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ABSTRACT 

Framliggande uppsats första syfte är att undersöka variationen mellan EU:s 28 medlemsstaters i att väcka 

ogiltighetstalan mot beslut som tagits av EU-institutioner. Uppsatsens andra syfte är att ta reda på vad 

variationen beror på. För den beskrivande delen av uppsatsen har det tagits fram statistik för antalet väckta 

ogiltigprocesser av medlemsstaterna mellan år 2005 och 2015. Resultatet visar att det finns en variation mellan 

EU:s medlemsstater i att väcka ogiltighetstalan, där Italien och Spanien är de som använder ogiltighetstalan mest 

medan Kroatien, Malta och Sverige använder det minst. För den förklarande delen av uppsatsen har en 

regressionsanalys genomförts. Där har särskilt fokus lagts kring ogiltighetstalan som en potentiell maktkamp 

mellan EU:s medlemsstater, eller som ett sätt att blidka den inhemska opinionen, som huvudsakliga perspektiv. 

Ogiltighetstalan kan utifrån undersökningens resultat snarare förstås som en maktkamp mellan medlemsstaterna 

än som ett sätt att blidka den inhemska opinionen.  Resultatet visar att medlemsstatens storlek påverkar antalet 

väckta ogiltigprocesser där större medlemsstater i högre utsträckning tenderar att väcka ogiltighetstalan än 

mindre. Däremot finns det medlemsstater som avviker från det generella antagandet att större medlemsstater 

väcker fler ogiltigprocesser.  
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1. Inledning 

Sedan starten av vad vi idag ser som den Europeiska unionen (EU) och som då kallades för 

Kol- och stålunionen har EU-frågor kanske aldrig varit mer aktuella än vad de är idag. I den 

offentliga debatten möter vi argument som att Euron är dömd till misslyckande och att EU är 

oförmöget att hantera flyktingströmmarna från kriget i Syrien. Dessutom hotar en av de 

största medlemsstaterna, Storbritannien, att lämna samarbetet om en majoritet av britterna 

lägger sin röst på utträde ur EU i en kommande folkomröstning. Dessa kriser synliggör de 

motsättningar som finns mellan medlemsstaterna i EU i det mer differentierade, men 

samtidigt mer integrerade samarbetet i EU. Såväl asyl- och migrationspolitiken som Euron är 

rena politiska frågor. Dock finns det även konflikter på som utspelar sig på EU:s juridiska 

arena, vilka sällan kommer upp till debatt och är ett perspektiv som tenderar att förbises.   

Europeiska unionens domstol består egentligen av två domstolar, dels förstainstansrätten, 

tribunalen dels EU-domstolen (European Court of Justice). De viktigaste instrumenten för 

EU-domstolen är den så kallade förhandsavgörandeproceduren och direkt talan. Den första för 

att säkerställa en enhetlig tillämpning av EU-rätten i medlemsstaterna, medan den andra 

fungerar tvistelösande mellan exempelvis medlemsstater och EU:s institutioner. I de allra 

flesta fall ställer kommissionen en medlemsstat inför rätta när det är direkt talan som är 

aktuellt. Som ”fördragens väktare” har kommissionen ansvar för att medlemsstaterna 

implementerar lagstiftningen från EU, och i de fall då medlemsstaterna förhalar 

implementeringen kan de bli ställda inför rätta. Ett av dessa möjliga förfaranden är talan om 

fördragsbrott. Å andra sidan kan medlemsstaterna göra detsamma genom att väcka en så 

kallad ogiltighetstalan, vilket är vad denna studie kommer att handla om.  

Att väcka ogiltighetstalan mot ett beslut från EU, är ett verktyg att ta till när man som 

EU-institution, privatperson eller medlemsstat anser att en rättsakt bryter mot EU-rätten. 

Medlemsstaterna är i en priviligierad kategori av sökande då det inte behöver beröras av vad 

de väcker talan mot, utan har ett stort spelrum inom vilket de kan väcka en ogiltighetstalan. 

EU-domstolen kan, efter att medlemsstaten eller annan part initierat den, ogiltigförklara en 

rättsakt baserat på fyra olika grunder enligt artikel 263 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt; 1) bristande behörighet eller obehörighet 2) att de för akten väsentliga 

formföreskrifterna har åsidosatts 3) åsidosättande av fördragen eller av någon rättsregel som 

gäller procedurkraven 4) maktmissbruk (Limante, 2014).  

Den offentliga debatten om ogiltighetstalan, och mer generellt om nationella regeringars 

relation till EU-domstolen lyser med sin frånvaro i internationella och svenska tidskrifter. Ett 
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kortare replikskifte om ogiltighetstalan ägde dock rum i Sverige i början av 2014 där 

professor Carl Fredrik Bergström hävdade att ”Sverige är för passivt i EU”. Han möttes i 

debatten av Utrikesdepartementets Anna Falk som hävdade att så är inte fallet. Hennes 

huvudsakliga motargument var att Sverige istället drivit andra frågor om exempelvis ett mer 

transparent EU i och med öppenhetsförordningen i ministerrådet och hur detta har efterföljts 

(Europaportalen, 2015). Den moderata EU-parlamentarikern, Gunnar Hökmark hävdade i 

samma ordväxling att ”Det är tveksamt om man skulle vinna annat än politiska poänger 

genom att öka frekvensen av ogiltighetsprocesser- om ens det” (SvD, 2014). Formellt sett går 

processen att betrakta som en konflikt mellan en medlemsstat och en EU-institution, vilket i 

de allra flesta fallen är kommissionen (Curia, 2015). Om vi istället ser ogiltighetstalan utifrån 

Bergströms och Hökmarks perspektiv väcker det frågor om vad det egentligen betyder, och 

varför EU:s medlemsstater bör använda sig av det. Om man ska tro Bergström är en 

medlemsstat passiv om den inte använder sig av ogiltighetstalan, vilket i det långa loppet kan 

leda till minskat inflytande i unionssamarbetet. Således kan ogiltighetstalan möjligen förstås 

som en maktkamp mellan EU:s medlemsstater, där en passiv medlemsstat helt enkelt inte 

använder sig av en potentiell kanal för inflytande. Dock tyder Hökmarks bud att det kan 

finnas andra förklaringar till varför medlemsstaterna bör använda sig av ogiltighetstalan. 

Hökmark hävdar att det inte finns några andra skäl än att vinna politiska poänger genom att 

väcka ogiltighetstalan. Detta för oss in på ett annat spår, det vill säga att ogiltighetstalan 

möjligen är ett uttryck av den inhemska politiska arenan. Vi står alltså inför två möjliga 

perspektiv som uppsatsen kommer att beröra. Är ogiltighetstalan ett verktyg i maktkampen 

mellan EU:s medlemsstater, eller ett medel för att blidka den inhemska opinionen?    

Uppsatsen kommer att undersöka ogiltighetstalan i EU-domstolen där tvisten står mellan 

en kärande medlemsstat mot en svarande EU-institution. En stor del av forskningen kring 

ogiltighetstalan har fokuserat på utfallet och de potentiella förklaringarna till vem som vinner 

tvisten och varför. Dessutom diskuteras EU-domstolen oftare som en politisk aktör, än som en 

politisk arena. Däremot har forskningen inte kunnat förklara vad variationen som finns mellan 

medlemsstaternas benägenhet i att väcka ogiltighetstalan beror på. Att studera ogiltighetstalan 

med medlemsstaternas olikheter i fokus är dessutom relevant eftersom forskningen inte är 

särskilt omfattande på området.  

Studien kommer dels att försöka förklara variationen utifrån ett maktperspektiv, vilket 

kommer att testas på två sätt. Dels genom att studera de ideologiska förutsättningarna mellan 

medlemsstaternas regeringar, samt medlemsstaternas formella makt utifrån röstvikten i 

ministerrådet. Eftersom detta potentiella maktperspektiv saknas i forskningen om 
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ogiltighetstalan är det relevant att importera från forskningen om ministerrådet, vilket är ett 

relativt närliggande forskningsområde. Carl-Fredrik Bergströms tes om att ogiltighetstalan bör 

användas för att inte verka passiv i maktkampen mellan EU:s medlemsstater är en 

utomvetenskapligt intressant infallsvinkel. 

En annan tes som redan finns inom forskningen om ogiltighetstalan är att den inhemska 

politiska arenan påverkar utfallet av ogiltighetstalan (Se exempelvis Alter, 1998). En 

förbisedd infallsvinkel är dock om inte de inhemska politiska förutsättningarna kan påverka 

antalet väckta ogiltigprocesser. Genom att använda mig av den inhemska opinionens 

inställning till EU kommer jag att undersöka om andelen EU-skeptiker i landet påverkar 

antalet väckta ogiltigförklaringar. Gunnar Hökmarks påstående om ogiltighetstalan som ett 

potentiellt sätt att blidka den inhemska opinionen gör det dessutom utomvetenskapligt 

intressant att undersöka om ogiltighetstalan verkligen kan användas på det viset.  

