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Abstrakt 
The main purpose of this study is to examine celebrity candidates in the European 

Parliament election in Sweden and Finland. The theoretical background assumes that 

candidate voting is beneficial in the election to the European Parliament. Previous 

research also shows that there are some opponents towards candidate voting, claiming it 

personalizes politics and it might lead to celebrities getting elected simply because they 

are well known to the voters.  

This study is a comparative analysis and analyzes the differences between Sweden 

and Finland when it comes to celebrity candidates. Furthermore, Max Weber’s theory 

on leadership will be used to categorize the celebrity candidates further. Weber’s  

”rational leader” and ”charismatic leader” can today be referred to as the competent 

politician and the celebrity. The identified celebrity candidates in Sweden and Finland 

will thus be categorized as whether they are also competent politicians. 

The result of the analysis shows that celebrity candidates are fairly common in Finland 

but barely exists in Sweden. However, not many of these candidates actually get 

elected; only one celebrity candidate from Sweden and four from Finland. All but one is 

considered to be both charismatic and competent. The conclusion is that celebrity 

candidates do not get elected based only on them being a celebrity. They also have to be 

considered competent leaders. However, being a charismatic and personal candidate is 

getting more and more important as politics are becoming more personalized, but 

simply being a celebrity will not get you a seat in the European Parliament.   

 

Nyckelord 
Kändis, kändiskandidat, personval, kompetens, karisma, Europaparlamentsval, Sverige, 

Finland.  
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1 Inledning 
I årets val till Europaparlamentet var tv-profilen Lars Adaktusson Kristdemokraternas 

toppkandidat. Att partiet valde att använda en ”kändis” som kandidat blev 

uppmärksammat och debatterat i media. Lena Mellin, politisk kommentator för 

Aftonbladet, hävdar att Adaktusson kan nå framgång och lättare ta en plats i 

Europaparlamentet då väljarna inte är lika engagerade som i riksdagsvalet och tar 

därmed ut svängarna mer. Vidare menar Mellin att kändisar som är i topp på valsedlarna 

till de nationella valen skapar irritation i partierna, eftersom medlemmarna har ”gått och 

trampat i åtskilliga år i väntan på att bli förtroendevalda och så glider en kändis förbi på 

värsta räkmackan” (Mellin, 2014).   

Valresultatet från Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014 visar att Lars 

Adaktusson höll hela vägen till Bryssel. Han var partiets förstenamn, och fick 

överlägset fler röster än andrekandidaten Ebba Busch Thor (Valmyndigheten, 2014), 

och tog därmed partiets enda mandat. Frågan väcks då om det var en så kallad 

”kändiseffekt” som gjorde att Adaktusson blev vald.  

I en debatt i SVT den 30 maj 2014 gällande personkryss i årets 

Europaparlamentsval, menar medierådgivaren Niclas Lövkvist att resultatet i årets 

Europaparlamentsval påvisar att det ”lönar sig att vara en personlighet” (SVT, 2014). I 

en personvalsrörelse, som Europaparlamentet till stor del är, måste man vara personlig 

och de som är duktiga på det belönas av väljarna menar han. Mellin, som också 

medverkar i denna debatt, lyfter också fram att det är en fördel för kandidaten att vara 

”lite känd från början” (ibid.). De tar Lars Adaktusson som exempel när de pratar om 

kändiseffekt. De poängterar att alla vet vem han är och han behöver följaktligen inte 

börja i underläge. Mellin framhåller också att om Adaktusson hade varit en vanlig 

människa hade han troligen inte fått lika många kryss. Hon understryker dock att det 

inte endast räcker med att vara känd och att ha en fasad utan det måste bottna i 

någonting. Lövkvist menar emellertid att enbart kändisskapet kan ta en kandidat väldigt 

långt (SVT, 2014).   

 

1.1 Bakgrund 
 
1.1.1 Europaparlamentsvalet- ett andra rangens val 
Vart femte år är det val till Europaparlamentet. Då får alla röstberättigade i EU:s 

medlemsländer rösta på respektive lands olika partier och kandidater. 
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Europaparlamentet är den enda av EU:s sju institutioner som är direktvald och anses 

således att vara den främsta företrädaren för EU:s medborgare. Institutionens uppdrag är 

bland annat att medverka till ny lagstiftning, granska EU-kommissionen samt fastställa 

EU:s budget. Valen till Europaparlamentet, även omnämnt som EUP-val, följer 

vanligtvis det system som landet har vid nationella val. För Sverige och Finlands del 

innebär det proportionella val, där mandaten fördelas efter partiernas andel av den totala 

röstmängden. Efter genomförandet av Lissabonfördraget består Europaparlamentet idag 

av 751 mandat. Antal mandat för varje medlemsland är fördelade beroende på 

befolkningsmängd. Sverige har idag tjugo mandat och Finland har tretton mandat. 

Dessa 751 mandat bildar sedan sju olika politiska grupper (Tallberg, 2010:91-94). Alla 

väljare i EU kan rösta på ett parti, och en del medlemsländer har också gett sina väljare 

möjligheten att personrösta. För nuvarande har 13 av EU:s 25 länder inslag av 

personval, däribland Sverige och Finland (Oscarsson & Holmberg, 2010:16).  

 Europaparlamentsval betraktas emellanåt som ett ”andra rangens nationella val”, 

det vill säga det präglas av lågt valdeltagande och engagemang jämfört med de 

nationella valrörelserna. Det som skiljer från nationella val är också att väljarna röstar 

relativt annorlunda än vad de brukar, framförallt genom att bestraffa de större partierna 

och ge stöd åt mindre utmanarpartier (Oscarsson & Holmberg, 2010:7). Ytterligare en 

anledning till att Europaparlamentsvalet betraktas som ett sekundärt val är att de flesta 

inblandande aktörer såsom medier, medborgare och partier, upplever att det står mindre 

på spel än i nationella val. Intresset för EU-frågor tenderar helt enkelt att vara svalare än 

för nationella frågor (2010:20). Ännu en indikation på det låga intresset för EUP-val är 

att väljare i större utsträckning väljer vilket parti de ska rösta på väldigt sent jämfört 

med nationella val. Valrörelserna är också kortare än inför riksdagen samt att valen till 

Europaparlamentet har konkurrens av skolavslutningar och sommarväder (2010:21).  

Europaparlamentsvalen har ständigt präglats av lågt valdeltagandet bland 

medlemsländerna. Sedan införandet av direktval 1979 har valdeltagandet successivt 

minskat. Sveriges genomsnittliga valdeltagande ligger på 42,9 %. 2014 års EUP-val 

hade dock det högsta svenska valdeltagandet, på 51,07 %, sedan inträdet i EU. 

Finlands valdeltagande ligger på 41 % i genomsnitt. I det senaste finska valet röstade 

39,1 % av den röstberättigade befolkningen (Europaparlamentet, 2014).  

 
1.1.2 Personval 
De svenska väljarna fick testa på personröstning i samband med det första 

Europaparlamentsvalet 1995. Det första svenska riksdagsvalet med personval ägde 
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däremot rum tre år senare. Då kunde man, vid sidan av partirösten, också lägga en röst 

på en specifik kandidat. Initialt krävdes det att en kandidat fick tillräckligt många 

personröster så att han eller hon passerade spärrgränsen på åtta procent för att bli invald 

(Holmberg & Möller, 1999:7). Denna spärrgräns är idag sänkt till fem procent 

(Valmyndigheten, 2014). Väljarna får endast kryssa en kandidat i personvalet, och det 

är således en möjlighet att påverka ordningsföljden mellan kandidaterna. Dock är ingen 

kandidat genom sin placering på valsedeln garanterad att bli vald (Valmyndigheten, 

2011). De svenska valen skall emellertid främst handla om ett val på ett parti, och att 

rösta på en viss kandidat ska endast ses som ett komplement till det (Holmberg & 

Möller, 1999:7-8).  

I Finlands riksdagsval däremot röstar man i första hand på en person. Det 

valförbund eller parti som denne kandidat tillhör får då tillgodoräkna sig den rösten. 

Vidare har Finland ingen spärr för småpartier, vilket innebär att alla partier eller 

kandidater som vinner mandat i en valkrets får ta plats i riksdagen (Bågenholm & 

Demker, 2007:38).  Den stora skillnaden mellan Sverige och Finland gällande 

personval är följaktligen att i Finland är det obligatoriskt att personrösta medan det i 

Sverige är frivilligt. Ytterligare en åtskillnad är att i svenska val väljer oftast partierna 

ordningen på kandidaterna. Väljaren kan då kryssa en person för att man vill att denne 

ska ta sig förbi de andra kandidaterna och få chansen till mandat, eller så kan man 

välja att inte kryssa och då samtycker man med den ordning som partiet presenterar på 

valsedeln.  I finska val är kandidaterna däremot uppställda i bokstavsordning eller 

slumpmässigt utplacerade på valsedlarna. Därav är väljarnas personval i Finland 

avgörande för vilka kandidater som väljs (Davidsson, 2007:24-25).  

