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FÖRORD

Åsikter har betydelse. För det demokratiskt valda Europaparlamentet, som 

företräder och ger röst åt alla EU-medborgare, är det av avgörande betydelse 

att lyssna på allmänhetens åsikter och att förstå dem i all deras mångfald. För det 

tionde året i rad har Europaparlamentet genomfört sin undersökning Parlameter 

för att höra medborgarnas åsikter om EU-medlemskapet och dess fördelar, ta 

reda på om de känner att deras röst räknas i EU och – sist men inte minst – för att 

få veta vad de tycker om Europaparlamentet och dess prioriteringar, åtgärder 

och uppdrag. Parlameterundersökningen återspeglar läget i EU och ger en 

sammanfattande bild av de många olika åsikterna.

Denna undersökning genomförs sedan 2007 med målet att ge en kortfattad men 

samtidigt mångfasetterad bild av hur den allmänna opinionen i EU utvecklas över tid. 

Den identifierar positiva och negativa trender genom kriser och framgångar och visar 

EU-medborgarnas starka engagemang för grundläggande rättigheter och friheter. 

Europaparlamentets undersökning om den allmänna opinionen klarlägger EU:s roll i 

att ta itu med globala hot och bedömer hur medvetna medborgarna är om EU:s och 

parlamentets lagstiftande arbete på deras vägnar och för deras intressen.

Parlameterundersökningarna innehåller en stor mängd data och information som ger 

god insikt i trender i den allmänna opinionen, dels i form av ett EU-genomsnitt, dels i 

form av mer detaljerad information om enskilda länder och sociodemografiska grupper.

Det är just den stora mängden detaljerad information som gör Parlameter till ett så 

värdefullt och användbart verktyg. Såsom framgår i den föreliggande undersökningen 

berättar det EU-genomsnitt som beräknas för svaren på varje fråga bara halva historien. 

Det är bara när genomsnittet kombineras med – eller ställs i kontrast till – de nationella 

resultaten som en fullständig bild av medborgarnas syn på EU framträder.

Fältarbetet för denna Eurobarometerundersökning från Europaparlamentet genomfördes 

mellan den 23 september och den 2 oktober 2017. Kantar Public genomförde personliga 

intervjuer med 27 881 personer i de 28 EU-länderna.

Presentationen av resultaten inleds med en beskrivning av kontexten, dvs. de senaste 

månadernas stora politiska och ekonomiska händelser som är avgörande för att förstå 

förändringar och trender i opinionen. Rapporten är indelad i tre kapitel med varsitt tema: I 
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det första kapitlet diskuteras medborgarnas syn på sin egen röst i EU och deras inställning 

till unionen och Europaparlamentet. I det andra kapitlet tar vi upp medborgarnas åsikter 

om vilka hot EU främst bör skydda dem mot och vilka av de uppnådda resultaten som 

de vill att EU ska arbeta för att bevara. Det tredje och avslutande kapitlet innehåller 

information om medborgarnas syn på Europaparlamentets prioriteringar och – sist med 

inte minst – de värderingar som de anser är viktiga.

När det gäller många viktiga frågor presenteras utvecklingen sedan 2007 tillsammans 

med en analys av förändringarna i opinionen. Vissa frågor har inte ingått i samtliga 

undersökningar genom åren, varför redogörelsen för utvecklingen i fråga om vissa 

indikatorer kan variera. 
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SAMMANFATTNING

Av Parlameter 2017 framgår att EU-medborgarna har fått en starkare röst 

och en starkare tro på det europeiska projektet samt en mer positiv bild av 

Europaparlamentet. Diskussionen om hur EU ska se ut i framtiden har återigen 

blossat upp, och medlemsstaternas sammanhållning utmanas. Emellertid anger 

47% av EU-medborgarna att de känner att deras röst räknas i EU. Det är det 

bästa resultaten sedan EU-valet 2009. Vidare anser 57% av de tillfrågade att EU-

medlemskapet är bra för deras land, vilket är nästan lika många som före krisen.

I Parlameter 2017 ville man ta reda på vad medborgarnas anser om EU-medlemskapet och 

dess fördelar, huruvida de känner att deras röst räknas i EU och – sist men inte minst – vad 

de tycker om Europaparlamentet och dess prioriteringar, åtgärder och uppdrag.