1.1. Syfte och frågeställning 
Uppsatsens första syfte är att undersöka variationen mellan EU:s 28 medlemsstaters i att 

väcka ogiltighetstalan mot beslut som tagits av EU-institutioner. Uppsatsens andra syfte är att 

ta reda på vad variationen beror på. vilket leder till frågeställningen:   

Hur ser skillnaden ut, och vad förklarar variationen i frekvensen av antalet väckta 

ogiltigprocesser mellan EU:s medlemsstater?  

1.2. Avgränsning 
EU består av 28 medlemsstater där samtliga är med i undersökningen. Således är detta att 

betrakta som en totalundersökning. Gällande den tidsmässiga avgränsningen behäftas dock 

undersökningen med ett problem. Bulgarien, Kroatien och Rumänien anslöt inom den 

uppställda tidsmässiga avgränsningen, 2005-2015. Således saknas värden för Bulgarien och 

Rumänien för två- och för Kroatien nio av elva år. Dock är en kortare tidsmässig avgränsning 

inte motiverbar då de flesta liknande studier använder sig av liknande tidsspann (Se 

exempelvis Ibanez Colomo, 2013). I tidigare forskning finns heller ingen information som 

sträcker sig längre än till 2012, helt enkelt eftersom den snarare fokuserat på utfallet, vilket 

generellt sett tar två år att nå fram till (Curia, 2015). Därför är det relevant att uppdatera för 

vad som hänt de senaste åren, och eftersom undersökningen fäster sitt fokus på just väckandet 

av en ogiltigtalan. Dessutom har forskningen inte tidigare inkluderat samtliga medlemsstater 

vilket ger totalundersökningen av medlemsstaterna i EU ytterligare relevans. Således kan vi 

utifrån detta konstatera att den tidsmässiga avgränsningen är mellan år 2005 och 2015 och att 
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samtliga medlemsstater är inkluderade i undersökningen, och gå vidare till hur uppsatsen är 

disponerad.  

1.3. Disposition  
Uppsatsen kommer efter denna introducerande del att fortsätta med en mer omfattande 

genomgång av de teoribildningar som finns inom (och utanför) forskningsfältet. Efter det 

följer en den del av uppsatsen som redogör för de metoder, och hypoteser med motivering 

utifrån tidigare forskning, som valts för att kunna genomföra och strukturera undersökningen. 

Efter hypoteserna följer uppsatsens empiriska analytiska del som inleds med ett avsnitt 

bestående av deskriptiv statistik om ogiltighetstalan. Det andra avsnittet innehåller en 

regressionsanalys av vad som förklarar variationen mellan medlemsstaterna i antalet väckta 

ogiltigprocesser. Slutsatsdelen ämnar sedan besvara frågeställningen och diskutera kring de 

för uppsatsen uppställda hypoteserna och väcka frågor för tidigare forskning.    

        

2. EU-domstolen och de nationella regeringarna i EU 

För att få en överblick över forskningsläget väljer jag att inleda denna del av uppsatsen med 

en allmän redogörelse för forskningsläget om EU-domstolen. Överblicken presenteras 

eftersom det är viktigt att känna till vad institutionen har skaffat sig för makt i EU. Dessutom 

illustrerar förhandsavgörandeproceduren väl de avvägningar egentligen samtliga aktörer står 

inför i EU-samarbetet. Det vill säga att ta hänsyn till de andra medlemsstaterna och EU som 

institution samt den inhemska politiska arenan. Efter avsnittet om EU-domstolen följer ett 

avsnitt om makt i ministerrådet, samt hur förhållandet mellan nationella regeringar och EU-

domstolen ser ut. Kapitlet avslutas sedan med huvudnumret; en genomgång av 

forskningsläget om ogiltighetstalan.     

2.1. EU-domstolen 
Forskningen kring EU-domstolen som politisk aktör visar på enighet inom ett särskilt område, 

EU-domstolen har över tid varit viktig för den europeiska integrationen. Detta har i praktiken 

inneburit att makt har flyttat från medlemsstaterna till EU och dess institutioner. Däremot går 

åsikterna isär gällande hur långt EU-domstolens juridiska aktivism har gått, det vill säga i 

vilken utsträckning EU-domstolen dömer efter politiska överväganden. Slutsatserna går att 

separera i två läger; 1) de forskare som anser att det ligger i medlemsstaternas, och då särskilt 

i stora medlemsstaters intresse att EU-domstolen agerar som de gör. Således är det en 

överdrift att hävda att EU-domstolen utövar hög grad av juridisk aktivism. 2) de forskare som 

drar slutsatsen att EU-domstolen agerar utan mandat från medlemsstaterna och bedriver en 
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långt gången juridisk aktivism som en självständig politisk aktör (Leijon & Karlsson, 

2013:9f).  

Omfattande forskning finns kring den så kallade förhandsavgörandeproceduren. 

Proceduren är EU-domstolens viktigaste verktyg för att EU-rätten ska tillämpas enhetligt i 

unionens medlemsstater. I praktiken måste ett förhandsavgörande initieras av de nationella 

domstolorna, det vill säga EU-domstolen måste aktiveras när den nationella domstolen har 

problem att tolka EU-rätten. Efter aktiveringen lämnar senare EU-domstolen ett besked om 

hur EU-rätten bör tolkas och till sist dömer den nationella domstolen med tolkningen i 

beaktande. Mellan medlemsstaterna i EU skiljer sig antalet begärda förhandsavgöranden åt. 

Medan vissa länder tenderar att begära få-, begär andra desto fler förhandsavgöranden. Den 

huvudsakliga slutsatsen har varit att medlemsstater, och följaktligen de nationella domstolar, 

som begär många förhandsavgöranden bidrar till att fördjupa den europeiska integrationen. 

Med utgångspunkt i detta har Leijon och Karlsson (2013), med svenska domstolar som 

empiriskt exempel, och ”least-likely”-fall, undersökt vad för ärenden som hänskjuts till EU-

domstolen. Undersökningen visar att nationella domstolar även begär förhandsavgöranden i 

politiskt känsliga frågor, trots att de egentligen inte måste. Detta då endast högsta instans 

måste hänskjuta de fall då de inte kan tolka EU-rätten till EU-domstolen. Således väcks frågan 

var lojaliteten hos de nationella domstolarna ligger. Dels måste de ta hänsyn till den inhemska 

politiken och dess aktörer, och samtidigt förhålla sig till den överstatliga ordningen som EU-

domstolen står för (Leijon & Karlsson, 2013:9ff). En liknande avvägning står de nationella 

regeringarna inför i sitt arbete inom och utanför de nationella gränserna; en maktkamp mellan 

medlemsstaterna i EU mot den inhemska politiska arenan. Därför är det relevant att närmare 

studera deras roll i EU, samt deras förhållande gentemot EU-domstolen.   

2.2. Medlemsstaternas makt och de nationella regeringarna i EU 
De nationella regeringarna har över tid delegerat makt till EU-nivå. Dock är de en integrerad 

del av samarbetet eftersom de representeras i, och utgör såväl minister- som det europeiska 

rådet. Den huvudsakliga uppgiften för ministerrådet är att stifta lagar tillsammans med 

Europaparlamentet I ministerrådet sitter de nationella regeringarnas ministrar beroende på 

sakfråga. Således kan i dagsläget Anders Ygeman representera Sverige vid det ena-, och Alice 

Bah Kuhnke göra det vid det andra tillfället. Medlemsstaterna har röster proportionellt till sin 

befolkningsmängd där man måste formera en vinnande koalition med stöd av 55 % av 

medlemsstaterna och ha 65 % av befolkningen i ryggen (Hix & Hoyland, 2011).  
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Teoribildningen kring ministerrådet går att separera utifrån två grenar; rationalistisk och 

konstruktivistisk. Den första fäster fokus på aktörernas strategiska val för att få igenom sina 

egna policyförslag. Den andra behandlar snarare aktörerna utifrån effekterna av dess 

kulturella bakgrund, identitet och de sociala normer de har att förhålla sig till (Mattila, 

2009:841). Således finns det olika motiv till inflytande i EU, antingen efter egenintresse, eller 

utifrån sin övertygelse. En viktig del i förståelsen kring ministerrådet är att även känna till de 

vanligaste koalitionsbildningarna i EU när ett beslut ska tas. I EU har det traditionellt sett 

funnits en tydlig nord-sydlig dimension i röstningsbeteendet. I och med utvidgningen 

utmanades denna tes då forskarvärlden talade om en möjlig östlig dimension i 

röstningsbeteendet, vilket delvis får stöd när man undersökt röstningsbeteendet efter år av 

medlemskap. Givetvis förklaras det inte av geografisk position, utan snarare av vilka 

policyområden som prioriteras framför andra i medlemsstaterna samt om man är givare, eller 

tagare i bidragssystemet (Mattila, 2009:855). 