Det finländska valsystemet är unikt i det sättet att kandidaterna till riksdagen inte 

är rangordnande på vallistan, utan kandidaterna konkurrerar om mandaten både med 

kandidater från det egna partiet och med andra partier. Kandidaternas individuella 

egenskaper, såsom ålder, yrke och kön, utanför den politiska sfären är därmed också 

viktigt för väljarna. Således är det inte endast en åsiktsrepresentativitet utan också en 

social representativitet (Sundberg, 1996:163).  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att göra en jämförande analys av Sveriges och Finlands 

kändiskandidater till Europaparlamentsvalen, samt hur många kändisar som faktiskt får 

mandat i Europaparlamentet. Syftet är också att belysa huruvida endast ett kändisskap 



  
 

6 

räcker för att vinna ett mandat. För att uppnå detta syfte har jag valt att använda mig av 

följande frågeställningar: 

• Hur stor andel av Sverige och Finlands kandidater till Europaparlamentet 

är kändisar? 

• Hur stor andel av dessa kändiskandidater får sedan mandat i 

Europaparlamentet? 

• Räcker det med ett kändisskap för att vinna ett mandat? 
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2 Teori 
 
2.1 Rationell eller karismatisk ledare? 
Den teorimodell som kommer att användas i denna uppsats utgår ifrån sociologen Max 

Webers ledarskapsteori. Enligt Weber finns det tre olika typer av legitim auktoritet: 

1. Legal auktoritet  

2. Traditionell auktoritet 

3. Karismatisk auktoritet 

Den legala auktoriteten bygger på rationella skäl, med föreställningen om den 

föreskrivna ordningens legalitet och om de personers rätt att utfärda anvisningar, som 

enligt denna ordning kallats att utöva auktoritet. I den legala auktoriteten är det den 

legalt instiftade och faktiska opersonliga ordningen som är föremål för lydnaden. Likaså 

är det dem som utsetts till auktoritetspersoner som blir åtlydda endast på grund av den 

formella legaliteten i deras förordningar och endast inom ramen för dessa.  

När det gäller den traditionella auktoriteten finns det en etablerad föreställning om 

att gamla traditioner är heliga och att de som enligt traditionen utövar auktoritet är 

legitima.  Denne person har fått sin auktoritet genom traditionen och är således också 

bunden av traditionen.  

I den karismatiska auktoriteten finns det en vördnad inför personens exceptionella 

helighet, heroism eller föredömliga egenskaper. Den karismatiskt kvalificerade ledaren 

blir åtlydd på grund av ett personligt förtroende för dessa föredömliga egenskaper. 

Lydnaden sträcker sig så långt som hans karisma har sin giltighet (Weber, 1983:146).  

Utifrån Webers modell kan man således urskilja tre typer av ledare. Webers 

legala, rationella ledartyp kan idag urskiljas som en kompetent politiker, medan hans 

karismatiska ledare idag kan betraktas som en kändis. Den legala ledartypen bygger på 

opersonlighet, fakta och rationalitet och kan därför ses som en politiker som lägger 

tyngden på sin politik och partiprogrammet samt är kunnig inom sitt område. En 

karismatisk ledare beskriver Weber som en person som har ett personligt förtroende 

vilket gör att ledaren blir åtlydd samt att denne besitter idealistiska egenskaper. Vidare 

beskriver han den karismatiska ledaren som en person som  
anses utrustad med övernaturliga, övermänskliga eller åtminstone speciellt ovanliga krafter 

eller egenskaper. Dessa är sådana att de inte är tillgängliga för vanliga människor utan 

personen betraktas som av gudomligt ursprung eller som ideal och därmed som ’ledare’ 

(Weber, 1983:166).  
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Denna beskrivning kan idag översättas till att beskriva en kändis, som har åtråvärda 

egenskaper och ses som ett ideal. Just de gudomliga egenskaperna som den karismatiska 

ledaren besitter kan idag tolkas i mindre ordalag, mer prosasikt. Weber menar vidare att 

den karismatiske ledarens egenskaper kommer att försvinna om inte ledaren visar på 

resultat (Weber, 1983:167).  

Det är utifrån Webers teorier om ledarskap, då främst legal auktoritet och 

karismatisk auktoritet, som jag kommer att kategorisera de olika kändiskandidaterna. 

För att kunna göra detta kommer nedan en operationalisering av begreppen ”kändis” 

och ”kompetent”, som fungerar som en analysmodell.  

 

2.2 Vem är kändis?  
En betydande del i min undersökning är definitionen av begreppet ”kändis”. Detta för 

att kunna identifiera vilka av kandidaterna på valsedlarna som klassificeras som just 

kändisar och vilka som inte gör det. För att förtydliga kategorierna har jag valt att ange 

ett eller flera verkliga exempel på vad som menas med kändiskandidat och 

kändispolitiker, samt tar jag upp ett fall där jag är tveksam. I Metodpraktikan (2012) 

framhålls det att kategorierna tydliggörs och deras trovärdighet ökar om forskaren pekar 

ut ”solklara exempel på fenomen som inte tillhör klassen, gränsfall som hamnat inom 

klassen samt gränsfall som har hamnat utanför klassen” (Esaiasson et al., 2012:138). På 

så sätt får läsaren ta del av den avvägning som gjorts under arbetets process (ibid.).  

Den definition av kändis som används i denna uppsats är hämtad från David 

Arters artikel ”Clowns, ’Alluring Ducks’ and ’Miss Finland 2009’ in an Open-List PR 

Voting System” (2014):  
the celebrity candidate is defined here as one who will have a background in entertainment, 

show business, fashion or sport and will trade on this background—by virtue of the skills 

acquired, the popularity achieved or the images associated—with a view to gaining election” 

(2014:2).  

Arter definierar med andra ord en celebrity candidate, kändiskandidat1, som en person 

med en bakgrund i underhållning, show business, mode, sport eller liknande. Denne 

person använder sedan sin popularitet inom detta område för att vinna röster. Ett 

aktuellt svenskt exempel är Lars Adaktusson (KD) som enligt denna definition 

klassificeras som kändis då han har en bakgrund inom bland annat TV och kan använda 

denna popularitet och igenkänningsfaktor för att vinna röster.  

                                                
1 Min översättning 
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Vidare gör Arter en viktig distinktion mellan celebrity candidate och celebrity 

politician. Han menar att en celebrity politician, kändispolitiker2, är en person som 

redan är aktiv i politiken men som beter sig och agerar som en kändis för att stärka sin 

image och framföra sitt politiska budskap. De medverkar i tv-program, frågeprogram, 

reality-shows och syns ofta i damtidningar och skvallertidningar. Ett förtydligande 

exempel som Arter tar upp är den finske politikern Antti Kaikkonen som fick mycket 

uppmärksamhet för sin medverkan i underhållningsprogrammet ”Dancing with the 

stars”. Ett svenskt exempel på en kändispolitiker är Gudrun Schyman (partiledare för 

Feministiskt initiativ). Hon är i grund och botten politiker, men har bland annat 

medverkat i underhållningsprogram såsom Let’s Dance och På spåret. Med andra ord 

kan begreppet ”kändis” i politiken syfta på olika saker, men i denna uppsats kommer jag 

att endast betrakta kändiskandidater som kändisar, och det är således på dem det främsta 

fokuset kommer att ligga.  

En av svårigheterna med att särskilja kändisar från politiker, är att dessa två kan 

inrymma sig i samma kandidat. Det finns ett tydligt exempel bland de finska 

kandidaterna; Sari Essayah. Hon blev först känd för allmänheten på grund av sina 

framgångar inom friidrott, men har sedan hon lagt skorna på hyllan ägnat sig åt 

nationell politik (Essayah, 2014). 2009 kandiderade hon sedan till Europaparlamentet. 

Klassificeras hon som kändis eller politiker? Bygger väljarna sin röst på henne för att 

hon är välbekant, de vet vem hon är, eller för att hon är känd som politiker? Detta är ett 

svårt avvägande då hon skulle kunna klassificeras som både kändis och politiker, och 

eventuellt kändispolitiker. Denna klassificering blir än svårare då jag personligen inte är 

så pass insatt i det finska samhället och dess kultur. Jag har dock valt att kategorisera 

henne som kändis. Dels för att min vän som har hjälpt mig att identifiera de finska 

kändisarna har klassificerat henne som kändis, vilket ger det tyngd då hon till skillnad 

från mig är bekant med den finska kulturen och dels av den anledningen att hon är 

välkänd för det finska folket för sina framgångar inom sin sport och är således ett 

välkänt ansikte och kan dra nytta av den igenkännigheten i sin kandidatur.  

