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SAMMANFATTNING 

 

Europaparlamentets Eurobarometerundersökning för våren 2019 har kommit. 
Den genomfördes tre månader före EU-valet och visar ett fortsatt starkt stöd för 
EU. Trots – och i fallet med brexitdebatten kanske snarare på grund av – de senaste 
årens alla utmaningar tycks den europeiska samhörighetskänslan inte ha 
försvagats. 68 % av de svarande i EU-27 anser att deras länder har haft nytta av att 
vara med i EU. Å andra sidan ökar andelen européer (nu 27 %) som är osäkra och 
ser EU som ”varken bra eller dåligt” – här syns en ökning i 19 länder. 
 
Stödet till EU-medlemskapet ligger kvar på en historiskt hög nivå 
 
Även när det gäller den andra grundläggande indikatorn för att mäta medborgarnas stöd till 
Europeiska unionen – med 61 % av de svarande i EU-27 som säger att deras lands EU-
medlemskap är av godo – är denna stödnivå tillbaka på den toppnivå som uppmättes mellan 
Berlinmurens fall 1989 och antagandet av Maastrichtfördraget 1992. 
 
Trots stora utmaningar de senaste åren (terrorism, migration och brexit) tycks inte för den skull 
den europeiska känslan av samhörighet ha försvagats, utan verkar snarare delas av en majoritet 
av de svarande i 25 medlemsstater.  
 
Ändå har känslan av osäkerhet blivit starkare, vilket framgår av de 27 % av EU-medborgarna som 
anser att EU varken är något bra eller dåligt, en andel som har ökat i 19 länder. Liksom i tidigare 
studier är stödet till EU-medlemskap starkare bland yngre och bättre utbildade svarande. 
 

EU-medlemskapet anses fortfarande vara fördelaktigt 
 
Stöd till EU-medlemskapet är förenat med en stark övertygelse om att EU-länderna generellt 
sett har gynnats av att vara medlem i EU. Med 68 % i EU-27 ligger resultaten kvar på sin högsta 
nivå sedan 1983. Dessutom delas denna åsikt av en majoritet av befolkningen i alla 
medlemsstater utom Italien.  



 

 

EU-medborgarna skulle övervägande rösta för att stanna kvar i EU 
 
En månad före det datum som ursprungligen planerats för Förenade kungarikets utträde ur EU 
i enlighet med artikel 50, uppgav nästan sju av tio européer att de skulle rösta för att stanna kvar 
i EU om en folkomröstning hölls i deras land. En absolut majoritet av de svarande i 25 
medlemsstater har denna åsikt, som delas av en relativ majoritet av de svarande i Italien, Tjeckien 
och Storbritannien. Även om denna breda majoritet för att bli kvar i Europeiska unionen har 
konsoliderats och till och med ökat finns det också alltfler osäkra svarande. De italienska 
intervjupersonerna är mest osäkra, med 32 % som uppger att de inte vet hur de skulle rösta vid 
en folkomröstning om sitt lands EU-medlemskap. I 13 EU-länder, inklusive Storbritannien, har 
antalet svarande som inte har bestämt sig i den frågan ökat. Denna växande osäkerhet kan ses 
som ett tecken på de politiskt utmanande tider som Europeiska unionen upplever inför valet till 
Europaparlamentet i maj 2019 – och som en bekräftelse på att dessa val verkligen är avgörande 
för Europeiska unionens framtid. 
 

Saker och ting anses inte gå åt rätt håll 
 
Trots den överlag positiva inställningen till EU, men i linje med den osäkerhet som uttryckts av 
ett växande antal européer, har känslan av att saker och ting inte går åt rätt håll, både i EU och i 
de egna länderna, nu ökat till 50 % i genomsnitt i EU under de senaste sex månaderna sedan 
den senaste Parlametern 20181. 
 

Protestpartier är inte lösningen 
 
De flesta svarande anser dock att protestpartier inte ger rätt svar, och att 61 % av de svarande 
snarare ser ökningen av politiska protestpartier som en källa till oro.  
 

Europaparlamentets roll 
 
Med fokus på Europaparlamentets tidigare och framtida roll har den största gruppen svarande 
(41 %) uppfattningen att Europaparlamentets roll har varit oförändrad under åren. Endast en av 
fem (21 %) hade intrycket att institutionen har stärkt sin roll, medan 24 % säger att parlamentets 
roll har försvagats under den senaste valperioden. Detta mönster är likartat i alla medlemsstater.  
 
En majoritet av de svarande skulle dock vilja se att parlamentets roll stärks i framtiden (54 %). 
Dessa förväntningar om ett mer kraftfullt Europaparlament är på sin högsta nivå sedan 2012, 
men kan tolkas som krav på förändring till förmån för mer kraftfulla europeiska demokratiska 
institutioner. Det är intressant att notera att det inte bara är de som anser att parlamentets roll 
redan hade stärkts under de senaste åren som kräver en ännu kraftfullare institution i framtiden, 
utan också en majoritet av dem som inte såg någon sådan förändring tidigare. 
  