Då förhandlingarna i ministerrådet sker på flera nivåer parallellt, och utfallet präglas av 

konsensuskultur är voteringarna i ministerrådet en svårförstådd företeelse. Konsensuskulturen 

innebär att man ogärna inom ministerrådet och mot Europaparlamentet ”kör över” varandra 

då det kan vara en nackdel vid ett annat tillfälle då man själv har en avvikande åsikt (Hix & 

Hoyland, 2011). Konsensuskulturen visar sig tydligt när man ska göra skillnad mellan en 

nedlagd och en ”nej-röst”. Novak (2013) hävdar att det beror på dessa normer i ministerrådet, 

där man sitter på så kallade ”dubbla stolar” där man måste undvika att få skulden inhemskt 

och att inte vara obscen i samarbetet. Således finns det starka incitament för både en ”nej-

röst” och att lägga ned den. Sverige och Danmark är två länder som officiellt sett väljer att 

opponera sig genom att rösta ”nej”, tillsammans med Tyskland och Storbritannien. Detta för 

att tydligt visa, dels för väljarna, men samtidigt för andra aktörer när de är på den vinnande 

respektive förlorande sidan. Andra medlemsstater, som till exempel Spanien och Frankrike 

avråds helt från att rösta om deras åsikt avviker från den vinnande koalitionens. Mindre 

medlemsstater tenderar i högre utsträckning än större att ”hålla tyst” om deras ursprungliga 

ståndpunkt avviker från den förväntade vinnande koalitionens. I intervjuer med företrädare för 

mindre medlemsstater har det framkommit att de tar hänsyn till den inhemska opinionen och 

ser det som ett strategiskt självmål att visa att rösten inte hade någon betydelse. Det går att 

hävda att det föreligger en viss nybörjareffekt där de flesta nya medlemsstaterna, bortsett från 

Polen, upplever att de inte har legitimitet att avlägga en negativ röst. Istället finns det fog för 

att medlemsstater som varit med under en längre tid har anpassat sig till systemet och vågar 

avlägga en negativ röst (Novak, 2013:1092ff). Sverige har som Anna Falk nämnde i 
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inledningen av uppsatsen på drivit på frågor om ett mer transparent ministerråd 

(Europaportalen, 2015). Dock går det att diskutera huruvida det har fått någon reell effekt 

eller inte. Snarare hävdar Novak (2013) att det spelar konsensuskulturen i handen eftersom 

det finns incitament för att inte rösta om man vet att man förlorar. När vi nu vet vad vi 

behöver veta om ministerrådet är det relevant att gå vidare och se hur det fungerar när de 

nationella regeringarna befinner sig i EU-domstolen.  

Gällande förhållandet mellan EU-domstolen och de nationella regeringarna, råder det i 

forskarvärlden, en viss oenighet om hur den ska uppfattas. Medan den ena sidan (Carrubba, 

Gabel & Hankla) hävdar att EU-domstolens beslut begränsas av medlemsstaternas hot om att 

köra över besluten och att inte införliva dem. Stone Sweet och Burnell (2012) kommer dock 

till en annan slutsats och hävdar att medlemsstaternas påverkan inte är särskilt stor på EU-

domstolen, utan att EU-domstolen snarare agerar i kommissionens intresse (Stone Sweet & 

Burnell, 2012:204ff). Garett, Kelemen & Schultz (1998) däremot, diskuterar detta förhållande 

genom att använda sig av spelteori. I sin studie kommer de fram till att tydlighet i fördragen, 

existerande prejudikat och stöd för en negativ dom påverkar EU-domstolen positivt till att 

döma mot medlemsstaternas intresse. Vidare kommer de fram till att ju mer som står på spel i 

den inhemska politiken minskar sannolikheten att de nationella regeringarna införlivar en 

negativ dom från EU-domstolen. Till sist kommer de fram till att ju fler medlemsstater som 

påverkas av en negativ dom från EU-domstolen leder till att de motsätter sig överstatligheten 

och integrationen EU-domstolen står för (Garett, Kelemen & Schultz 1998:158ff). 

2.3. EU-domstolen som politisk arena 
När vi nu flyttar fokus till EU-domstolen som en tänkbar politisk arena kommer jag i detta 

avsnitt att presentera forskningsläget kring ogiltighetstalan. Utifrån forskningsläget har jag 

identifierat två skolor, dels de forskare som fokuserar på de inhemska förutsättningarna och 

de som i huvudsak fokuserar på EU:s institutionella struktur.      

Adam, Bauer & Hartlapp (2015) undersöker i sin studie om det finns någon koppling 

mellan användandet av ogiltighetstalan och den inhemska politiska strukturen. De kommer till 

slutsatsen att en EU-skeptisk inhemsk opinion inte påverkar utfallet, det vill säga om EU-

institutionen, eller medlemsstaten vinner. Dock tenderar medlemsstater med hög grad av 

fragmenterat styre, exempelvis regionalt självstyre, att förlora fler fall än de med stark 

centralmakt. Detta antas bero på att medlemsstater med svagare centralstyre i vissa fall 

förväntas vilja förlora för att skaffa sig fördelar på den inhemska politiska arenan. Dessutom 

visar undersökningen att vilken typ av beslut, det vill säga direktiv, förordningar eller beslut 
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från kommissionen inte påverkar utfallet av ogiltighetstalan (Adam, Bauer & Hartlapp, 

2015:194ff). 

I en tidigare artikel av endast Bauer & Hartlapp (2010) hävdar de att det finns en nackdel 

med att studera ogiltighetstalan. Till viss del går de väckta ogiltigprocesserna att anse som 

”toppen på ett isberg”. Vissa fall tas aldrig upp inför EU-domstolen på grund av att 

medlemsstaterna förlorat tidigare, liknande fall och att de saknar resurser och politisk vilja att 

ta upp för prövning. Alternativt väntar de på ett beslut när en annan medlemsstat har väckt 

ogiltighetstalan mot ett liknande beslut inom samma område vilket minskar antalet (Bauer & 

Hartlapp, 2010:204).  

Alter (1998) tar fasta på den tidsmässiga aspekten aktörerna förhåller sig till. Således kan 

ogiltighetstalan användas på olika sätt. Regeringars yttersta mål är högst sannolikt att vinna 

nästa nationella val och de vet givetvis när valdagen infaller. Eftersom det tar lång tid att få 

beslut, ungefär 2-3 år, kan det enligt Alter (1998) snarare vara relevant att tala om 

handlingskraften regeringen visar när de väcker en ogiltighetstalan. Det signalerar till väljarna 

att regeringen ”står upp” mot Bryssel och EU. Därför blir utfallet i förlängningen relativt 

ointressant, eftersom en eventuell förlust ligger tidsmässigt långt borta och möjligen efter 

nästa valdag.  

När medlemsstaterna är en part i målet finns det i tidigare forskning delvis motstridiga 

uppfattningar om hur medlemsstaternas påverkan egentligen ser ut. Ibanez Colomo (2013) 

hävdar att när medlemsstater oftare får beslut ogiltigförklarade än andra aktörer. Detta 

förklaras genom att medlemsstaterna har informationsövertag jämfört med exempelvis en 

privatperson samt att de har en fördel i och med att de är vana vid processen. En alternativ 

förklaring som presenteras är det faktum att EU-domstolen kan vara partisk. I det ena fallet 

för medlemsstaten framför kommissionen, och i det andra fallet för kommissionen framför 

exempelvis privatpersoner. Den första hypotesen får delvis stöd i och med att antalet 

ogiltighetsförklaringar från EU-domstolen ökar, även för privatpersoner när medlemsstater 

uttrycker sitt stöd. En annan viktig poäng från studien är att medlemsstaterna snarare 

fokuserar på den långsiktiga utvecklingen inom vissa områden än utgången i det specifika 

fallet (Ibanez Colomo, 2013:465ff). Medlemsstaterna bör således förstås som strategiska 

aktörer som väljer vissa områden framför andra att agera inom.  

Sammanfattningsvis går forskningsläget kring ogiltighetstalan att separera i olika grenar; 

de som fokuserar på den inhemska politikens påverkan, och de som är mer intresserade av de 

institutionella förutsättningarna inom EU samt utfallet. Alter (1998) som hävdar att den 

tidsmässiga aspekten spelar en viktig roll i hur man använder sig av ogiltighetstalan går att 
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kategorisera som en förespråkare för den första punkten. Detta tillsammans med Adam, Bauer 

och Hartlapp (2015) som diskuterar den eventuella påverkan den inhemska opinionens 

inställning till EU leder till för antalet väckta ogiltigprocesser. Den andra grenen representeras 

främst av Ibanez Colomo (2012) som presenterar olika hypoteser för att belägga 

ogiltighetstalan som en politisk maktkamp mellan EU:s institutioner. Ibanez Colomo (2012) 

lyfter fram EU-domstolen och dess förhållande till kommissionen och de nationella 

regeringarna i en intensiv studie. Går vi tillbaka till den korta svenska debatten om frågan kan 

man se spår av såväl Carl-Fredrik Bergström- som Gunnar Hökmarks tankar kring 

ogiltighetstalan. Bergströms åsikt kan placeras in bland de mer institutionella 

förutsättningarna och således ogiltighetstalan som en kanal för inflytande makt. Hökmarks 

åsikt går att placera in i den andra kategorin som fokuserar på de inhemska förutsättningarna.  