 

2.3 Vem är kompetent? 
Kompetens är ett diffust begrepp. Nationalencyklopedin definierar begreppet dels som 

”formell kompetens, utbildning eller erfarenhet som krävs för viss tjänst eller 

befattning” och dels som ”kunnighet, skicklighet; som juridisk term laglig rätt att 

                                                
2 Min översättning 
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avgöra viss typ av ärende” (Nationalencyklopedin, 2014). Per-Erik Ellström, professor i 

pedagogik med bland annat kompetensutveckling och ledarskap som forskningområde 

(Backlin Lindén, 2014), menar att kompetens är ”en individs potentiella 

handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext” (Ellström, 

1992:21), det vill säga förmågan att framgångsrikt utföra ett arbete (1992:21). Pär 

Daléus berör även han ämnet kompetens i sin avhandling ”Politisk ledarskapsstil: om 

interaktionen mellan personlighet och institutioner i utövandet av det svenska 

statsministerämbetet” där han menar att kompetens och lämplighet också kan bedömas 

utifrån en mer objektiv bedömning som baseras på personens erfarenhet och intresse för 

ett särskilt område, exempelvis utrikespolitik. Med andra ord påverkar personens 

erfarenhet och intresse dennes kompetens och lämplighet (Daléus, 2012:81). Ludvig 

Beckman, professor i statsvetenskap, kommenterar i en artikel i Svenska Dagbladet 

kring politisk kompetens, att väljarna förväntar sig att deras representanter ska vara som 

vem som helst samtidigt som de ska vara ”kunniga, nästintill experter och dessutom 

politiskt förankrade” (Sjöholm, 2012). Vidare menar Beckman att för att fatta bra 

politiska beslut måste man ha ”en bra politisk förankring” (ibid.) 

Sammanfattningsvis kan det konstateras av dessa definitioner ovan att kompetens 

betyder att man som individ besitter en viss typ av färdighet, kunnighet inom ett eller 

flera ämne som gör att man framgångsrikt kan utföra vissa handlingar eller uppgifter 

inom ett specifikt område.  

Politisk kompetens har i denna uppsats operationaliserats till vilken bakgrund och 

erfarenhet dessa kandidater har, för att kunna erhålla denna kunnighet och ”politiska 

förankring”. Med andra ord, att man anses som tillräcklig kunnig för att representera 

väljarna och bedriva framgångsrik politik. De kriterier denna uppsats kommer att bygga 

på är således främst:  

• Tidigare erfarenhet av att arbeta med politik/parlamentariskt arbete 

• Breda och djupa kunskaper inom området för nationell och/eller 

internationell politik 

• Relevant yrkeserfarenhet av frågor som rör politik och dess olika 

sakfrågor.  

De olika kandidaternas bakgrunder kommer alltså att undersökas och avvägas för att se 

om de kan klassificeras som kompetenta enligt kriterierna ovan.  

Akademisk utbildning samt förtroendeingivande personlighet (seriös, saklig, 

tydlig, stabil osv.) kan också ses som kriterier för kompetens, men bortses i denna 
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uppsats. Orsaken till det är att en akademisk utbildning inte automatiskt betyder att man 

är lämpad eller kompetent att hantera politiska uppdrag eller har kunskap inom 

relevanta områden. Just detta tas upp i en artikel i Svenska Dagbladet som knyter an till 

debatten kring politisk kompetens. Författaren Leif Lewin skriver nämligen att 

”utbildning och arbetslivserfarenhet kan en politiker klara sig utan, men inte utan 

politisk kompetens”. Vidare skriver Lewin att en hög akademisk utbildning är ingen 

garanti för en bedrivning av bra politik (Lewin, 2012).  

En viss personlighet kan inte heller ses som tillräckligt för att kategoriseras som 

kompetent, även om individen är förtroendeingivande och vältalig, så räcker inte heller 

det för att klassas som kompetent politiker. Exempel som kan hämtas från denna 

uppsats är Mitro Repo, som är en välkänd ortodoxisk pastor i Finland. Hans yrkesroll 

kan anses vara förtroendeingivande, men han har ingen tidigare politisk erfarenhet innan 

kan ställde upp som kandidat till Europaparlamentet, eller någon till synes kunnighet 

inom politik. Därmed klassas han inte som ”kompetent”.  
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3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för den tidigare forskning som är relevant för 

mitt ämne. Den forskning som bedrivits kring kändisar i svensk politik är ganska 

begränsad. Däremot finns det en hel del forskning kring personifiering och 

marknadsföring av politiker samt personval och dess inverkan. Personvalet har varit 

debatterat och diskuterat både innan och efter dess införande i svenska riskdagsval. Jag 

kommer i det andra kapitlet att diskutera de för- och nackdelar som förts fram i den 

debatten. Det ska tilläggas att diskussionerna kring personvalet främst handlar om dess 

inverkan på riksdagsval. Det är dock väsentligt att behandla eftersom det ger en 

uppfattning om forskningsläget kring personröstning rent generellt. I nästföljande 

kapitel är det mer specifikt om personröstning i Europaparlamentsval. Sedermera följer 

ett kapitel om kändisar i finländsk politik. Avslutningsvis kommer dessa fyra kapitel att 

kort sammanfattas.  

 
3.1 Personröstning- möjlighet eller mardröm?  
Statsvetarna Sören Holmberg och Tommy Möller skriver i Premiär för personval 

(1999) att nackdelar som förts fram med personvalet är först och främst att det kan leda 

till personifiering. Med andra ord finns det en risk för ”kändisfixering och 

avideolisering och överhuvudtaget ett minskat intresse för sakpolitik” (Holmberg & 

Möller, 1999:9). Vidare skriver Peder Nielsen, doktor i statsvetenskap i en statlig 

utredning (SOU 2007:068) att det finns risk att personvalet gör att politiken blir mer 

”jippobetonad” och ”amerikaniserad”. Utåtriktade och mer karismatiska kandidater kan 

utkonkurrera de mer tystlåtna och återhållsamma, även om båda dessa typer av 

människor kan vara lika lämpliga att bedriva politik (Nielsen, 2007:102).  

Nielsen hävdar även att det politiska valet kan komma att bli en 

popularitetstävling där politikens yta är viktigare än dess innehåll. Han använder 

Finland för att statuera ett exempel på detta: finska kandidater som anses ha ett 

attraktivt yttre har fått betydligt fler röster än andra kandidater (Nielsen, 2007:102). 

Håkan Kvitfelt, professor i media och kommunikation, och Lauri Karvonen, professor i 

statsvetenskap, skriver också att exemplet Finland användes flitigt som motargumentet 

för införandet av personval i Sverige. Motståndarna menade bland annat att det 

finländska systemet tenderar att gynna personer som kan hantera media samt som har 

ekonomiska resurser för att kunna bedriva en personlig valkampanj, vilket kan leda till 

att populister blir valda. Ett annat exempel som används är de många idrottsstjärnor, 
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skådespelare och TV-kändisar i Finland som har erhålligt höga politiska poster på grund 

av sitt kändiskap (Hvitfelt & Karvonen, 2002:35). Personval kan följaktligen skapa 

orättvisor mellan kandidaterna. Både gällande popularitet och igenkännlighet, men 

också vad gäller pengar. Kandidater som har mycket kapital eller är sponsrade av stora 

företag och intresseorganisationer har fördelen att kunna bedriva stora personliga 

valkampanjer (Holmberg & Möller:1999:9).  

Slutligen menar motståndarna till personval att det kan bli svårigheter för 

partierna att kontrollera vilka kandidater som blir invalda till olika poster. 

Personkryssning kan leda till ett så kallat ”mardrömsscenario” där olämpliga eller 

illojala personer väljs in, och kan skada och försvåra partisamarbetet. Det kan också 

uppstå interna konflikter om vilka kandidater som ska stå på listan och i vilken ordning 

(Holmberg & Möller, 1999:79).  

En positiv förväntning med personvalet var att det skulle leda till ökat förtroende 

för politiken. Personvalet förstärker nämligen det direkta banden mellan väljaren och 

den valda. Då röstar väljarna inte bara på det parti de litar på mest utan också den 

kandidat de har mest förtroende för. Dessutom stimulerar det valdeltagandet, eftersom 

väljarna mer aktivt kan påverka utformningen av riksdagens partisammansättning. 

Utöver det blir det också effektivare ansvarsutkrävande då det blir lättare för väljarna att 

ställa den enskilde kandidaten till svars. Han eller hon kan också ”straffas” genom att i 

nästa val inte bli kryssad (Hvitfelt & Karvonen, 2002:28-29).  

Slutligen framhåller SNS Demokratiråd att det finns få tecken på att Sveriges 

politik har blivit amerikaniserad. TV och media har däremot fått en större roll, och 

mediebevakningen av politiken har följaktligen blivit mer personcentrerad. Fler 

kandidater använder idag sitt privatliv för att förbättra sin image och få mer 

uppmärksamhet. Demokratirådet menar dock att det mestadels är partiledarna som står i 

fokus och inte kandidaterna. En annan invändning är att bara för att media är mer 

personifierat betyder inte att väljarna är det i sitt röstningsbeteende (Nielsen, 2007:102).  