De positiva tecknen på ekonomisk återhämtning i EU och den återvändande stabiliteten 

ses allt mer som ett ”nytt normalläge”. I den första delen av Parlameter 2017 framkommer 

att medborgarna blir allt mer positivt inställda till EU, vilket redan märktes av i 

undersökningarna från 2016. Den senaste undersökningen från mars 2017, Två år kvar till 

EU-valet 2019, visade redan att medborgarna blir allt mer medvetna om att EU agerar på 

deras vägnar inom de områden som de själva prioriterar. Denna större medvetenhet om 

EU:s insatser är också kopplad till det fortsatta stora intresset för EU (57%), som har ökat 

stadigt över tid.

Inom ramen för den återupptagna diskussionen om framtidens EU kan vi se att en klar 

majoritet bland EU-medborgarna stöder sitt lands EU-medlemskap: Av de tillfrågade anser 

57% att EU-medlemskapet är bra för deras land, vilket nästan är en lika stor andel som 

före krisen. I de medlemsstater som påverkats mest av krisen är andelen lägre, medan 

medborgare från länder med en mer stabil ekonomi tenderar att vara mer positiva till EU. 

De flesta tillfrågade i samtliga medlemsstater anser att deras land har dragit fördel av EU-

medlemskapet. Denna känsla har ökat på EU-nivå, med 4% sedan 2016, och ligger nu på 

64%. Dessutom anser fler medborgare att saker går åt rätt håll i EU (31%, 6% fler än i mars).

Denna ökande optimism förefaller också omfatta Europaparlamentet, vars popularitet 

har vuxit med 8%, vilket innebär att 33% av alla medborgare nu har en positiv bild av 

Europaparlamentet. Samtidigt har andelen medborgare som har en negativ syn på 

Europaparlamentet minskat med 7%, till 21%, och 42% av de tillfrågade har fortfarande en 

neutral bild. 
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En intressant iakttagelse kan också göras i fråga om det kommande Europaparlamentsvalet 

2019. Med mindre än två år kvar till valet anser 47% av EU-medborgarna att de vill att 

Europaparlamentet ska spela en viktigare roll, och 55% säger sig redan vara intresserade av 

nästa EU-val.

I den andra delen av Parlameter 2017 undersöks den allmänna opinionen i fråga om hoten 

mot EU och skyddet mot dessa. Idén om ”ett Europa som skyddar” har redan fått fäste i den 

politiska diskussionen runtom i unionen. I nyare Eurobarometerundersökningar framgår att 

terrorism, invandring och ekonomin ses som mycket viktiga frågor.

I detta kapitel diskuteras därför först på vilka områden EU-medborgarna förväntar sig 

skydd från EU. Det framgår att terrorism är det hot som flest – 58% – av medborgarna vill 

att EU ska bekämpa. Den osäkra ekonomiska situationen som många EU-medborgare 

befinner sig i gör att frågor som arbetslöshet (43%) och fattigdom och utanförskap (42%) 

uppmärksammas i hög grad. Skydd mot okontrollerad migration anses fortfarande vara en 

viktig fråga, med i genomsnitt 35%. Mindre än en fjärdedel av EU-medborgarna anger att 

klimatförändringar (23%), religiös radikalism (23%), organiserad brottslighet (22%), väpnad 

konflikt (21%), politisk extremism (20%), spridning av infektionssjukdomar (10%), it-angrepp, 

lönedumpning och hot mot dataskyddet (alla tre 9%) är viktiga frågor.

Därefter presenteras de uppnådda resultat som medborgarna vill att EU ska slå vakt om. 

Svaren kan delas in i två huvudtyper: å ena sidan grundläggande rättigheter (44%) och 

friheten att resa, arbeta och studera inom EU (36%), å andra sidan sociala och ekonomiska 

framsteg, såsom arbetstagarnas rättigheter (34%), tillräckliga pensioner (34%) och 

ekonomiskt välbefinnande (33%). Detta stämmer väl överens med de värderingar som 

EU-medborgarna vill att Europaparlamentet ska prioritera: skydd av mänskliga rättigheter 

(56%), yttrandefrihet (34%) och jämställdhet mellan män och kvinnor (32%).