 

3. Undersökningens uppläggning 

Följande del av uppsatsen är disponerad efter de uppställda hypoteserna, vilka var för sig 

motiveras separat. Denna del inleds med ett avsnitt om regeringsfärg kan påverka antalet 

väckta ogiltigprocesser. Detta följs av ett avsnitt om medlemsstatens storlek påverkar antalet 

väckta ogiltigprocesser samt ett avsnitt om den inhemska opinionens inställning till EU 

påverkar antalet väckta ogiltigprocesser. Kapitlet avslutas sedan med en kortare genomgång 

av de kontrollvariabler som använts. Två av de tre hypoteserna utgår från forskningen om 

ministerrådet, medan den tredje även tidigare har använts inom forskning om ogiltighetstalan.  

De två första hypoteserna har karaktärerna av att de undersöker makt ur två perspektiv 

utifrån de nationella regeringarna i EU:s 28 medlemsstater. Den första om nationella 

regeringarnas olika ideologiska hemvister i förhållande till de andra medlemsstaterna 

påverkar antalet väckta ogiltigprocesser. Den andra om ens mindre betydelsefulla position 

som koalitionspartner i ministerrådet påverkar antalet väckta ogiltigprocesser.  

Det är relevant att ha med ett komparativt maktperspektiv eftersom det inte lyfts fram i 

forskningen kring ogiltighetstalan tidigare. Eftersom uppsatsen ämnar förklara olikheterna 

mellan medlemsstaternas regeringars antal väckta ogiltigprocesser sedan 2005, är det en god 

idé att inte bara använda sig av tidigare forskning kring ogiltighetstalan. Därför väljer jag att 

importera forskning från något annat område, nämligen forskningen om ministerrådet. 

Möjligen kan hypoteserna som utgår från forskningen om ministerrådet tillföra något i 

förståelsen kring den variationen som finns mellan medlemsstaterna i att väcka 

ogiltighetstalan.  
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Den tredje hypotesen fokuserar på den potentiella påverkan den inhemska politiska 

arenan har på antalet väckta ogiltigprocesser. I forskningen kring utfallet av ogiltighetstalan 

har denna förklaring avfärdats. Dock är det ändå relevant att undersöka eftersom utfall och 

initiering är två olika saker där initieringen möjligen kan fungera som ett medel för att blidka 

den inhemska opinionen.           

3.1. Regeringsfärg    
Den första oberoende variabeln fokuserar på om medlemsstatens regeringsfärg kan förklara 

variationen mellan medlemsstaternas antal väckta ogiltigprocesser. Denna hypotes utgår från 

forskningen om ministerrådet. Därför inleds avsnittet med en redogörelse om 

röstningsbeteende i ministerrådet som senare kopplas till variationen i antalet väckta 

ogiltigprocesser.     

I forskningen om ministerrådet och dess röstningsmönster har det inte varit självklart i 

vilken riktning som orsakspilen ska gå. Tidigare har det generella antagandet varit att 

högerregeringar i högre utsträckning än vänsterregeringar har opponerat sig i ministerrådet. I 

dagens ministerråd är det dock snarare vänsterregeringar som är i minoritet och således röstar 

mot de andra medlemsstaternas regeringar (Hosli, Mattila & Uriot, 2011:1261f). Ett annat 

antagande är att medlemsstaterna i ministerrådet röstar på ett liknande sätt som sina 

ideologiska motsvarigheter i andra medlemsstaters regeringar (Hosli, Mattila & Uriot, 

2011:1252). Scharpf (2009) bedömer dessutom EU som ett nyliberalt projekt med starka 

oberoende institutioner som Europeiska centralbanken, med mindre inriktning på kollektiva 

nyttigheter. Således är det rimligt att anta att regeringar med sin ideologiska hemvist till 

vänster, i högre utsträckning får beslut mot sig än tvärtom. Ogiltighetstalan är, som tidigare 

nämnt, ett grepp att ta till när andra möjligheter inte längre finns till förfogande. Därför är ett 

rimligt antagande att negativa beslut mot sig i ministerrådet även påverkar frekvensen av 

antalet väckta ogiltigprocesser. Därför är den första hypotesen att:  

H1: Ju större inslag av vänsterregeringar, desto fler ogiltigprocesser förväntas en 

medlemsstat väcka.    

För att mäta hur regeringsfärg påverkar antalet väckta ogiltigprocesser är uppläggningen 

att se om år med vänsterregering påverkar frekvensen i positiv riktning. Detta är mätt genom 

att använda antal år med vänsterregering, som kan anta ett värde mellan 0 och 11 år, för att se 

om det har någon påverkan på antalet ogiltigprocesser. I bilaga 1 återfinns antal år med 

vänsterregering för samtliga medlemsstater.  
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En svaghet med denna uppläggning är att det finns koalitionsbildningar över de 

traditionella blockgränserna, samt en problematik i att jämföra vänster-höger mellan 

medlemsstater. Lösningen är helt enkelt att använda sig av utrikespolitiska institutets 

klassificeringar av regeringarna och sedan avgöra om de är en vänsterdominerad-, koalitions-, 

eller högerdominerad regering. När jag inte funnit den exakta mandatfördelningen i de 

nationella parlamenten, vilket ligger till grund för regeringsbildningen, från utrikespolitiska 

institutets hemsida har jag använt mig av Inter-Parliamentary Unions (IPU) databas. IPU i sin 

tur är en internationell organisation av nationella parlament (IPU, 2015). Såväl 

utrikespolitiska institutet som IPU får anses som trovärdiga källor då de inte har intresse i att 

uppge felaktig mandatfördelning i de nationella parlamenten, vilket är vad som skulle kunna 

påverka resultatet. För att lösa problematiken med koalitionsbildningar över de traditionella 

blockgränserna har jag valt att exkludera de storkoalitionsbildningarna som skett. Däremot 

har jag inkluderat de koalitioner där ett parti till vänster på den ideologiska skalan har fler 

mandat än de andra partierna tillsammans.      

3.2. Medlemsstatens storlek   
Den andra oberoende variabeln fäster fokus på om medlemsstatens storlek kan förklara varför 

vissa medlemsstater i högre utsträckning väcker ogiltighetstalan än andra. Denna hypotes 

utgår i likhet med den första från forskningen om ministerrådet. Avsnittet inleds med en 

redogörelse om röstningsstrukturen i ministerrådet.    

När medlemsstaternas regeringar röstar om lagförslag i ministerrådet har det traditionellt 

sett skett med en bristande transparens. Dock har det blivit bättre sedan mitten av 1990-talet, 

men det är fortfarande svårt att veta vad en röst egentligen betyder (Novak, 2013). En nedlagd 

röst kan likaväl vara att anse som en negativ röst i dessa sammanhang. Med 

konsensuskulturen som finns i EU i beaktande är det dock få fall där medlemsstaterna 

behöver opponera sig öppet. Forskningen visar på att vid de fall då detta sker, är detta ofta ett 

sätt för att blidka den inhemska opinionens ställning i en viss sakfråga (Hosli, Mattila & 

Uriot, 2011:1250f). Ministerrådets struktur är ett proportionellt antal röster i förhållande till 

befolkningsmängden i medlemsstaten (EU-upplysningen, 2015). Därför är det troligare att 

Malta med tre röster blir nedröstade vid fler tillfällen än Tyskland med 29 stycken. Om ett 

beslut påverkar en medlemsstat negativt är ogiltighetstalan en möjlig väg att gå. Eftersom 

ministerrådet tillsammans med Europaparlamentet är lagstiftande i EU är det rimligt att anta 

att en medlemsstat som har mindre makt än andra medlemsstater i ministerrådet väcker fler 

ogiltigprocesser. Därför är ett rimligt antagande att en medlemsstat som vid fler tillfällen blir 
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nedröstad, fler gånger använder sig av en ogiltighetstalan och att medlemsstatens storlek 

således påverkar frekvensen. Därför är den andra hypotesen att:    

H2: Ju mindre inflytande i ministerrådet, desto fler ogiltigprocesser förväntas en 

medlemsstat väcka. 

För att operationalisera en medlemsstats storlek i EU har jag valt att använda mig av antal 

röster i ministerrådet. Antal röster för varje medlemsstat återfinns i bilaga 1. En brist med 

denna uppläggning är att medlemsstater, som i realititen inte är lika stora i exempelvis 

befolkningsmängd eller historisk politisk tyngd antas ha samma makt i EU. En annan svaghet 

är att de vanliga koalitionsbildningarna exkluderas. Dock är det en fördel att lägga upp det på 

följande sätt, särskilt som en ogiltighetstalan varken kräver ett visst antal röster eller någon 

koalitionsbildning i ministerrådet för att väckas. Värt att notera är att jag här använt mig av 

den gamla röstvikten eftersom den nya trädde i kraft i slutet av tidsperioden.  