 

3.2 Europaparlamentsvalen gynnar enskilda kandidater 
I svenska riksdagsval har personvalet inte rönt stora framgångar, men desto större i 

valen till Europaparlamentet. Personröstning har nämligen bättre förutsättningar för att 

lyckas i EUP-valen enligt de flesta forskare. Nielsen presenterar två skäl till det. För det 

första är hela landet en och samma valkrets, vilket innebär att partierna presenterar 

samma kandidatlista för samtliga väljare. Detta i sin tur gör det lättare för media och 
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väljare att samla valinformation om kandidaterna. För det andra finns det endast en 

spärr på 5 procent som kandidaterna behöver ta sig förbi, till skillnad mot 

riksdagsspärren på 8 procent3. Nivån på personröstandet i EUP-val har ständigt varit 

högre än i riksdagsval. En orsak till det kan vara att väljarna anser att partierna är mer 

polariserade och därmed är rösten på ett parti viktigare än på en person. Väljarna ansåg 

också i högre grad att det var viktigare vilket parti som vann i riskdagsvalet än i 

Europaparlamentsvalet. I Europaparlamentsvalet däremot, är det mer brist på 

partiskillnader och därav är det mer fokus på kandidaterna och deras åsikter, vilket 

skulle kunna förklara den högre andelen personkryss. Undersökningar visar också på att 

drygt hälften av väljarna ansåg att kandidaterna på valsedeln var betydande för hur de 

lade sin röst i valet 2004 (Nielsen, 2007:151-153).  

Professorerna i statsvetenskap Henrik Oscarsson & Sören Holmberg styrker det 

Nielsen skriver i en rapport skriven för Statistiska Centralbyrån. De hävdar att forskning 

visar på att väljare är motvilliga att personrösta eftersom man inte vill kryssa en person 

man inte känner till. Bristen på kännedom är den huvudsakliga anledningen till att det är 

låg andel personröstande i svenska nationella val. Partierna står i centrum och 

kandidaterna förblir ganska okända. I Europaparlamentsvalen är det däremot annorlunda 

och personkryssandet är framgångsrikt. Kandidaterna där är mer kända för väljarna 

eftersom det är en och samma nationella valkrets. Varje parti har ett visst antal 

kandidater på en gemensam lista för hela landet. Partierna står fortfarande i centrum, 

men inte i samma utsträckning som i de nationella valen. Kandidaterna får således mer 

utrymme (Oscarsson & Holmberg, 2011:33-34). En betydande del i personröstningen är 

således kännedomen om kandidaten. Väljarna vill helt enkelt rösta på en person de 

känner till. Därav har det visat sig att ju mer känd en kandidat är desto fler kryss 

tenderar han eller hon att få. Således är det bra att vara kändis om man vill få många 

kryss. Med välkänd eller kändis menar Oscarsson & Holmberg i detta fall kända 

politiker. Förutom kändisskap är också popularitet en viktig faktor, framförallt att vara 

populär och omtyckt av det egna partiet. Hypotesen är helt enkelt att ju mer populär en 

kandidat är desto fler röster drar denne till sitt parti.  Författarna definierar dragplåster 

som en kandidat som med sin populära popularitet drar röster utöver vad partiet annars 

skulle få. Personer som i tidigare val har fått flest personkryss är Gudrun Schyman, Alf 

Svensson och Marit Paulsen (2010:193-197).  

                                                
3 Denna spärr för riksdagen är idag ändrad till att också vara 5 procent (Valmyndigheten, 2014). 
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Vidare menar Oscarsson & Holmberg att ytterligare en anledning till att fler 

väljare personröstar i EUP-val är att det totalt sett är färre, men betydligt mer 

engagerade människor som röstar i dessa val. Resultaten från de tidigare EUP-valen har 

också visat att personkryssandet har gett inverkan på ordningen på listan. Kandidater 

har med andra ord lyckats kryssa sig förbi högre placerade kandidater (Oscarsson & 

Holmberg 2010:191-192). Vidare poängterar de att det är i första hand kandidater från 

mindre partier som hamnar högt på personkryssens topplista, såsom Miljöpartiet, 

Kristdemokraterna, Junilistan, Piratpartiet, Vänsterpartiet och så vidare. De stora 

etablerade partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, påverkas inte i lika hög grad 

av personkryssandet (2010:192). 

 

3.3 Kändisar i finsk politik 
Statsvetaren David Arters nyutkomna artikel  ”Clowns, ’Alluring Ducks’ and ’Miss 

Finland 2009’ in an Open-List PR Voting System” (2014) behandlar kändisars 

medverkan i politiken. Artikeln fokuserar främst på Finland, men jämför också med 

Brasilien, Estland och emellanåt Israel. Arter inriktar sig på kändisars roll i det 

nationella parlamentet. Artikeln inleds med att nämna att i det finska valet 2011 fanns 

det en mängd olika kändiskandidater, bland annat 1971 års Europamästare i 5,000- och 

10,000 meters löpning, en före detta hockeyspelare, en kvinnlig bodybuilder och 

sångerska samt konferencieren för Eurovision Song Contest 2007. Dessa kandidater 

kom att få varsitt av de 200 mandaten i Eduskunta, den finska riksdagen. Det fanns även 

fler kandidater, som dock blev utan mandat, däribland en Big Brother-deltagare, 

striptease dansör och Miss Finland 2009 (Arter, 2014:1). Arter menar att i ett 

proportionerligt valsystem med öppen lista som i Finland, Brasilien och Estland, är det 

vanligt att kändisar figurerar i politiken. Det är dock inte helt givet att Finland, ett 

partibaserat politiskt system, är så influerat av kändispolitiker. Följaktligen ifrågasätter 

Arter följande:  
why have the political parties in Finland appeared ready to reduce the ‘partyness’ of the 

electoral process by nominating candidates designed first and foremost to attract a personal 

vote rather than a party vote and what have been the implications of this development for 

representative democracy? (Arter, 2014:2).  

Vidare menar Arter att partierna kontrollerar urvalet av kandidater på listan, men 

rankingen baseras helt på antal röster kandidaterna får. Att rekrytera en kändis innebär 

underförstått att denne framför allt kommer att få en personlig röst, snarare än en 

partiröst, och detta kan försvaga partisystemet. Att ett parti tar in en kändiskandidat 
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kommer onekligen att få uppmärksamhet i media och dennes medverkan kommer 

således att granskas av allmänheten. Medieuppmärksamhet behöver dock inte vara 

negativt då det kan gynna partiet i sin helhet (2014:2-4).  

En aspekt som är av relevans gällande kändisfenomenet i politiken är den ökade 

intimiseringen av politiken, det vill säga medias växande fokusering på politikernas 

privatliv; civilstånd, klädstil, favoritmat, film- och musiksmak, hobbys etc. Ur 

kandidaternas perspektiv är en grad av intimisering, genom exempelvis sociala medier, 

en värdefull kommunikationsstrategi. Detta bygger ett mer personligt förhållande 

mellan väljaren och kandidaten. Ur ett partis perspektiv kan kändisar följaktligen vara 

bra att rekrytera, då de ”come with ’intimacy added’” (2014:5). Med andra ord, deras 

privatliv och livsstil är redan känt för den breda allmänheten (2014:4-5). David Arter 

konkluderar artikeln med att skriva att kändiskandidater används först och främst som 

just en tillgång för partierna (2014:15).   

 

3.4 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis visar forskningen på att det finns en hel del oro och motstånd kring 

personval. Mycket av den oron grundas i att personröstning ska leda till personifiering, 

att kandidaten, och kanske framför allt att den verkliga personen bakom kandidaten, 

hamnar i för mycket fokus istället för politiken denne bedriver. Det finns också en 

farhåga att valrörelsen blir förlöjligad och alltför amerikaniserad, där politiken istället 

blir en popularitetstävling. De mer karismatiska kandidaterna kan konkurrera ut de mer 

tystlåtna och eftertänksamma. För att exemplifiera detta riktar många motståndare 

blicken mot Finland, som har ett valsystem med personval där användandet av populära 

kandidater, kändisar, kan gynna partiet i sin helhet. Detta har gjort att en hel del 

idrottsstjärnor, artister, skådespelare och så vidare har blivit inkryssade i parlamentet. 

Kändisar har en fördel då de är massmedialt kunniga. Detta yrkar också Arter på i 

sin artikel. Han hävdar att anledningen till att partier rekryterar kändisar är att de redan 

är vana vid media, och allmänheten redan känner till dem och har således en relation till 

dem. Eftersom politiken med tiden har blivit alltmer personcentrerad är detta en fördel 

för partierna att ha en kandidat som redan är bekant för väljarna, vilket kommer leda till 

att kandidaten (och partiet) får fler röster.   

Vidare tyder forskningen på att det är mer fördelaktigt att personrösta i 

Europaparlamentsvalen. Framförallt i Sverige, där är det fler väljare som personkryssar 

än i riksdagsvalen. Anledningen till att det är fler personer som kryssar i EUP-valen är 
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att det endast är en valkrets vilket gör det lättare för både väljare och media att 

identifiera vilka kandidaterna är.  
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4 Material och metod 
Inledningsvis kommer en presentation av det huvudsakliga material som använts i 

denna uppsats. Sedermera presenteras metod och motivering kring den, följt av 

beskrivning och förklaring av uppsatsens genomförande samt urval och avgränsningar. 