I det tredje kapitlet i Parlameter 2017 anges vilka konkreta politiska frågor EU-medborgarna 

förväntar sig att Europaparlamentet ska ta upp. I linje med de identifierade hoten vill 

medborgarna främst att fattigdom och utanförskap (41%) och terrorism (41%) ska 

bekämpas. Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet är den tredje viktigaste frågan i genomsnitt 

(31%). Dessa tre kategorier återspeglar ganska väl EU-medborgarnas huvudsakliga önskan: 

de vill leva på en plats där deras ekonomiska möjligheter garanteras och där deras friheter 

skyddas. 
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BAKGRUND

I likhet med alla undersökningar av detta slag är det viktigt att förstå den 

nationella, europeiska och internationella bakgrunden till intervjuerna för att på 

ett korrekt sätt kunna analysera resultaten.

I EU ses de positiva tecknen på ekonomisk återhämtning och den återvändande 

stabiliteten allt mer som ett ”nytt normalläge”. Detta framgick i det tal om tillståndet i 

unionen som Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker höll inför 

Europaparlamentet den 13 september 2017. I det lades tonvikten vid de synliga tecknen 

på framsteg som en bra utgångspunkt för att skapa ett starkare EU.

Den växande framtidsoptimismen i EU kommer sig troligtvis av den gradvisa ekonomiska 

återhämtning som nu har nått medlemsstaterna. Enligt Eurostat var 235,4 miljoner män 

och kvinnor anställda i EU28 under det andra kvartalet 20171 : det är de högsta siffrorna 

som någonsin har uppmätts. Samtidigt bedömer Eurostat att den säsongsjusterade BNP 

ökade med 0,6% i euroområdet (EA19) och med 0,7% i EU28 under det andra kvartalet 

2017. Jämfört med samma kvartal året innan ökade den säsongsjusterade BNP med 2,3% 

i euroområdet och med 2,4% i EU28 under andra kvartalet 20172.

Ordförande Jean-Claude Junckers uppmaning att påbörja en reform av EU har 

hörsammats av de europeiska politikerna och medierna, vilket har lett till en mer livaktig 

offentlig diskussion och större medvetenhet.

Trots att det enorma inflödet av flyktingar och irreguljära migranter via huvudrutterna 

har minskat och antalet asylsökande är betydligt färre än 2014 kommer migranter och 

flyktingar fortfarande till EU. Många av dem reser över Medelhavet, vilket har lett till ett 

antal tragiska dödsfall.

Terrorattacker fortsätter att skörda oskyldiga offer i flera EU-länder. I somras utfördes 

två terrorattacker i Förenade kungariket: på London Bridge den 3 juni och på en 

tunnelbanestation i London den 15 september. Den 17 augusti drabbades Barcelona 

av en terrorattack som dödade fjorton och skadade över 130 personer. Belgien utsattes 

återigen för två terrorattacker, vilka ägde rum i Bryssel den 20 juni och den 25 augusti. 

Sist men inte minst inträffade två terrorattacker i Frankrike, i Paris och Marseille, den 6 juni 

1 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-
4b8d-9832-24e1cec1e6bf
2 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-
4b98-9d14-ca6ea5c7e260

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260
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respektive den 1 oktober.

Ett flertal EU-länder har också upplevt naturkatastrofer. I Italien drabbades området kring 

Livorno av översvämningar den 9 september och på ön Ischia inträffade en jordbävning 

den 21 augusti. En annan jordbävning skakade den grekiska ön Kos den 21 juli. Mer 

allmänt har europeiska medier fyllts av rapporter om en serie orkaner som orsakade stor 

ödeläggelse i Karibien, på Puerto Rico och på Förenta staternas fastland.

När det gäller Förenade kungariket och de pågående brexitförhandlingarna går 

diskussionerna trögt och få framsteg har gjorts, trots försök att blåsa nytt liv i 

förhandlingarna. Medierna runtom i unionen rapporterar flitigt om utmaningarna i 

samband med utträdet ur EU och dess potentiella följder.

Samtidigt pågår en politisk kris i Spanien, och situationen i Katalonien har dominerat den 

offentliga diskussionen inte bara i Spanien utan också utanför landets gränser.

I samband med val omvärderar medborgarna ofta sina politiska åsikter och sin inställning 

till viktiga frågor. Ett antal nationella parlaments- och presidentval ägde rum antingen 

före eller efter fältarbetet. Den 24 september 2017 hölls parlamentsval i Tyskland och i 

Portugal hölls lokala val i början av oktober. Parlamentsval kommer också att äga rum i 

Österrike den 15 oktober och i Tjeckien den 22 oktober. Lokala val anordnades i Estland 

och i Slovenien hålls den första omgången i presidentvalet i oktober. 



