man: 1) -,144 ,065 4,984 1 ,026 ,866 

    Chi 2 df p Nagelkerke R2  
Test Goodness-of-fit   7,933 8 ,440  

Pseudo R Nagelkerke R Square      ,186 

Kommentar: Data från VALU EP 2014. Variabelvärdena “1. Klart till vänster” och “1. Mycket negativ” är referensvärden  
i sin respektive kategori. De koefficienterna märkta med fet stil är det värde MP har enligt CHES 2014, se Figur 3 och 4. 

 

Binär logistisk regressions analys av de respondenter som röstat på Centerpartiet (C). 

Koefficient  S.E. Wald’s Chi 2 df p 

Odds ratio 

(e) 

 Konstant -26,244 5,686 21,304 1 ,000 ,000 

Självskattning, position 
vänster-högerskalan. 
 

 
 
Generell syn på EU. 
 
 
 
 
Kontrollvariabler. 

1. Klart till vänster (ref. kat.)   217,575 4 ,000  
2. Något till vänster 1,593 ,489 10,616 1 ,001 4,917 
3. Varken vänster eller höger 3,371 ,459 53,994 1 ,000 29,114 
4. Något till höger 4,096 ,456 80,698 1 ,000 60,070 
5. Klart till höger 3,659 ,468 61,181 1 ,000 38,823 

1. Mycket negativ (ref. kat.)   29,261 4 ,000  
2. Ganska negativ 1,370 ,529 6,708 1 ,010 3,934 
3. Varken positive eller negativ 1,897 ,516 13,516 1 ,000 6,663 
4. Ganska positiv 1,809 ,512 12,459 1 ,000 6,103 
5. Mycket positiv 1,287 ,531 5,875 1 ,015 3,624 
Utbildningsnivå -,075 ,043 2,963 1 ,085 ,928 
Födelseår ,010 ,003 11,421 1 ,001 1,010 
Kön (Kvinna: 0, Man: 1) -,137 ,101 1,845 1 ,174 ,872 

    Chi 2 df p Nagelkerke R2  
Test Goodness-of-fit   8,373 8 ,398  

Pseudo R Nagelkerke R Square      ,176 

Kommentar: Data från VALU EP 2014. Variabelvärdena “1. Klart till vänster” och “1. Mycket negativ” är referensvärden  
i sin respektive kategori. De koefficienterna märkta med fet stil är det värde C har enligt CHES 2014, se Figur 3 och 4. 
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Binär logistisk regressions analys av de respondenter som röstat på Moderaterna (M). 

Koefficient  S.E. Wald’s Chi 2 df p Odds ratio (e) 

 Konstant 16,890 4,875 12,004 1 ,001 21643190,142 

Självskattning, position 
vänster-högerskalan. 
 

 
 
Generell syn på EU. 
 
 
 
 
Kontrollvariabler. 

1. Klart till vänster (ref. kat.)   676,017 4 ,000  
2. Något till vänster -,790 ,424 3,471 1 ,062 ,454 
3. Varken vänster eller höger 1,430 ,290 24,390 1 ,000 4,178 
4. Något till höger 3,171 ,269 139,508 1 ,000 23,841 
5. Klart till höger 4,302 ,273 249,164 1 ,000 73,878 
1. Mycket negativ (ref. kat.)   103,045 4 ,000  
2. Ganska negativ 1,078 ,429 6,318 1 ,012 2,940 
3. Varken positive eller negativ 1,989 ,410 23,586 1 ,000 7,307 
4. Ganska positiv 2,386 ,401 35,395 1 ,000 10,868 
5. Mycket positiv 2,594 ,408 40,403 1 ,000 13,388 

Utbildningsnivå -,071 ,038 3,483 1 ,062 ,932 
Födelseår -,012 ,002 22,807 1 ,000 ,988 
Kön (Kvinna: 0, Man: 1) ,209 ,088 5,714 1 ,017 1,233 

    Chi 2 df p Nagelkerke R2  
Test Goodness-of-fit   4,248 8 ,834  

Pseudo R Nagelkerke R Square      ,411 

Kommentar: Data från VALU EP 2014. Variabelvärdena “1. Klart till vänster” och “1. Mycket negativ” är referensvärden  
i sin respektive kategori. De koefficienterna märkta med fet stil är det värde M har enligt CHES 2014, se Figur 3 och 4. 

 

Binär logistisk regressions analys av de respondenter som röstat på Kristdemokraterna (KD). 

Koefficient  S.E. Wald’s Chi 2 df p Odds ratio (e) 

 Konstant 38,437 6,370 36,405 1 ,000 492910604,000 

Självskattning, position 
vänster-högerskalan. 
 

 
 
Generell syn på EU. 
 
 
 
 
Kontrollvariabler. 

1. Klart till vänster (ref. kat.)   177,017 4 ,000  
2. Något till vänster ,350 ,459 ,583 1 ,445 1,420 
3. Varken vänster eller höger 2,664 ,371 51,573 1 ,000 14,354 
4. Något till höger 3,330 ,366 82,554 1 ,000 27,937 
5. Klart till höger 3,192 ,379 70,877 1 ,000 24,332 

1. Mycket negativ (ref. kat.)   9,637 4 ,047  
2. Ganska negativ ,666 ,357 3,489 1 ,062 1,946 
3. Varken positive eller negativ ,754 ,346 4,766 1 ,029 2,126 
4. Ganska positiv ,474 ,339 1,953 1 ,162 1,606 
5. Mycket positiv ,313 ,365 ,735 1 ,391 1,367 

Utbildningsnivå ,042 ,047 ,804 1 ,370 1,043 
Födelseår -,023 ,003 48,496 1 ,000 ,978 
Kön (Kvinna: 0, Man: 1) -,030 ,110 ,076 1 ,783 ,970 

    Chi 2 df p Nagelkerke R2  
Test Goodness-of-fit   6,455 8 ,596  

Pseudo R Nagelkerke R Square      ,176 

Kommentar: Data från VALU EP 2014. Variabelvärdena “1. Klart till vänster” och “1. Mycket negativ” är referensvärden  
i sin respektive kategori. De koefficienterna märkta med fet stil är det värde KD har enligt CHES 2014, se Figur 3 och 4. 
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