3.3. Den inhemska opinionen 
Den tredje oberoende variabeln fokuserar på det folkliga stödet för EU-medlemskapet som 

betydelsefullt för att förklara variationen i antalet väckta ogiltigprocesser mellan 

medlemsstaterna. Stödet för EU skiftar mellan medlemsstaterna. Medan vissa visar på höga 

förtroendesiffror för unionen visar andra på desto lägre (Kommissionen, 2015).    

I tidigare forskning som intresserat sig för utfallet av ogiltighetstalan, har man å den ena 

sidan förkastat den inhemska opinionens betydelse avseende utfallet av ogiltigförklaringen. Å 

den andra sidan har man hävdat att det finns fog att väcka ogiltighetstalan för att blidka den 

inhemska opinionen. Detta eftersom regeringen visar handlingskraft och således står upp mot 

Bryssel (Adam, Bauer & Hartlapp 2015:189f). Eftersom denna studie fäster sitt fokus på den 

potentiella kraften initieringen för med sig är det därför rimligt att testa den andra 

förklaringen. Med en skeptisk inhemsk opinion kan regeringar antas vara mer benägna att 

väcka ogiltighetstalan. Detta eftersom handlingskraften som visas upp kan gynna dem på den 

inhemska politiska arenan. Därför är den tredje hypotesen att:   

H3: Ju mer EU-skeptisk den inhemska opinionen är, desto fler ogiltigprocesser förväntas 

en medlemsstat väcka.  

Detta undersöks på ett liknande sätt som i tidigare forskning (Se exempelvis Adam, 

Bauer & Hartlapp 2015), vilket är att använda sig av ett sammanvägt medelvärde av de två 

årliga opinionsundersökningarna från Eurobarometern. Andelen positiva till EU i 

medlemsstaterna återfinns i bilaga 1.  
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En styrka med denna uppläggning är att det sammanvägda medelvärdet tar hänsyn till de 

årliga svängningarna i opinionen. Dock har den för undersökningen använda frågan
1
 slutat att 

ställas efter 2011, och bara en gång per år under de två sista åren, vilket riskerar att påverka 

resultatet. Här väljer jag att stanna kvar och fundera lite kring varför frågan har slutat att 

ställas. Eurobarometern är kommissionens verktyg för att ta fram statistiska uppgifter om 

unionens medborgare och vad de tycker inom flera olika områden. Stödet för EU sjönk under 

denna tidsperiod (Kommissionen, 2015), vilket möjligen gjorde att kommissionen såg en 

fördel i att sluta ställa frågan. Detta då de troligen inte ser någon vinning i att kommunicera ut 

att stödet för EU är lågt i medlemsstaterna då de själva är EU-institution.  

Trots detta är det rimligt att de nationella regeringarna är medvetna om i stora drag hur 

det inhemska stödet för EU ser ut, fastän det saknas data för de senaste åren. Utifrån de siffror 

som trots allt fanns har sedan ett medelvärde för varje medlemsstat avseende hela perioden 

räknats ut baserat på hur många som svarat att de ser EU som ”A good thing”. Således 

förväntas en hög siffra (som kan anta värden mellan 1 och 100) indikera ett starkare stöd för 

EU än en lägre.  

3.4. Kan det vara något annat? 
En central uppgift i kvantitativa studier är att belägga samvariation. För kontrollera för andra 

förklaringar och minska risken för spuriösa samband, eller att undgå en suppressorvariabel 

(Teorell & Svensson, 2007) har denna studie två kontrollvariabler. Dels att se om antal år i 

EU påverkar antalet ogiltigprocesser, samt att kontrollera för landets ekonomiska styrka mätt i 

BNP/Capita.  

Inom EU-forskningen är det vanligt att undersöka hur medlemskapets längd påverkar 

aktörers beteende. Det finns belägg för en ”socialiseringseffekt” där man efter hand förändrar 

sitt beteende i takt med att man lär sig spelets regler (Pons, Sindbjerg & Wind, 2009:79). 

Antal år i EU mäts från det år man blev medlem fram till år 2015.  

Medlemsstaterna i EU kommer in med skilda ekonomiska förutsättningar i EU-

samarbetet. Vissa har långt mer resurser än andra och ger bidrag medan andra tar emot bidrag. 

En risk med att väcka ogiltighetstalan är att om man förlorar målet bär man ansvar för 

kostnaderna för sig själv och motparten (Curia, 2015). Därför är ett rimligt antagande att ju 

rikare en medlemsstat är, desto mer använder man sig av ogiltighetstalan. För denna 

undersökning används ett sammanvägt medelvärde för tidsperioden avseende 

                                                 
1
 ”Generally speaken, do you think that (your country´s) membership of the European community (Common 

market) is? 1) A good thing, 2) A bad thing, 3) Neither good, nor bad, 4) Don’t know.  
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medlemsstaternas bruttonationalprodukt per capita (BNP/Capita). Detta uttryckt i tusen 

kronor där värdena är köpkraftsjusterade (PPP).  

En annan möjlig kontrollvariabel hade kunnat vara medlemsstatens totala BNP. Dock 

finns det en överhängande risk för att det mäter ungefär samma sak som den andra hypotesen, 

medlemsstatens storlek. Därför är det mer relevant att istället mäta den relativa resursstyrkan 

mellan medlemsstaterna, vilket blir fallet om man använder sig av köpkraftsjusterad BNP. 

    

4. Empiri och Analys 

Den empiriska och analytiska delen av uppsatsen inleds med redogörelse för de senaste elva 

årens väckta ogiltigprocesser från medlemsstaterna mot kommissionen, ministerrådet och 

Europaparlamentet. Detta följs av en mer djupgående analys utifrån de tidigare hypoteserna 

om vad som kan påverka frekvensen av väckta ogiltigprocesser mot dessa EU-institutioner. 

Denna empiriska- och analytiska del avslutas med en sammanfattning av den mest väsentliga 

informationen.   

De fall av ogiltigprocesser som valts för analysen är de när en medlemsstat är part i målet 

och initierat det. Detta sker främst i Tribunalen, men en del fall, främst mot andra institutioner 

än kommissionen avgörs i EU-domstolen. I liknande studier om ogiltighetstalan har 

överklaganden exkluderats (Adam, Bauer & Hartlapp, 2015:192) och så även i denna. 

Överklaganden och således relaterade fall riskerar att snedvrida resultatet till fördel för de 

som skickar in många fall. Däremot är mål som senare dragits tillbaka av medlemsstaterna 

inkluderade i undersökningen. Detta eftersom det visar på att medlemsstaten ”står upp” mot 

EU, medan tillbakadragandet kan bero på att något annat, som att liknande fall har avgjorts 

eller att problemet har löst sig på nationell nivå.   

År 2015 är i undersökningen brutet vid den 12/11. Ogiltigprocesser som väckts efter detta 

datum är således exkluderade från undersökningen. Givetvis kan detta påverka resultatet, men 

samtidigt är kalenderåret brutet så pass sent att påverkan bör vara försumbar.     

4.1. Hur ser variationen ut mellan EU:s medlemsländer?   
Kartläggningen av antalet väckta ogiltigprocesser från medlemsstaterna mot kommissionen, 

ministerrådet och Europaparlamentet mellan 2005-2015 visar på en variation. Detta såväl 

mellan olika år, som mellan medlemsstaterna (Se tabell 1). I tabellen presenteras 

medlemsstaterna efter olika grupperingar som till exempel ”EU6”.   
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Medlemsstat/år -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15 Summa/ms Mv/år 

Belgien 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 7 0,64 

Frankrike 1 2 6 0 4 3 5 2 3 1 3 30 2,73 

Italien 13 15 14 9 8 4 6 1 10 8 4 92 8,36 

Luxemburg 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 6 0,55 

Nederländerna 0 2 2 1 1 2 2 1 3 2 1 17 1,55 

Tyskland 0 4 6 4 2 4 2 4 1 3 1 31 2,82 

Summa/år EU6 15 24 29 16 16 14 15 7 18 18 9 183 2,78 

Danmark  0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0,36 

Grekland 5 2 2 2 5 2 4 5 3 1 5 36 3,27 

Finland 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0,27 

Irland 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,36 

Portugal 0 1 2 1 2 3 2 0 1 1 3 16 1,55 

Spanien 6 3 8 6 1 13 8 3 10 9 4 71 6,45 

Storbritannien  4 1 0 1 1 1 3 3 5 2 0 21 1,9 

Sverige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Österrike 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 5 0,45 

Summa/år EU9 34 35 42 27 26 33 35 20 37 32 22 160 1,62 

Summa/år EU15 34 35 42 27 26 33 35 20 37 32 22 343 2,08 

Cypern 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 9 0,82 

Estland 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 6 0,55 

Lettland 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0,18 

Litauen 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 6 0,55 

Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Polen 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1 3 19 1,73 

Slovenien 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 5 0,45 

Slovakien 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0,36 

Tjeckien 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0 6 0,55 

Ungern 0 1 1 0 0 4 2 1 1 2 5 17 1,55 

Summa/år EU10 3 3 12 10 3 6 3 3 8 11 12 74  0,67 

Summa/år EU25  37 38 54 37 29 39 38 23 45 43 34* 417 1,52 

Bulgarien N/a N/a 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0,33 

Rumänien N/a N/a 2 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0,56 

Kroatien N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a 0 0 0 0 0 

Summa/år EU28 37 38 58 37 29 39 38 24 45 44 36 425 1,43** 

Tabell 1. Antalet initierade ogiltigprocesser från EU:s 28 medlemsstater mellan år 2005 och 2015. 