PARLAMETER 2017: MEDLEMSKAP, BILD OCH ROLL 13

KAPITEL I: EN STARKARE RÖST

Under det senaste året har en mer positiv inställning till EU märkts av i den 

allmänna opinionen. Det framgår bland annat av parlamentets särskilda 

Eurobarometerundersökning Två år kvar till EU-valet 2019 (mars 2017)3, av 

Parlameter 20164 och av Europeiska kommissionens Standard Eurobarometer 87 

(maj 2017)5.

Bland EU-medborgarna anser 47% att deras röst räknas i EU. Det är det bästa resultaten 

sedan EU-valet 2009. Vidare anser 57% av de tillfrågade att EU-medlemskapet är bra för 

deras land, vilket är nästan lika många som före krisen. Det finns ett fortsatt stort intresse för 

EU (57%), och denna andel har ökat stadigt över tid.

En klar majoritet av EU-medborgarna är positiva till sitt lands EU-medlemskap. Av de 

tillfrågade anser 57% att EU-medlemskapet är bra för deras land, vilket nästan är en lika 

stor andel som före krisen. 64% anser att deras land har dragit fördel av EU-medlemskapet. 

Denna känsla har ökat på EU-nivå, med 4% sedan 2016. Dessutom anser fler medborgare 

att saker går åt rätt håll i EU (31%, 6% fler än i mars).

Medborgarna har en mångfasetterad syn på EU, som de ser både som en global aktör som 

ska bemöta internationella utmaningar och som rätt nivå för att vidta kraftfullare åtgärder 

på ett antal politikområden6.  Man förväntar sig inte bara mer av EU, utan är också mer 

medveten om EU:s åtgärder på dessa områden.

I Europaparlamentets senaste undersökning, Två år kvar till EU-valet 2019, framgick det 

tydligt att EU-medborgarna blir allt mer medvetna om vad EU gör för dem. När resultaten 

från 2016 och 2017 jämförs framkommer att andelen tillfrågade som anser att EU:s 

åtgärder är tillräckliga har ökat betydligt i nästan varje medlemsstat och för de flesta av 

politikområdena. I kapitel II diskuteras vikten av medborgarnas ökade medvetenhet om 

EU:s arbete och hur detta motsvarar deras förväntningar. Det skulle också kunna förklara 

den stora ökningen på ett annat viktigt område, som gäller huruvida medborgarna anser 

att deras röst räknas i EU eller inte.

3 Europaparlamentet, Särskild Eurobarometer Två år kvar till EU-valet 2019, mars 2017, http://www.eu-
roparl.europa.eu/atyourservice/sv/20170426PVL00115/Two-years-until-the-2019-Europe- an-Elections
4 Europaparlamentet, Särskild Eurobarometer Parlameter 2016, http://www.europarl.europa.eu/atyour- 
service/sv/20161110PVL00113/Parlemeter-2016
5 Europeiska kommissionen, Standard Eurobarometer 87, maj 2017, http://ec.europa.eu/commfrontof-
fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
6 Europaparlamentet, Särskild Eurobarometer Två år kvar till EU-valet 2019, mars 2017

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/20170426PVL00115/Two-years-until-the-2019-Europe- an-Elections
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/20170426PVL00115/Two-years-until-the-2019-Europe- an-Elections
http://www.europarl.europa.eu/atyour- service/sv/20161110PVL00113/Parlemeter-2016
http://www.europarl.europa.eu/atyour- service/sv/20161110PVL00113/Parlemeter-2016
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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Min röst räknas i EU och i mitt land

EU-medborgarna känner att deras åsikter räknas och att deras röst blir hörd: andelen 

medborgare som anser att deras röst räknas i EU är 47%, den högsta siffran sedan EU-

valet i juni 2009.

Omvänt är andelen EU-medborgare som anser att deras röst inte räknas i EU 48%, dvs. 

11% mindre än i september 2016, då den hittills högsta siffran för denna fråga uppmättes. 

Båda trender visar på en konvergens på senare tid, med en fyraprocentig ökning för det 

positiva påståendet jämfört med mars 2017 och en tioprocentig ökning jämfört med ett 

år sedan.

Bakom denna utveckling ligger ökade siffror i de flesta medlemsstaterna. Ökningen är 

störst – 10% eller mer – i länder såsom Slovenien, Sverige, Danmark, Österrike och Irland. 