Kapitlet avslutas sedan med diskussion kring metodens validitet och reliabilitet samt 

kritik.  

 

4.1 Material 
Det huvudsakliga material jag kommer att använda mig av i denna undersökning är 

Sverige och Finlands valsedlar från de tre senaste Europaparlamentsvalen. De officiella 

svenska valsedlarna med de listade kandidaterna finns tillgängliga på Valmyndigheten 

(www.val.se), Sveriges centrala myndighet för genomförande och planering av 

allmänna val och folkomröstningar (NE, 2014). Jag kommer också att använda denna 

källa för att se vilka av dessa svenska kandidater som blev invalda i Europaparlamentet.  

De finländska valsedlarna med deras listade kandidater finns på den finska 

motsvarigheten av den officiella valmyndigheten, Vaalit (www.vaalit.fi). Vidare 

kommer jag att använda mig av Statistikcentralen, som samlar in och tillhandahåller 

finländsk (och internationell) officiell statistik, för att se vilka av de finska kandidaterna 

som kom att bli invalda till Europaparlamentet (Statistikcentralen, 2014).  

I övrigt används material av varierande slag som finns tillgängligt för det aktuella 

ämnet; litteratur, elektroniska källor, vetenskapliga artiklar, statliga utredningar samt tv-

klipp.  

 
4.2 Komparativ analys 
Då det i denna uppsats är två länder som jämförs kommer jag att använda mig av en så 

kallad komparativ analys av två fall. Den komparativa, eller jämförande, metoden går ut 

på att identifiera och analysera likheter och skillnader mellan två eller flera studieobjekt. 

Inom samhällsvetenskaperna är det vanligt att använda denna metod för att jämföra 

sociala system såsom organisationer, institutioner, nationer och kulturer, med avsikt att 

hitta universala sociala konstanter (NE, 2014). Jag har valt att göra en komparativ 

analys då man med hjälp av jämförande studier av olika länder kan identifiera och 

studera politiska likheter och skillnader. Av detta kan sedan slutsatser dras om olika 

politiska fenomen och hur de förhåller sig till varandra och olika kriterier. Det som 

kännetecknar jämförande studier är just att det finns ett antagande om att det existerar 
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likheter och skillnader mellan länder, och deras politiska objekt, som är väsentliga att 

studera för att få fördjupad förståelse för politik. Syftet med komparativa studier är 

således att få förståelse för politiska system, deras uppbyggnad, orsaker och betydelse 

(Denk, 2002:7-8). Följande modell, som visar vad komparativa metoder kan användas 

till att undersöka, är direkt hämtad från statsvetaren Thomas Denks Komparativa 

analysmetoder (2012): 

Komparativa analysmetoder används när man 

1. Studerar likheter och skillnader mellan fall 

2. Klarlägger relationer mellan faktorer   

3. Formulerar slutsatser utifrån empiriskt underlag 

Den första punkten innebär att man analyserar de egenskaper som uppstår när minst två 

fall sätts i relation till varandra. Exempelvis, hur skiljer sig statskicket i Sverige från 

statsskicket i Brunei, det vill säga vilka är skillnaderna och likheterna mellan dessa två 

statskick. Den andra punkten besvarar frågan hur skillnader och likheter i faktorer 

förhåller sig till varandra, det vill säga fokus på de förklarande faktorerna. Förenklat 

undersöker man om det finns mönster i de relationella egenskaperna. Med den tredje 

och sista punkten menas att man prövar hypoteser och/eller upptäcker samband (Denk, 

2012:11-13).  

Denna komparativa analysmetod passar för min undersökning då jag syftar till att 

studera de likheter och skillnader som finns mellan Sverige och Finlands 

kändiskandidater i valen till Europaparlamentet. Jag syftar också till att med hjälp av 

den tidigare forskningen kunna förklara dessa eventuella likheter och skillnader mellan 

länderna. Slutligen ämnar jag även kunna dra intressanta slutsatser baserade på detta 

empiriska material om förekomsten av svenska och finska kändisar i Europapolitiken.  

Denna uppsats kommer till viss del att vara av beskrivande karaktär. Esaiasson et 

al. skriver i Metodpraktikan (2012) att beskrivande analyser utgörs av någon form av 

teoretisk konstruktion, det vill säga ”ett analysverktyg som fångar in väsentliga aspekter 

av det samhällsfenomen som skall undersökas” (Esaiasson et al., 2012:137). Detta 

verktyg används sedan som ”styrinstrument” (ibid.) Som styrinstrument i denna uppsats 

använder jag mig av Max Webers teori om auktoritära ledartyper, där jag enbart 

fokuserar på två av dem; den rationella ledaren som jag har antagit som den kompetenta 

politikern samt den karismatiske ledaren som fått benämningen som ”kändis”. Se mer 

nedan om operationaliseringen av begreppen kändis och kompetent.  
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4.3 Genomförande 
Identifieringen av kändiskandidaterna har gått till på följande vis; vid identifieringen av 

de svenska kandidaterna är det uppsatsförfattaren som har granskat valsedlarna och 

sedan klassificerat kandidaterna utifrån de kriterier på vad en kändis är enligt Arter 

(2014), se nedan. Vad gäller de finska kändiskandidaterna har jag tagit hjälp av en god 

vän till mig som är född och bosatt i Finland. Hon är en före detta kurskamrat på 

Linnéuniversitetet, där vi studerade en termin svenska tillsammans. För närvarande 

arbetar hon som svensklärare i Finland. Hon behärskar således det finska och svenska 

språket samt att hon är väl bekant med det finska samhället då hon har bott där i 

majoriteten av sitt liv. Jag valde att ta hjälp av henne dels på grund av en del 

språkhinder (en del av valsedlarna är enbart på finska) samt att jag inte är bekant med 

den finska kändiskulturen. Genom att hon har fått ta del av vad som innefattas i 

begreppet kändiskandidat (Arter), har hon sedan informerat mig om vilka individer som 

klassificeras som kändiskandidater, inklusive vad kandidaten i fråga är känd som. 

Därefter har dessa kändiskandidater prövats om de är kompetenta ledare eller 

endast kändisar (karismatiska ledare) där analysramen är hämtad från Max Webers teori 

om olika ledartyper. Begreppen kändis och kompetens har operationaliserats för att 

kunna identifiera vem som är kändiskandidat samt vilka av dessa kandidater som sedan 

kan klassificeras som kompetenta.  

Slutligen presenteras resultatet i tre delkapitel, ett för varje val. I dessa kapitel 

besvaras frågorna i tur och ordning om hur stor andel av kandidaterna som är kändisar, 

hur många av dessa som får mandat samt huruvida de också kan ses som kompetenta.  

 

4.4 Urval och avgränsningar 
Jag har valt att avgränsa denna uppsats till att endast jämföra två länder; Sverige och 

Finland. Valet av länder beror på deras skiljda valsystem vad gäller personval både till 

det nationella och Europeiska parlamentetet då Finland har ett obligatoriskt öppet 

personval, medan personröstning i Sverige är begränsat och frivilligt. Detta grundar, 

enligt min mening, till en intressant jämförelse.  

Vidare valde jag att enbart fokusera på Europaparlamentsval. Orsaken är att dessa 

val underlättar en jämförelse då det finns liknande förutsättningar i de båda länderna. 

Valen hålls samtidigt och länderna har endast en valkrets vardera.  Riksdagsval hade 

varit svårare att jämföra eftersom det är betydligt fler aspekter som hade behövts ta i 

beaktning, såsom historia, valkretsar, mediebevakning och så vidare, vilket hade gjort 
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det svårare att dra jämförande slutsatser. Ytterligare en anledning till att analysera val 

till Europaparlamentet är att både Sverige och Finland gick med i EU 1995, och har 

således varit medlemmar lika länge och har hållit lika många val. Länderna har då 

följaktligen en liknande relation och erfarenhet av Europaparlamentsval. Denna uppsats 

kommer dock endast att behandla de tre senaste EUP-valen; 2004, 2009 samt 2014, på 

grund av praktiska skäl eftersom en analys av alla fem europaparlamentsvalen skulle 

gjort att arbetsbördan blev för stor för den korta tidsperiod undersökningen genomförts.   

 

4.5 Validitet och reliabilitet 
En viktig del i uppsatsen är dess validitet och reliabilitet. Validitet innebär att man 

mäter det som är avsett att mätas. Vid komparativa studier är bland annat 

begreppsvaldiditet och komparativ validitet av betydelse. Esaiasson et al. samt Denk 

anser att begreppsvalididet är centralt i empiriska undersökningar. Definitionen på 

begreppsvaliditet som presenteras i Metodpraktikan syftar på ”överensstämmelsen 

mellan teoretisk definition och operationell indikator”, det vill säga frånvaron av 

systematiska fel (Esaiasson et al., 2012:57). Med andra ord syftar begreppsvaliditet till 

vilka begrepp som används i studien och hur väl dessa uttrycker vissa egenskaper. 