*=Kalenderåret brutet vid den 12/11-15.  

**=Medelvärdet per år baserat på nio år för Bulgarien och Rumänien och tre år för Kroatien, övriga elva år.  
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Källa: http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=sv# Sökning - Domstol: Domstolen, Tribunalen- 

Parternas namn: ”t ex Lettland ” – Period eller datum: ”dag då ansökan ingavs” ”från den 1/1-05 – 12/11-15” 

Förfarande och resultat: ”talan om ogiltigförklaring”.  

 

Totalt sett har det mellan 2005 och 2015 väckts 425 stycken ogiltigprocesser mot 

kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet. År 2007 väcktes 58 stycken, vilket är 

toppnoteringen medan bottennoteringen kommer från år 2012 med 24 stycken 

ogiltigprocesser. I genomsnitt väcks det 38 ogiltighetsprocesser per år medan en medlemsstat 

i genomsnitt har väckt sjutton stycken under den senaste elva års-perioden. Skillnaderna 

länderna emellan är däremot stor (Se tabell 1).  

Den medlemsstat som väckt flest ogiltigprocesser är Italien med 92 stycken och med 

Spanien på en andraplats med 71 stycken. Tillsammans har dessa medlemsstater stått för 

nästan 40 % av de väckta ogiltigprocesserna. Efter dessa två kommer sedan Grekland (36), 

Tyskland (31) och Frankrike (30). I den grupp som väckt minst ogiltigprocesser återfinns 

Sverige och våra nordiska och baltiska grannländer, tillsammans med medlemsstater från den 

senaste utvidgningen. Bottenplatserna innehas av Kroatien, Malta och Sverige som inte väckt 

en enda (Se Tabell 1).  

Om man bryter ned medlemsstaterna i olika vedertagna grupperingar går det att finna en 

del olikheter. Grundar- eller ursprungsländerna, (EU6) har i genomsnitt väckt 31 

ogiltigprocesser per medlemsstat under hela perioden, och gruppen har i genomsnitt väckt 

sjutton stycken per år. EU15, det vill säga grundarländerna inkluderat de som gick med 

mellan 1973 och 1995 väckte i genomsnitt 23 ogiltigprocesser per medlemsstat under hela 

perioden. Gruppen har i genomsnitt väckt 31 stycken per år. Om man även ser till de länder 

som anslöt sig mellan 1973 och 1995 som en grupp (EU9) har de i genomsnitt väckt 18 

ogiltigprocesser per medlemsstat. Gruppen har i genomsnitt väckt femton ogiltigprocesser per 

år. De tio länderna från den stora utvidgningen år 2004 (EU10) väckte i genomsnitt sju 

ogiltigprocesser per medlemsstat under perioden och gruppen i genomsnitt sju stycken per år 

(Se tabell 1). 

För de under perioden tre nykomlingarna i EU-samarbetet har talan om ogiltigförklaring 

väckts sammanlagt åtta gånger. Detta är fördelat på fem gånger för Rumänien, tre gånger från 

Bulgarien, medan Kroatien inte skickat in någon (Se tabell 1). 

Gällande medlemsstaternas beteende i antalet väckta ogiltigprocesser över tid finns det 

vissa spår att ta upp. Överlag tenderar dock de flesta medlemsstaten att med relativt jämn 

frekvens väcka ogiltighetstalan. Italien väckte dock särskilt många ogiltigprocesser mellan 
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2005-2007, och Ungern har över tid skickat in med allt högre frekvens då femton av de 

sjutton ogiltigprocesserna kommit in sedan 2010. Storbritannien väckte mellan år 2011 och 

2013 mer än hälften av de ogiltigprocesser de totalt sett väckt under hela perioden (Se tabell 

1).  

Inom grupperna finns det stor variation. Exempelvis inom EU9 har Sverige inte väckt en 

enda medan Spanien har väckt 71. Noterbart är även att Polen och Ungern med nitton 

respektive sjutton väckta ogiltigprocesser, har stått för nästan hälften av ogiltigprocesserna för 

länderna från den senaste utvidgningen. Jämför man mellan grupperna illustrerar det 

varierande antalet av förväntat väckta ogiltigprocesser per medlemsstat och år skillnaderna 

mellan medlemsstaterna väl. Medan en genomsnittlig medlemsstat från EU6 väcker 2,78 

ogiltigprocesser per år, väcker en genomsnittlig EU10-medlem 0,67 per år. För EU25, 

förväntas en medlemsstat att väcka 1,52 ogiltigprocesser per år och för EU28 förväntas 1,43 

(Se Tabell 1).  

Sammanfattningsvis går det utifrån dessa resultat att urskilja en variation mellan 

medlemsstaterna. Italien och Spanien är de som sticker ut med särklassigt flest väckta 

ogiltigprocesser. Samtidigt sticker Sverige, Malta och Kroatien ut åt andra hållet som inte 

väckt en enda ogiltighetstalan sedan 2005.  Dessutom är variationen mellan och inom de olika 

grupperna stor. EU6 har, trots att de utgör en knapp fjärdedel av medlemsstaterna i 

undersökningen väckt över 40 % av de totala ogiltigprocesserna under perioden. Däremot är 

frekvensen att skicka in relativt jämn avseende såväl år som för medlemsstaterna. Inom 

grupperna går det att notera vissa skillnader. Exempelvis mellan Polen och Ungern och de 

andra medlemsstaterna från den senaste utvidgningen. I forskningen om ministerrådet (Se 

Novak, 2013) kunde vi se att Polen ofta opponerar mot de andra medlemsstaterna genom att 

avlägga negativa röster. I detta fall opponerar de sig genom att väcka ogiltighetstalan mot 

antagna beslut. Att Polen och Ungern väcker många ogiltigprocesser talar dessutom emot den 

nybörjareffekten Pons, Sindbjerg & Wind (2009) presenterar. Däremot väcker de andra i 

EU10 få ogiltigprocesser, vilket talar för en nybörjareffekt. Efter detta avsnitt är det relevant 

att gå vidare och fråga sig varför det förhåller sig på det här viset, det vill säga; varför väcker 

vissa medlemsstater fler ogiltigprocesser än andra?  

4.2. Vad förklarar ländervariationen? 
Detta avsnitt syftar till att pröva hypoteserna, och att försöka förklara variationen i antal 

väckta ogiltigprocesser mellan medlemsstaterna genom en regressionsanalys. De mest 

relevanta fynden från regressionsanalysen redovisas i tabellform nedan i tre modeller där 
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modell 1 presenterar den variabel som hade starkast förklaringskraft. I modell 2 återfinns de 

tre förklaringsvariablerna kring vilka jag ställde upp mina hypoteser och modell 3 innehåller 

samtliga variabler.   

 

Modell   (1) (2) (3) 

 

Vänsterregering  0,16  0,18 

   (0,121) (0,126) 

MS storlek  0,16**  0,15** 0,12** 

  (0,029) (0,030) (0,042) 

Inhemsk opinion  0,01 0,001 

   (0,021) (0,025) 

BNP/Capita    -0,01 

    (0,030) 

Antal år     0,02 

    (0,026) 

 

Observationer 425 425 425  

 

Analysenheter 28 28 28 

 

Justerat R2  0,51 0,51 0,49 

 

 

Tabell 2. Analys av skillnader mellan medlemsstater att väcka ogiltighetstalan baserat på 

antal förväntade ogiltigprocesser per år.  

Standardfel inom paranteser. ** p<0,05, * p<0,10. 

 

I den första modellen presenteras om medlemsstatens storlek påverkar antalet väckta 

ogiltigprocesser. På bivariat nivå föreligger ett statistiskt signifikant samband, dock inte i 

riktningen vi tänkt oss utifrån hypotesen. På 95 % säkerhetsnivå kan vi istället utläsa ett 

samband som säger oss att medlemsstatens storlek, operationaliserat med antal röster i 

ministerrådet, påverkar antalet väckta ogiltigprocesser. För varje ytterligare röst en 
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medlemsstat har i ministerrådet förväntas de väcka 0,16 fler ogiltigprocesser per år. Således 

förväntas större medlemsstater i högre utsträckning att väcka ogiltighetstalan än mindre 

medlemsstater. Andel förklarad variation uppgår till 0,51, det vill säga, 51 % av variationen 

vad gäller antalet väckta ogiltigprocesser kan förklaras utifrån den oberoende variabeln 

”medlemsstatens storlek”, vilket är ett högt värde. Där kan vi stanna upp kring den logiska 

kopplingen mellan den beroende-, och den oberoende variabeln. Teorell & Svensson (2007) 

lyfter fram risken med att variabler kan mäta samma sak, vilket inte leder oss till en god 

förklaring utan snarare in i ett cirkelresonemang. Dock är inte det inte troligt i detta fall. Om 

vi höjer abstraktionsnivån är en ogiltighetstalan en typ av domstolsförfarande medan röster i 

ministerrådet är en fördelning av inflytande i EU. Går vi tillbaka till tabell 1 kan vi dessutom 

se att större länder såsom Storbritannien och Tyskland, väcker färre ogiltigprocesser än 

exempelvis Grekland. På samma vis kan vi se Sverige och Ungern som är ungefär lika stora, 

där Sverige väckt 0 och Ungern 17 (Se tabell-, och bilaga 1). En annan tänkbar förklaring är 

att Italien och Spanien, vars värden är att betrakta som extrema vrider resultatet, dock kvarstår 

sambandet när dessa exkluderats från regressionsanalysen
2
.  