                                                
1http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sv/be-heard/eurobarometer/parlemeter-2018-taking-up-the-challenge 
 



 

 

EU-medborgarna känner att deras röst räknas mer i deras land än i EU 
 
Inför valet till Europaparlamentet säger hälften av de svarande (51 %) att deras röst räknas i EU, 
med stora skillnader mellan de nationella resultaten. Sådana skillnader förekommer också bland 
svaren på den parallella frågan om ”min röst räknas i mitt land”. Även om det finns en utbredd 
uppfattning i nästan alla länder att människors röster räknas mer i deras eget land än i 
Europeiska unionen, varierar denna uppfattning avsevärt från land till land och beror i hög grad 
på nationella förhållanden, medborgerliga och sociopolitiska kulturer samt traditioner. 
 

Medvetenheten om datum för valet är ännu inte på toppnivå, men det sker en 
ökning av sannolikheten att människor röstar 
 
I slutet av februari 2019 visste en tredjedel av EU-medborgarna att omröstningen kommer att 
äga rum i maj och 5 % kunde ange exakta datum (23–24–25–26 maj). Det fanns dock stora 
skillnader mellan länderna. 
 
Mer än 50 % av de svarande bekräftade att de definitivt skulle rösta i fyra länder: Danmark (65 
%), Nederländerna (62 %), Sverige (61 %) och Belgien (58 %). Jämfört med september-oktober 
2018 ökade andelen personer som redan var säkra på att de skulle rösta ökade med fyra 
procentenheter i genomsnitt i EU, och Belgien (+ 17 procentenheter), Frankrike (+ 10), Grekland 
(+ 9), Luxemburg (+ 9) och Spanien (+ 7) toppar listan över länder med de största 
förändringarna.  
 
De svarandes ålder, och således potentiella väljares ålder, är en avgörande faktor för en korrekt 
analys av sannolikheten för att rösta i valet till Europaparlamentet, eftersom yngre väljare av 
tradition har ett lägre deltagande i val och är de som har lägst benägenhet att rösta. Detta 
förklaras i detalj i rapporten. 
 

Ekonomi vinner mark, det rör sig i migrationsfrågan 
 
På frågan om vilka frågor de svarande tycker är mest relevanta för valkampanjen har de placerat 
ekonomi och tillväxt samt kampen mot arbetslösheten främst och i centrum för deras 
förväntningar. Migration och kampen mot terrorism håller på att tappa mark i medborgarnas 
rangordning av prioriteringar, samtidigt som frågan om klimatförändringarna och skydd av 
miljön fortsätter att klättra stadigt, och blir särskilt viktig för de svarande som ”mycket sannolikt” 
deltar i nästa val till Europaparlamentet. De osäkra väljarna är å andra sidan mer oroade över 
ekonomi och tillväxt, bekämpande av ungdomsarbetslöshet samt invandringsfrågor.  
 
Mot bakgrund av dessa förändringar finns det i denna rapports tredje kapitel ett särskilt fokus 
på attityder till klimatförändringar och invandring som kampanjteman. 
 

Huvudskäl för att rösta? Medborgerlig plikt! 
 
44 % av EU-medborgarna svarar på frågan om sitt huvudskäl till att gå och rösta att ”det är deras 
plikt” som medborgare. Förutom detta skäl finns det fem andra skäl som anges av mer än 20 % 
av de svarande och som alla handlar om deltagande i det demokratiska livet: Man kan tänka sig 
att rösta eftersom man brukar rösta i politiska val och eftersom man känner sig som EU-



 

 

medborgare. Lika viktiga drivkrafter är att man känner att man kan förändra saker och ting 
genom att rösta i valet till Europaparlamentet och att man vill ge sitt stöd till EU eller ett politiskt 
parti. Både ”mycket sannolika” och ”icke avgjorda” väljare var bland dem som mest nämnde 
dessa skäl. Bland dem som förklarar att de ”sannolikt inte kommer att rösta” är den 
medborgerliga plikten också i topp bland skälen för att delta i valet, följt av möjligheten att 
uttrycka missnöje med den nationella regeringen, missnöje med det egna livet och missnöje 
med EU. 
 

Potentiella röstskolkare tror inte att deras röst skulle förändra något 
 
En tredjedel av de medborgare som uppfyller ålderskravet för rösträtt överväger att inte delta i 
valet till Europaparlamentet. Det främsta skälet till att avstå från att rösta är övertygelsen att 
deras röst inte skulle förändra något. Andra orsaker är misstro mot politiken, bristande intresse 
för politik eller för val i allmänhet, övertygelsen om att Europaparlamentet inte i tillräcklig 
utsträckning hanterar problem som berör människor som dem, brist på kunskap om 
Europaparlamentets roll eller en känsla av att inte vara tillräckligt informerad för att kunna rösta. 
 

Metod och presentation av uppgifter 
 
Eurobarometerundersökningen för våren 2019 genomfördes av Kantar Public för 
Europaparlamentet. Fältarbetet ägde rum mellan den 19 februari och 4 mars 2019 i samtliga 28 
EU-medlemsstater. 27 973 svarande, som ett representativt urval från den allmänna 
befolkningen som är 15 år eller äldre, intervjuades personligen. Mot bakgrund av det politiska 
sammanhanget i skrivande stund beräknades EU:s genomsnittssiffror för 27 medlemsstater, och 
resultaten för Förenade kungariket visas som ett tillägg.  
 
Den fullständiga rapporten, inklusive nationella faktablad och bilagor över data och resultat, 
finns online på http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sv/be-heard/eurobarometer/ 
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