Komparativ validitet förutsätter att det finns underlag från olika länder som är 

jämförbara. Underlaget ska uttrycka samma egenskaper i de olika länderna. Komparativ 

validitet handlar således om huruvida de valda indikatorerna kan användas för att 

uttrycka samma egenskap i olika länder (Denk, 2002:49-51). Den komparativa 

validiteten är god då Europaparlamentsvalen har liknande förutsättningar i samtliga 

medlemsländer. Sverige och Finland har varit medlemmar lika länge och har därmed 

samma antal val och erfarenhet av EUP-val. Båda länderna har också ett system där 

man kan rösta på en person. Det skiljer sig dock åt i huruvida personvalet är 

obligatoriskt eller inte, men så länge man är medveten om denna skillnad kan man ändå 

uppnå god validitet.  

Vad gäller begreppsvaliditeten är det främst begreppen kändis och kompetens vars 

operationalisering som kan ifrågasättas. Definitionen av begreppet kändis har jag hämtat 

från David Arter (se ovan). Esaiasson et al. hävdar nämligen att en möjlighet till att 

uppnå så god begreppsvaliditet som möjligt är att ”kopiera en operationalisering som 

andra, och kanske då helst mer etablerade, forskare tidigare har använt” (Esaiasson et 

al., 2012:60). Vidare kan kändis definieras på en mängd olika sätt, vilket jag har berört i 

ovanstående kapitel, exempelvis avvägningen mellan kändiskandidat och 
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kändispolitiker. Där har jag försökt att avgränsa mig och vara så tydlig som möjligt med 

vilka kandidater som klassificeras som kändisar för att uppnå så god begreppsvaliditet 

som möjligt. Precis som begreppet kändis kan definieras olika, så kan kompetens i än 

högre grad definieras på en mängd olika sätt. Operationaliseringen av kompetens är 

vansklig, dels för att det är det är ett så pass svårdefinierat begrepp samt att det är 

väldigt abstrakt, det vill säga det är svårt att avgöra vilka personliga egenskaper, 

kunskaper eller erfarenheter gör att en individ är kompetent för en viss uppgift. Jag har 

dock valt ut tre kriterier, som jag tror att de flesta skulle klassa som grunder för att 

besitta kompetens. Esaiasson et al. menar nämligen att en möjlighet till att resonera 

fram god begreppsvaliditet är face validity, på svenska ytvaliditet eller omedelbar 

validitet, där man vädjar till det ”självklara” och ”omedelbart förnutiga” (Esaiasson et 

al., 2012:61). Två artiklar från Svenska Dagbladet som rör politisk kompetens och 

proffspolitiker har också använts för att ge en tydligare bild av vad kompetens (inte) 

innefattar.  

Jag är också medveten om att tolkningen av Max Weber’s tre ledartyper, då 

framförallt den rationella och karismatiska ledaren, är diskuterbar. Det är en relativt fri 

tolkning av vad dessa ledartyper skulle kunna ha för slags attribut och position i dagens 

samhälle. Jag har i teorikapitlet försökt vara tydlig med hur jag menar att Webers 

ledartypers attribut och egenskaper kan översättas till kändis respektive kompetent 

politiker.  

Esaiasson et al. framhåller också intern respektive extern validitet. Intern validitet 

innebär att man med hjälp av det empiriska materialet kan dra välgrundade slutsatser 

utifrån de analysenheter man studerat. Den interna validiteten anser jag vara god då 

majoriteten av de Europaparlamentsval som hållts i de båda länderna har analyserats, 

och därmed kan slutsatser dras om Sverige och Finlands kändiskandiddater i EUP-val. 

Med extern validitet menas ”möjligheterna att generalisera […] från det urval av 

analysenheter som har undersökts till någon form av större och mer relevant population, 

alternativt från en kontext till en eller flera andra” (Esaiasson et al., 2012:58). 

Möjligheten till generaliserbarhet är ganska begränsad i denna uppsats eftersom det 

endast är två länder som undersöks.  Medlemsländerna i EU har väldigt olika politiska 

bakgrunder och därmed olika syn på politik och olika valsystem. Därmed är det 

omöjligt att dra generella slutsatser för EU som gäller utanför dessa två länderna som 

behandlas i uppsatsen.  
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Reliabilitet syftar på huruvida metoden är tillförlitlig. God reliabilitet innebär 

följaktligen frånvaron slumpmässiga och slarviga fel under datainsamlingen (Esaiasson 

et al., 2012:63). Resultatet ska alltså bli detsamma om undersökningen görs om på nytt. 

Operationaliseringen ovan av vem som är kändiskandidat, politiker samt kändispolitiker 

syftar till att uppnå god reliabilitet. Så också operationaliseringen av vilken kandidat 

som anses kompetent. Följs dessa kriterier bör resulatet blir detsamma. Dock är jag 

medveten om att eftersom det endast är en person som analyserar de finska valen, samt 

att det endast är jag som analyserar de svenska kandidaterna kan kategoriseringen till 

viss del bli subjektiv. Trots att det finns en definition på vad vi söker kan den 

definitionen alltid tolkas på olika sätt utifrån förförståelse och perspektiv. Idealet hade 

självfallet varit att kunna fråga ett bredare urval av personer, en form av panel, för att få 

mer generella svar om vilka som betraktas som kändisar ”i allmänhetens ögon”, både 

för de svenska och finländska kandidaterna. Det korta tidsutrymmet för denna uppsats 

gjorde dock att det inte fanns tid till detta. I övrigt har jag gjort det yttersta för att uppnå 

god validitet och reliabilitet i denna uppsats.  
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5 Analys 
Resultatet i denna undersökning kommer att redovisas i tre delkapitel, ett för varje 

Europaparlamentsval. För att skapa en tydlig struktur har jag valt att presentera valen i 

kronologisk ordning, inledningsvis med valet 2004 för att sedan avsluta med det senaste 

valet 2014. Analyskapitlet avslutas därefter med en kort sammanfattning av det samlade 

resultatet.  

 
5.1 Europaparlamentsvalet 2004 
I Europaparlamentsvalet 2004 fanns det endast en kandidat som definieras som kändis;  

Mikael ”Prinsen” Trolin för Folkpartiet liberalerna. I en intervju med Trolin i Svenska 

Dagbladet framgår det att Trolins liv har skildrats i tv-dokumentären ”Prinsen från 

förorten”. Hans pappa är nämligen kung i regionen Kwande i Nigeria (Nilsson, 2002), 

och är anledningen till att han är känd för allmänheten. Trolin fick inget mandat i 

parlamentet. De svenska riksdagspartiernas sammanlagda kandidater är 224 i valet 

2004. Endast en av dessa betraktas som kändiskandidat.  

Det finska valet samma år hade desto fler kändiskandidater, hela tretton personer. 

De presenteras kortfattat med namn och vad de är kända som4: Maria Richardson, 

redaktör; Lasse Lethinen, författare och programledare; Viivi Avellan, redaktör; Juha 

Kankkunen, rallyförare; Jukka Kuoppamöki, pastor och sångare; Lea Saukkonen, 

meterolog; Kari Peitsama, musiker; Uma Aaltonen, författare; Abu-Hanna, redaktör och 

författare; Irina Krohn, skådespelare; Marketta Raita, redaktör; Kari Salmelainen, 

programledare samt Ritta Väisänen, programledare. 6 % av det totala antalet kandidater 

(227 kandidater) kategoriseras följaktligen som kändiskandidater. Ingen av de finska 

kändiskandidaterna fick dock tillräckligt många röster för att kunna ta ett mandat i 

Europaparlamentet.  

 
5.2 Europaparlamentsvalet 2009 
I det efterföljande valet är det också endast en kändiskandidat på de svenska 

valsedlarna; Jesper Odelberg. Han är främst känd som skådespelare och ståuppkomiker 

(Jesper Odelberg, 2014). Trots tredje flest personkryss från Vänsterpartiets väljare 

lyckades han inte kryssa sig till ett mandat i Europaparlamentet (Valmyndigheten, 

2009). 2009 ställde Sveriges riksdagspartier sammanlagt upp 286 kandidater, och endast 

en av dem kategoriseras som kändiskandidat.  
                                                
4 Vad de finska kandidaterna är kända för är hämtat från min finska kontakt som identifierat 
kändiskandidaterna.  
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I 2009 års val kategoriseras sjutton av de finländska kandidaterna som kändisar. 

De är som följer: Johanna Manninen, friidrottare; Joona Puhakka, simhoppare; Petri 

Sarvamaa, redaktör; Ari Vatanen, rallyförare; Kari Peitsamo, musiker; Atik Ismail, 

närvårdare, men tidigare också fotbollspelare; Kirsti Lumberg, konstnär; Nina af 

Enehjelm, manager och författare; Päivi Storgård, redaktör; Nild Torvalds, redaktör; 

Johanna Korhonen, jornalist; Arto Bryggare, friidrottare aktiv inom politiken sedan 

1995; Mitro Repo, pastor; Jani Sievinen, simmare; Sari Essayah, friidrottare; Ritva 

Elomaa, artist, body-builder; Abu-Hanna, författare och redaktör. Det totala antalet 

kandidater i valet 2009 var 241, vilket innebär att 7 % av dem kategoriseras som 

kändisar.  