När vi sedan i modell 2 kontrollerar för de andra oberoende variablerna kvarstår 

sambandet för medlemsstatens storlek och är fortfarande signifikant på 95 % säkerhetsnivå. 

Dock avtar effekten något. Från att förvänta oss 0,16 fler ogiltigprocesser för varje ytterligare 

röst i ministerrådet kan vi nu istället förvänta oss 0,15. Utgår vi istället från regeringsfärg 

kontrollerat mot de andra oberoende variablerna är sambandet inte statistiskt signifikant på 95 

% säkerhetsnivå. Detta när vi mätt antal år av vänsterregering sedan 2005. Däremot kan vi 

trots detta delvis belägga hypotesen eftersom att detta är betrakta som en totalundersökning. 

Detta eftersom att för varje ytterligare år en medlemsstat i EU haft en vänsterregering 

förväntas de väcka 0,16 fler ogiltigprocesser per år. Resultatet ska dock ses med viss 

aktsamhet eftersom det inte är statistiskt signifikant. Vi kan dock för den uppställda 

tidsperioden, det vill säga från 2005 till 2015, hävda att det föreligger ett samband. När vi nu 

har talat om de potentiella hypoteserna som berör ett maktperspektiv flyttar vi nu fokus till 

den inhemska politiska arenans påverkan på antalet väckta ogiltigprocesser. Detta har mätts 

genom att ta fram ett sammanvägt värde för andelen positiva till EU mellan 2005 och 2011. 

Denna hypotes förkastas på 95 % säkerhetsnivå och är inte statistiskt signifikant. För varje 

                                                 
2
 När dessa två medlemsstater exkluderats från analysen minskar effekten till 0,06 fler ogiltigprocesser per år för 

varje ytterligare röst i ministerrådet, men är fortfarande statistiskt signifikant på 95 % säkerhetsnivå. Detta vid 

kontroll för de andra variablerna. Den förklarade variansen ökar på såväl bi- som multivariat nivå till 54- 

respektive 52 %. Detta eftersom det justerade R2-värdet är summan av de kvadrerade avvikelserna från 

medelvärdet (Teorell & Svensson, 2007:175) och Italien och Spanien är att betrakta som extremvärden, vilka 

sänker den förklarade variansen. 
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procentenhetlig ökning i stöd för EU förväntas medlemsstaterna att väcka 0,01 fler 

ogiltigprocesser per år. Detta går alltså i motsatt riktning mot förväntat, och effekten är liten. 

Den förklarade variationen för den andra modellen är 50 %.  

När vi i modell 3 adderat kontrollvariablerna till analysen kvarstår det statistiskt 

signifikanta sambandet på 95 % säkerhetsnivå att medlemsstatens storlek påverkar antalet 

väckta ogiltigprocesser. När det nu kontrollerats mot BNP/Capita och antal år en medlemsstat 

varit medlem i EU är dock effekten något mindre. Istället för att förvänta oss en ökning med 

0,15 ogiltigprocesser per år går det efter kontroll att förvänta sig en ökning med 0,12 för varje 

ytterligare röst i ministerrådet. Sambandet mellan regeringsfärg och antal ogiltigprocesser har 

påverkats vid kontroll för eventuella förklaringar. Effekten ökar från 0,16 ytterligare 

ogiltigprocesser per år till 0,18 för varje ytterligare år av vänsterregering. Riktningen på 

orsakspilen kvarstår i modell tre men sambandet är inte statistiskt signifikant på 95 % 

säkerhetsnivå. Gällande den tredje oberoende variabeln, det vill säga den inhemska 

opinionens påverkan är riktningen densamma som tidigare medan effekten, som redan var låg, 

har avtagit. Från att förvänta oss ytterligare 0,01 ogiltigprocesser per år till att förvänta oss 

0,001 fler för varje procentenhet i ökat stöd för EU. Sambandet är således inte signifikant och 

samtidigt avtagande i modell tre, vilket indikerar att sambandet kan vara spuriöst. Det innebär 

att det finns en gemensam bakomliggande variabel som förklarar den observerade 

samvariationen. Det skulle även kunna vara ett indirekt samband som går via någon annan 

variabel, vilket skulle kunna vara antal år, eftersom flera av grundarländerna har högt 

inhemskt stöd för EU. Det troligaste är dock att vi har att göra med ett spuriöst samband där 

antalet år av medlemskap är en gemensam bakomliggande variabel. Jämför man den 

förklarade variationen från den bivariata modellen med modell tre går det att urskilja en 

minskad förklarad variation från de oberoende variablerna från 51- till 49 % (Se tabell 2). I 

och med att jag kan förklara lika mycket med en variabel, medlemsstatens storlek, är det 

relevant att hävda att det är just medlemsstatens storlek som påverkar antalet väckta 

ogiltigprocesser för EU:s medlemsstater. 

Sammanfattningsvis måste vi förkasta hypotesen om att mindre medlemsstater väcker fler 

ogiltigprocesser än större. Det förhåller sig nämligen precis tvärtom. Det finns utifrån 

undersökningen starka belägg för att medlemsstatens storlek i hög utsträckning påverkar 

antalet väckta ogiltigprocesser. Således går det att diskutera kring varför det förhåller sig på 

det här viset, det vill säga vad som leder till att medlemsstater med mer makt i EU i högre 

utsträckning använder sig av ogiltighetstalan än motsatsen. Mitt övergripande logiska och 

teoretiska resonemang bottnade i att det proportionella inflytandet i ministerrådet påverkar 
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antalet väckta ogiltigprocesser. Detta eftersom en mindre medlemsstat, med färre röster, 

antogs förlora fler omröstningar i de relativt intransparenta ministerrådsmötena där utfallet av 

lagstiftningen oftare borde vara närmare de större medlemsstaternas preferenser. Dessutom 

antogs de mindre medlemsstaterna vara mindre betydelsefulla koalitionspartners. Vänder man 

däremot på resonemanget, är det inte orimligt att när en större medlemsstat får ett negativt 

beslut mot sig utövar de makt mot de andra medlemsstaterna genom att väcka ogiltighetstalan 

mot ett beslut. Detta genom att visa att de inte är nöjda med beslutet, som i grund och botten 

medlemsstaterna själva varit med och förhandlat fram. Dessutom visar de likt Hosli, Mattila 

och Uriot (2011) nämner att de ”står upp mot Bryssel” för att blidka den inhemska opinionen. 

Novak (2013) nämner de ”dubbla stolarna” i ministerrådet som problematiska att hantera för 

företrädarna. Därför kan en väckt ogiltighetstalan möjligen vara en bra väg genom dessa 

stolar för nationella regeringar. Genom att använda denna kanal är de större medlemsstaterna 

inte obscena mot de andra medlemsstaterna och EU, vilket de skulle verka vara om de 

exempelvis hotade med att inte införliva ett beslut. Samtidigt visar de sig heller inte passiva i 

samarbetet mot varken de andra medlemsstaterna eller inför den inhemska opinionen. På 

samma vis går att argumentera om de mindre medlemsstaterna, fast precis tvärtom. De 

använder sig inte av denna potentiella kanal för makt. Snarare visar de sig passiva gentemot 

de andra medlemsstaterna, och inför den inhemska opinionen på denna del av EU:s juridiska 

arena.  

Hypotesen som undersökte regeringsfärgens påverkan på frekvensen av ogiltigprocesser 

kunde vi ge delvisa belägg. Det vill säga, ju större inslag av vänsterregeringar, desto fler 

ogiltigprocesser förväntas. Även om sambandet inte är statistiskt signifikant var detta en 

totalundersökning och således är resultatet signifikant för undersökningens tidsram 2005 till 

2015. Dock kunde vi inte ge svar på om samma resultat hade nåtts med ett annat tidsintervall, 

däremot kunde resultatet generaliseras till EU:s medlemsstater från 2005 till 2015.  

Hypotesen att antalet ogiltigprocesser påverkades av den inhemska opinionens inställning 

till EU måste förkastas likt i den utfallsorienterade forskningen om ogiltighetstalan. Till 

skillnad från de två andra hypoteserna fäste denna hypotes snarare fokus på den inhemska 

politiska arenan medan de andra tog hänsyn till makt i ett europeiskt perspektiv.      