Det är bara i Bulgarien, Litauen och Rumänien som andelen personer som svarar jakande 

på denna fråga har minskat. I Cypern och Lettland har ingen förändring uppmätts.

De bakomliggande orsakerna till att medborgarna anser att deras röst räknas mer i EU 

i större utsträckning än tidigare bör analyseras noggrant för varje land, med hänsyn till 

respektive politisk kontext. Kraftfullare insatser från EU:s sida som överensstämmer med 

medborgarnas förväntningar kan ligga bakom dessa resultat. Den politiska utvecklingen, 

t.ex. ett nationellt parlaments framgångsrika försök att driva på en viss fråga på EU-nivå, 

kan också göra att medborgarna känner att de får större gehör för sina åsikter i EU.

? I vilken utsträckning instämmer du i eller tar du avstånd från följande påstående? 
Min röst räknas i EU

Källa: Parlameter 2017, D72.1
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För att ge en kompletterande bild tillfrågas deltagarna också om de anser att deras 

röst räknas i det egna landet. En fortsatt stor andel anser att så är fallet – större än för 

motsvarande fråga om EU. De flesta EU-medborgare anser att deras röst räknas i deras 

eget land (61%) och bara 35% av de tillfrågade anser att deras röst inte räknas i deras 

land.

I nästan alla länder anser medborgarna att deras röst räknas mer i nationellt än i 

europeiskt sammanhang. De enda undantagen är Rumänien och Litauen, där fler 

anger att deras röst räknas mer i EU än i det egna landet, trots att denna trend – såsom 

påpekats ovan – är på nedgång. Det bör noteras att den rumänska regeringen kollapsade 

i juni 2017 vilket ledde till att landet fick en ny premiärminister, och att en ny regering 

kom till makten i Litauen vintern 2016.

Var finns den starkaste och svagaste känslan av att ”min röst räknas”?

Sverige är det land där flest medborgare anser att deras röst räknas, både på nationell 

nivå (95%) och på EU-nivå (84%). Detta är inte en nyhet i Eurobarometersammanhang, 

eftersom andelen svenska medborgare som anser att deras röst räknas alltid har varit 

mycket stor. Samma tendens kan observeras i Danmark, där 94% av medborgarna anser 

att deras röst räknas i det egna landet och 80% på EU-nivå.

Källa: Parlameter 2017, D72.2

?I vilken utsträckning instämmer du i eller tar du avstånd från följande påstående?
Min röst räknas i [vårt land]
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I Grekland är situationen den omvända. Medborgarnas känsla av att deras röst räknas är 

svag, både på nationell nivå (23%) och på EU-nivå (21%), trots att en viss uppgång jämfört 

med förra året kan noteras. I Litauen är resultaten snarlika: 23% anser att deras röst räknas 

i det egna landet och 25% anser att den räknas i EU.

De flesta högutbildade personer, personer i chefsställning och medborgare med bättre 

ekonomi har en tendens att anser att deras röst räknas, både på EU-nivå och på nationell 

nivå. Samtidigt är de flesta av de undersökningsdeltagare som uppger att de är nöjda 

med sitt liv och är optimistiska inför framtiden mer benägna att instämma i att deras röst 

räknas.

Intresse för EU-frågor

Efter brexitomröstningen har intresset för EU-frågor förblivit stort. Vid ett antal nationella 

val runtom i EU spelade EU-frågor också en stor roll.

Bland EU-medborgarna 

säger sig 57% ha intresse 

för EU-frågor, men bakom 

detta EU-genomsnitt gömmer sig stora skillnader mellan 

medlemsstaterna. 

EU-genomsnittet följer trenden från tidigare 

undersökningar men vissa länder, t.ex. Finland och 

Slovenien, utmärker sig genom en betydande ökning 

av intresset för EU-frågor (+9% i Finland och +8% i 

Slovenien). I vissa andra länder har intresset däremot 

minskat betydligt, däribland Irland och Lettland (-7% i 

båda länderna).

Vilka är mest intresserade av EU-frågor?

Skillnader i utbildning och yrkesval förklarar till stor del åsiktsskillnaderna i denna fråga. 

De personer som har högst utbildning, personer i chefsställning och egenföretagare har 

ofta ett större intresse för EU-frågor. Dessutom visar den sociodemografiska analysen 

? Skulle du säga att du är mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad 
eller inte alls intresserad av EU-frågor?