I detta val fick Sari Essayah och Mitro Repo tillräckligt många personkryss av de 

finska väljarna att de fick en varsin plats i Europaparlamentet (Statistikcentralen, 2009). 

Petri Sarvamaa blev dock invald i parlamentet 2012 efter att Ville Itälää lämnade för 

annat uppdrag (YLE, 2014). Mitro Repo är ortodox pastor och företagare. Han är mest 

känd för att vara pastor för Helsingfors ortodoxa församling, men har till synes ingen 

tidigare erfarenhet av politiskt eller parlamentariskt arbete (Repo, 2013). Repo 

kategoriseras då inte som kompetent. Sari Essayah har tidigare varit framgångsrik inom 

friidrott men har innan sin kandidatur till Europaparlamentet bland annat varit 

riksdagsledamot i den finska riksdagen (Essayah, 2014). Därmed klassificeras hon som 

kompetent.   

 

5.3 Europaparlamentsvalet 2014 
Den enda svenska kändis som fanns med på partiernas valsedlar i årets 

Europaparlamentsval var Kristdemokraternas förstenamn Lars Adaktusson. Han är 

tidigare känd som journalist och programledare (NE, 2014). Adaktusson fick betydligt 

fler personkryss än listtvåan och tog därmed partiets enda mandat i Europaparlamentet 

(Valmyndigheten, 2014).  Precis som i föregående val kategoriseras endast en som 

kändiskandidat av de 286 svenska kandidaterna i valet 2014.  

Finland hade dock elva kändiskandidater på sina valsedlar. De kändisar som har 

identifierats i valet 2014 är: Peter Fryckman, affärsman; Ritva Sorvali, skådespelare; 

Juha Väätäinen, friidrottare; Sari Essayah, friidrottare; Jörn Donner, regissör; Päivi 

Storgård, redaktör; Nils Torvalds, redaktör; Petri Sarvamaa, redaktör; Mikael Jungner, 

fd VD för Yleisradio (Rundradion AB); Nasmina Rayzmyar, årets flyktingkvinna 2010 

samt Mitro Repo, pastor. Av dessa elva kandidater blev Nils Torvalds och Petri 
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Sarvamaa invalda och fick ett varsitt mandat i Europaparlamentet. Sammanlagt hade 

Finland 251 kandidater till Europaparlamentet. 4 % av de finska kandidaterna 

kategoriseras således som kändiskandidater.  

Vad gäller huruvida dessa kandidater är kompetenta eller inte har alla tre 

kändiskandidater en gemensam faktor och det är någon form av journalistbakgrund. 

Lars Adaktusson har en bakgrund som journalist. Han har bland annat varit 

nyhetsankare i SVT och lett programmet Agenda samt varit utrikeskorrespondent (NE, 

2014). De finländska ledamöterna Petri Sarvamaa och Nils Torvalds har även dem 

bakgrunder som redaktörer. Torvalds har bland annat varit utrikesjournalist, 

korrespondent samt nyhetschef på Rundradion (YLE) (Torvalds, 2014). Petri Sarvamaa 

har också han bakgrund som journalist och utrikeskorrespondent, för bland annat YLE 

(Sarvamaa, 2014). Samtliga klassificeras som kompetenta, då de med sin bakgrund 

anses kunniga inom politiken då de varit aktiva som utrikesjournalister och behandlat 

nyhetsfrågor. Sarvamaa har dessutom tidigare erfarenhet av Europaparlamentet då han 

2012 ersatte en annan finsk europaparlamentariker.  

 

5.4 Sammanfattning av de tre senaste Europaparlamentsvalen 
Av resultatet framgår det att ingen stor andel av de svenska kandidaterna betraktas som 

kändisar. I samtliga tre val är det mindre än 1% av kandidaterna som också kan 

kategoriseras som kändisar. I Finland ser siffrorna annorlunda ut, där andel 

kändiskandidater varierar mellan 4-7 % i de tre valen. Finland har jämfört med Sverige 

betydligt fler kändiskandidater till Europaparlamentsvalen, se tabell 1 nedan. Tabellen 

visar också hur många av dessa kandidater som blev inröstade till Europaparlamentet.  

 

 

 

 

 
 

Tabell 1. Förteckning över antal kändiskandidater i de tre senaste EUP-valen, samt hur många   

som blev invalda.  

 

Av tabellen framgår det tydligt att inte många av kändiskandidaterna blir invalda i 

Europaparlamentet. Det är framför allt tydligt i Finland, som har relativt rikligt med 

kändiskandidater, men det är inte många som får tillräckligt många röster för att få ett 

 2004 2009 2014 

Sverige 1 1 1 

Antal svenska kandidater invalda - - 1 

Finland 13 17 11 

Antal finska kandidater invalda - 2 2 
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mandat. I Europaparlamentsvalet 2009 fick Sari Essayah och Mitro Repo varsitt 

mandat. 2014 blev två av kandidaterna, Nils Torvalds samt Petri Sarvamaa, inröstade. I 

Sverige är det endast Lars Adaktusson som i årets val fick ett mandat av de svenska 

kändiskandidaterna. Samtliga kandidater utom finländske Mitro Repo anses också vara 

kompetenta.  
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6 Slutsats 
Syftet med uppsatsen var att göra en deskriptiv och jämförande undersökning av 

Sveriges och Finlands kändiskandidater till de tre senaste Europaparlamentsvalen samt 

hur stor andel av dessa kändisar som faktiskt får makt i Europaparlamentet. Syftet var 

också att se huruvida endast ett kändisskap räcker för att vinna ett mandat. Den första 

frågan som ställdes för att uppnå detta syfte löd: Hur stor andel av Sverige och Finlands 

kandidater till Europaparlamentet är kändisar? 

Av resultatet framgår det att i de tre senaste svenska Europaparlamentsvalen finns det 

endast tre kändiskandidater sammanlagt. Andelen kändiskandidater av det totala urvalet 

av kandidater är mindre än 1 % i samtliga tre val. I de finska valen däremot förekommer 

det desto fler kändiskandidater. Sammanlagt har Finland haft 41 kändiskandidater på 

sina valsedlar de tre senaste valen. I det första finska val som analyserats, 2004, var 6 % 

kändiskandidater. I efterföljande val 7 %, följt av 4 % i årets Europaparlamentsval.  

Andelen kändiskandidater är således högre i Finland än i Sverige.  

 Att Finland har en stor andel kändiskandidater till Europaparlamentet är inte 

förvånande då det är vanligt att kändisar ställer upp som kandidater i de finska politiska 

valen; nationella val såsom Europaparlamentsval. David Arter presenterar i sin artikel 

(2014) ett flertal exempel på kändisar som förekommer som kandidater till Eduskunta, 

den finska riksdagen, och vissa av dem får också mandat. Han menar att detta beror på 

att Finland har ett proportionerligt valsystem med öppna listor. Därmed är det ännu 

högre och friare konkurrens om mandaten, och partierna tjänar då på att ha omtyckta 

kandidater, och rekryterar då ofta kändisar (Arter, 2014:1-4). Det svenska valsystemet 

däremot bygger starkt på partipolitik, och personvalet ses endast som ett komplement. 

 Den tidigare forskningen visar också på att det finns ett visst motstånd till 

personröstning. Bland annat skulle personkryssning leda till kändisfixering och minskat 

intresse för sakpolitik (Holmberg & Möller, 1999:9). Politiken skulle bli mer 

”jippobetonad” och ”amerikaniserad” samt en popularitetstävling där de med attraktivt 

yttre skulle ha en fördel (Nielsen, 2007:102). Detta kan vara en av anledningarna till att  

Sverige inte har så stort inslag av personvalskampanjer i riksdagsval. Andelen svenska 

väljare som personkryssar i Europaparlamentsvalen är däremot större. Av den 

anledningen att det valet är bättre anpassat för personval, bland annat för att det endast 

är en valkrets och då är det lättare för väljarna att urskilja och lära känna de olika 
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kandidaterna. Antagandet skulle då vara att det skulle figurera än fler kändiskandidater i 

de svenska valen, men så är bevisligen inte fallet.   

Den andra frågan som ställdes för att uppnå syftet var: Hur stor andel av dessa 

kändisar får sedan mandat i Europaparlamentet? Av de svenska kändiskandidaterna i 

de tre Europaparlamentsvalen som analyserats är det endast Lars Adaktusson för 

Kristdemokraterna som i valet 2014 fick ett mandat (Valmyndigheten, 2004). Det ska 

dock tilläggas att Lars Adaktusson var partiets förstanamn, och hade alltså blivit vald 

om inte någon hade lyckats kryssa förbi honom. Med andra ord är det en av tre av de 

svenska kändiskandidaterna som har fått ett mandat i EU-parlamentet.     