    

5. Slutsatser 

Hypoteserna har med blandad framgång kunnat förklara skillnaderna mellan 

medlemsstaternas antal väckta ogiltigprocesser. Utifrån detta har jag försökt förklara varför 
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det finns en variation utifrån två perspektiv. Dels genom ett renodlat maktperspektiv där 

medlemsstaternas regeringar antogs vilja utöva och visa makt mot de andra nationella 

regeringarna i EU genom att väcka ogiltighetstalan. Det andra perspektivet tog fasta på den 

inhemska politiska arenans möjliga förklaringskraft till variationen mellan länderna. Dock 

inleder jag slutsatsdelen med att besvara den första delen av frågeställningen, det vill säga hur 

ser variationen ut mellan medlemsstaterna? 

Det finns en stor variation mellan medlemsstaterna i dess benägenhet att väcka 

ogiltighetstalan. Detta såväl inom som mellan de olika vedertagna grupperingarna inom EU. 

De mest frekventa besökarna i EU-domstolen när det är dags för ogiltighetstalan är Italien och 

Spanien, medan Kroatien, Malta och Sverige hellre stannar hemma då de inte väckt en enda. 

Grundarländerna väcker flest ogiltigprocesser, medan länderna som kommit med de senaste 

åren väckt minst. Polen och Ungern står för nästan 50 % av de ogiltigprocesser som väckts av 

medlemsstaterna från den senaste stora utvidgningen. 

En av hypoteserna undersökte den inhemska politiska arenan.  Analysen kan inte bevisa 

att den inhemska opinionens inställning till EU överhuvudtaget påverkar antalet 

ogiltigprocesser. Detta i likhet med Adam, Bauer och Hartlapps (2015) studie om utfallet av 

ogiltighetstalan. Således är en motiverad slutsats att den inhemska opinionens inställning till 

EU inte korrelerar med ogiltighetstalan på något plan, och förklaringen kan avfärdas för 

framtida forskning på området. Däremot kan inte studien avfärda andra möjliga förklaringar 

som kan bero på den inhemska politiska arenan. Exempelvis skulle antal mandat för EU-

skeptiska partier i respektive medlemsstats parlament vara en möjlig och testbar förklaring.  

Går vi sedan vidare och diskuterar kring hypoteserna om regeringsfärg och 

medlemsstatens storlek fick den första delvis stöd medan analysen gav starka belägg för 

mothypotesen i det andra fallet. Att färg på regeringen påverkar antalet väckta 

ogiltigprocesser går i linje med vad som kan förväntas utifrån tidigare forskning om 

ministerrådet. Tidigare har man kunnat slå fast att ideologiskt avstånd i ministerrådet påverkar 

röstningsbeteendet (Se exempelvis Hosli, Mattila & Uriot, 2011) Att det korrelerar med 

frekvensen av antalet ogiltigprocesser är däremot en slutsats som tidigare inte kunnat dras. 

Dock finns det visst fog att vara försiktig med att dra långtgående slutsatser av denna del av 

undersökningen. Detta eftersom sambandet inte är signifikant och vi kan inte vara säkra på att 

det förhåller sig på det viset i framtiden. Däremot går det att säga att ju större inslag av 

vänsterregering mellan 2005 och 2015 för EU:s medlemsstater, desto fler ogiltigprocesser 

förväntas de väcka. En slutsats vi kunnat dra, och som vi kan lita på, är att en större 

medlemsstat förväntas väcka fler ogiltigprocesser än en mindre.        
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Givet de två första hypotesernas karaktär av att undersöka makt i förhållande till 

ogiltighetstalan fanns det belägg för att de påverkar antalet väckta ogiltigprocesser. Därför är 

det relevant att lyfta blicken för mer övergripande teoretiska resonemang om varför 

maktförhållandena i EU verkar förklara mer än vad den inhemska politiska arenan gör. Detta 

gör jag utifrån sambandet mellan antal röster i ministerrådet och frekvensen av 

ogiltigprocesser eftersom det ensamt kunnat förklara variationen bäst. 

Utifrån studiens resultat är det alltså de medlemsstaterna med flest röster i ministerrådet 

som använder denna kanal för maktutövning mot EU, dess institutioner och de andra 

medlemsstaterna. Enligt Carl-Fredrik Bergströms syn på ogiltighetstalan där han hävdar att 

man visar på passivitet om man inte använder sig av det, verkar vara en åsikt de flesta större 

medlemsstater delar. Således går det att argumentera för att ogiltighetstalan bör användas som 

vilken annan kanal som helst för att få inflytande i EU och att de mindre medlemsstaterna är 

passiva. Vidare hävdade Novak (2013) att mindre medlemsstater tenderade att hålla tyst om 

deras ursprungliga åsikt avviker från den vinnande koalitionens i ministerrådsvoteringarna. 

Kopplar man samman dessa två resonemang kanske det heller inte är märkligt att en mindre 

medlemsstat inte vill visa sig svag genom att använda en maktkanal de inte borde behöva 

använda. Varken mot de andra medlemsstaterna eller inför den inhemska opinionen. Större 

medlemsstater kan alltså förväntas vara bättre än mindre på att kunna använda denna kanal. 

Utifrån undersökningens beskrivande resultatdel kunde vi däremot finna medlemsstater som 

inte gjorde som vi förväntade oss efter regressionsanalysen. Det vill säga stora medlemsstater 

som väckte få ogiltigprocesser, och mindre som väckte många. Detta är något för vidare 

forskning att belägga men några framtida frågor är trots allt värda att väcka.        

Exempelvis har vi Storbritannien som väcker relativt få ogiltigprocesser medan Italien 

väcker många. Varför skiljer det sig då åt mellan medlemsstaterna, trots att de har lika många 

röster i ministerrådet och förklaringskraften var stark? En möjlig mekanism kan vara att de 

medlemsstater som i högre utsträckning väcker ogiltighetstalan anser att de inte har så pass 

mycket makt som de borde ha. Det skulle i så fall kunna ge oss djupare förståelse kring 

ogiltighetstalan som en potentiell maktkamp mellan EU:s medlemsstater. Italiens regering 

upplever möjligen att de har för lite inflytande i förhållande till hur många röster de har och i 

förhållande till de andra medlemsstaterna med flest röster i ministerrådet. Storbritannien å 

andra sidan, kanske är desto mer nöjt med sitt, eller fokuserar på andra kanaler för att utöva 

makt. En annan tänkbar mekanism kan vara vana av att ta hänsyn till ett starkt 

domstolsväsende inhemskt. Det skulle i så fall kunna förklara varför man ser på en väckt 

ogiltighetstalan som en nödvändig kanal för makt då man är van att ta hänsyn till den 
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juridiska arenan i den inhemska politiken. Då hade det varit rimligt att Tyskland, med ett 

erkänt starkt domstolsväsende, hade väckt fler ogiltigprocesser än vad de gjorde under 

perioden. Dock kan vi i tabell 1 se att Sverige, med ett relativt sett svagt domstolsväsende 

väcker få ogiltigprocesser.  

Således står vi inför en rad möjliga orsaksmekanismer som framtida forskning kan utgå 

från när de förklarar varför större medlemsstater väcker fler ogiltigprocesser än mindre. I 

nuläget nöjer jag mig med att säga, att mer talar för att en väckt ogiltighetstalan är en del i en 

maktkamp mellan EU:s medlemsstater än en flört med den inhemska opinionen, och att större 

medlemsstater oftare väcker ogiltighetstalan än mindre.  
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Bilaga 1. 

 

Medlemsstat Antal år med 

vänsterregering 

Antal röster i 

ministerrådet 

Andel pro-

EU i % 

Antal år i 

EU (t.o.m. 

2015) 

BNP/Capita 

i PPP i 

TKR 

Belgien 0 12 66 58 38,6 

Frankrike 3 29 49 58 35,3 

Italien 4 29 48 58 34 

Luxemburg 0 4 75 58 83,2 

Nederländerna 0 13 73 58 44,1 

Tyskland 1 29 58 58 39,4 

Danmark  4 7 63 42 40,8 

Grekland 1 12 50 34 27,6 

Finland 0 7 45 20 38 

Irland 0 7 71 42 44,3 

Portugal 6 12 49 29 26 

Spanien 7 27 64 29 32,3 

Storbritannien  5 29 32 42 37 

Sverige 3 10 52 20 41,3 

Österrike 0 10 37 20 41,5 

Cypern 0 4 42 11 31,9 

Estland 0 4 55 11 22,2 

Lettland 0 4 31 11 19,1 

Litauen 6 7 56 11 20,9 

Malta 3 3 47 11 25,9 

Polen 1 27 60 11 19,8 

Slovenien 3 4 49 11 27,8 

Slovakien 4 7 58 11 23,3 

Tjeckien 0 12 42 11 27,1 

Ungern 5 12 37 11 21 

Bulgarien  3 10 51 8 7,2 

Rumänien 0 14 61 8 8,4 

Kroatien 3 7 29 2 13,2 

   