I det finska valet 2014 var det Nils Torvalds för Svenska folkpartiet samt Petri 

Sarvamaa för Samlingspartiet som blev inröstade till Europaparlamentet av väljarna 

(Statistikcentralen 2014). I 2009 års val till Europaparlamentet fick Mitro Repo för 

Socialdemokraterna och Sari Essayah för Kristdemokraterna varsitt mandat5 

(Statistikcentralen, 2009). I valet 2004 fick ingen av de finska kändisarna som listas 

ovan någon post i Europaparlamentet (Statistikcentralen, 2004). Sammanlagt fick alltså 

fyra av 41 finska kändiskandidater ett mandat i Europaparlamentet, vilket är drygt 10 %.   

Huruvida andelen kändiskandidater som blir invalda till Europaparlamentet är 

högt är svårt att avgöra, då det inte finns några utomstående siffror att jämföra med. Det 

som kan jämföras är dock Sverige och Finlands resultat. Sverige har väldigt få kändisar 

som kandidater men har desto högre andel av dem som blir invalda. Det ska dock 

tilläggas att då det totala urvalet av kändiskandidater är väldigt lågt i Sverige, vilket gör 

att man får betrakta andelen procent som blir invalda med försiktighet.  

De två första deskriptiva frågeställningarna syftade också till en bredare 

diskussion kring kändisar i politiken och huruvida de blir invalda enbart på grund av sitt 

kändisskap. Följaktligen var den tredje och sista frågan: Räcker det med ett kändisskap 

för att vinna ett mandat? 

För att kunna besvara denna fråga har jag använt mig av Max Webers teori om 

ledarskap där han har två, till synes, motsatser, där en ledare är karismatisk och besitter 

idealistiska egenskaper och betraktas som en idol medans den andre rationella ledaren är 

opersonlig, saklig och kompetent. Denna teorimodell, och analysverktyg, har då använts 

för att undersöka om kändiskandidaterna ovan också är kompetenta eller om de endast 

                                                
5 Kändiskandidaten Petri Sarvamaa, för Samlingspartiet, fick ett mandat i Europaparlamentet 2012 efter 
att partikollegan Ville Itälä lämnade för annat uppdrag (Yle, 2014).   
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kan betraktas som kändisar. Begreppen kompetent och kändis utgår ifrån de kriterier 

som ställts upp ovan i teorikapitlet.  

Av resultatet framgår det att fyra av fem kändisar som ställde upp som kandidater 

till Europaparlamentsvalen kategoriseras som kompetenta, legala auktoriteter. 

Majoriteten av de kändiskandidater som har blivit inkryssade i Europaparlamentet har 

antingen till viss del varit aktiva inom den nationella politiken sedan tidigare (Sari 

Essayah) eller har en bakgrund som utrikeskorrespondent och/eller journalist (Lars 

Adaktusson, Nils Torvalds samt Petri Sarvamaa). Det dessa fyra kandidater har 

gemensamt är således att de kan alla betraktas som kompetenta, och således legala 

auktoriteter, enligt Webers ledarskapsmodell. Följande tabell (Tabell 2), innehållande de 

två kategorierna kompentent respektive kändis, kan tydliggöra detta: 

 

 Kompetent Kändis (karisma) 

Sari Essayah x x 

Nils Torvalds x x 

Petri Sarvamaa x x 

Mitro Repo  x 

Lars Adaktusson x x 
     Tabell 2. Modell över kändiskandidaterna 

 

Precis om Weber skriver så kan inte en karismatisk ledare behålla sin makt om denne 

inte visar på resultat (Weber, 1983:167).  Detta kan vara en anledning till att majoriteten 

av  de kändisar som faktiskt blir invalda också är kompetenta. Precis som Mellin 

konstaterade i ett inslag i SVT så måste en kandidatur bottna i någonting. Endast ett 

kändisskap räcker inte (SVT, 2014).  

En av de stora farhågorna som Nielsen presenterade i sin utredning gällande 

personval var att just att det skulle leda till att de karismatiska ledarna skulle konkurrera 

ut de mer tystlåtna och eftertänksamma och att det skulle bli en popularitetstävling 

och/eller att kandidater med vackert yttre skulle vinna fler röster än de sakkunniga 

politikerna (Nielsen, 2007).  Det visar sig dock i denna uppsats att kompetens anses 

vara lika viktigt som karisma. Andra menade också att personval öppnar upp för att 

kändisar tar över politiken. Denna undersökning visar dock att så inte är fallet eftersom 

väldigt få kändisar verkligen får ett mandat, även om det i Finland finns en hel del 

kändiskandidater.  
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Forskningen kring personval tyder dock på att det leder till mer och mer 

personcentrerad politik, och det kräver att kandidaterna bedriver personliga 

valkampanjer. Detta kan man se tydligt, att det gäller för kandidaterna att visa sig mer 

och mer, och vara karismatiska och utåtriktade. Lövkvist, medierådgivare, menar att det 

är viktigt för kandidaterna att vara personliga. Detta kan vara en av förklaringarna till 

fler och fler politiker blir ”kändisar”, och det visar sig vara speciellt tydligt i de svenska 

Europaparlamentsvalen (SVT, 2014). Det finns nämligen en hel del välkända profiler 

som är kopplade till politiken, så kallade kändispolitiker. Ett exempel på det är Fredrik 

Federley (C) som är väldigt känd för allmänheten, dock som politiker, bland annat för 

att vara den första öppet homosexuella ledaren för ett politiskt ungdomsförbund samt 

den medialt uppmärksammade misshandel han utsattes för 2010. Som ovan nämnt i 

definitionen av kändis gör David Arter (2014) en skillnad mellan celebrity candidates 

och celebrity politicians. Exemplet Federley kan i allra högsta grad betraktas som en 

celebrity politician, kändispolitiker. Han är välkänd hos den breda allmänheten samt har 

fått mycket medial uppmärksamhet och ställer upp i olika tv-program samt är väldigt 

aktiv på sociala medier. Det lönar sig att vara ”känd” för folket, oavsett om du är kändis 

eller kändispolitiker. Oscarsson & Holmberg poängterar att politiker såsom Gudrun 

Schyman och Marit Paulsen är bland dem som har fått fler personkryss i 

Europaparlamentsval, av den enkla anledningen att folk känner till dem (Oscarsson & 

Holmberg, 2010:195-197). Sverige har således ytterst få kändisar i politiken, men desto 

fler politiker som är kändisar.  

Sammanfattningsvis blir svaret på den tredje frågan nej, det räcker inte endast 

med ett kändisskap för att vinna ett mandat i Europaparlamentet, då resultatet visar att 

kändiskandidater som har blivit invalda till Europaparlamentet också är kompetenta. 

Farhågan som har funnits, och fortfarande finns hos vissa, att kändisarna kommer att ta 

över politiken inte är verklig. I alla fall inte i den bemärkelse att vilken kändis som helst 

kan bli invald och samla röster för att denne är känd. Att personen också är kompetent 

är en viktig faktor. I takt med att politiken blir mer och mer personcentrerad är det 

viktigt för kandidaterna att synas och göra sig märkbara. Att vara känd, antingen som 

kändis eller som kändispolitiker kan hjälpa dig att attrahera väljare, men bara ett 

kändisskap kommer inte att dig till Europaparlamentet.  
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7 Diskussion och vidare forskning 
Som ovan nämnt blir politiken alltmer personcentrerad. Det är således viktigt för 

politikerna att sticka ut, och vara aktiv på olika sociala medier. Av den anledningen kan 

ett kändisskap vara en fördel, då man redan är bekant med folket. I dagens samhälle 

finns det enormt mycket information att sålla bland, och varje dag blir man bombaderad 

med nyheter, bloggar, roliga klipp etc. som man ska hinna med att se och läsa varje dag. 

Då hinner man inte alltid med att lära känna varje politisk kandidat till de olika 

mandaten på olika nivåer, och då kan det underlätta om kandidaten redan är bekant, så 

man har en aning om vad det är för slags person. Att fler och fler kandidater bygger på 

en typ av kändisskap tror jag kommer att bli mer och mer vanligt.  

 Fenomenet kändisar i politiken har många outforskade områden, och det finns 

delar i denna uppsats som kan utvecklas vidare. Som ovan nämnt i metodkapitlet hade 

det varit önskvärt att ha en form av en panel som gemensamt definierar vilka kandidater 

som kategoriseras som kändisar, både i Sverige och i Finland. Undersökningen kan 

också utvecklas till att omfatta fler länder i EU med avsikten att dra mer generella 

slutsatser. Alternativt kan man gå mer inpå djupet i fallen Sverige och Finland samt 

partiernas olika rekryteringsprocesser och syn på kändiskandidater. Allt detta, och 

mycket mer, är upplägg för framtida forskning. Avslutningsvis hoppas jag att denna 

uppsats kan bidra till forskningen om kändisar i politiken. 
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