Källa: Parlameter 2017, QA1
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att bosättningsplats spelar in, närmare bestämt att stadsbor överlag har ett större 

EU-intresse. 

Vid en åldersanalys framgår att ungdomar är mindre intresserade av EU-frågor än de 

äldre generationerna (52% för personer i åldern 15–24 år jämfört med 57% för personer i 

åldern 55+). Det överensstämmer med ungdomars mindre intresse för politik, som bland 

annat konstaterats i eftervalsundersökningen av Europaparlamentsvalet7. De yngsta 

undersökningsdeltagarna har emellertid en allmänt mer optimistisk syn på EU8, och de 

har större tro på att deras röst räknas i EU (49% jämfört med 44% för personer i åldern 

55+).

EU-medlemskapet som något positivt

En klar majoritet av EU-medborgarna är fortsatt positiva till sitt lands EU-medlemskap. 

Känslan av att EU är något bra är fortfarande stark (57% av de tillfrågade). Denna siffra 

är nästan lika hög som före krisen. Den förnyade stabiliteten kan inte bara analyseras 

mot bakgrund av de pågående och problematiska förhandlingarna mellan Förenade 

kungariket och EU. Den begynnande offentliga debatten om EU:s framtid bör också 

beaktas. I början av hösten 2017 tog sig denna debatt bland annat uttryck i ett uttalande 

7 Europaparlamentet, Eftervalsundersökning av Europaparlamentsvalet 2014, oktober 2014, fältarbete maj–
juni 2014, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/20150201PVL00053/Eftervalsunders%C3%B-
6kning-av-Europaparlamentsvalet-2014
8 I denna undersökning framgick bland annat att ungdomar i högre grad än äldre anger att saker går åt rätt 
håll i EU (33% för 15–24-åringar och 28% för personer i åldern 55+). Av dessa anser 61% att EU-medlemskapet 
är bra jämfört med 54% bland personer i åldern 55+.

?Vad tycker du generellt om att [vårt land] är medlem i EU? Är det...? 

Källa: Parlameter 2017, QA10

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/20150201PVL00053/Eftervalsunders%C3%B6kning-av-Europaparlamentsvalet-2014
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/20150201PVL00053/Eftervalsunders%C3%B6kning-av-Europaparlamentsvalet-2014
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från den franske presidenten Emmanuel Macron och ett tal inför Europaparlamentet från 

Europeiska kommissionens ordförande.

Här ser vi åter att det nationella sammanhanget har stor inverkan på resultatet och leder 

till tydliga åsiktsskillnader. Medborgarna är i regel mer positivt inställda till EU i de länder 

som har en stabil ekonomi eller som nyligen har upplevt positiv ekonomisk tillväxt: 

Luxemburg, Tyskland, Nederländerna och Irland.

Mitt land har tjänat på att gå med i EU... därför att

De flesta EU-medborgare anser att deras land har tjänat på att gå med i EU. I genomsnitt 

angav 64% av de tillfrågade att deras land har tjänat på medlemskapet, jämfört med 

25% som anser motsatsen. Denna trend har varit på uppgång sedan maj 2011 och har 

blivit allt tydligare sedan slutet av den ekonomiska krisen och början på den ekonomiska 

återhämtningen i EU.

Denna känsla är ännu tydligare än 2016; vi ser en ökning på 4% jämfört med september 

2016. Det finns emellertid stora skillnader mellan EU-länderna, från över 85% i Irland, Malta, 

Litauen och Luxemburg till mindre än 50% i Grekland, Cypern och Italien.

? Med hänsyn till allt, skulle du säga att [vårt land] på det hela taget har tjänat på 
eller inte tjänat på att gå med i EU?

Källa: Parlameter 2017, QA11
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?Med hänsyn till allt, skulle du säga att [vårt land] på det hela taget har tjänat på 
eller inte tjänat på att gå med i EU? (Totalt ”Tjänat”)

Källa: Parlameter 2017, QA11
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? Vilka av följande är de viktigaste anledningarna att tycka att [vårt land] 
har tjänat på att gå med i EU? (Totalt av max tre svar)

Källa: Parlameter 2017, QA12. 
Observera att denna fråga bara ställdes till de personer som svarat att deras land har tjänat på att gå med i EU (Q11)
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Observera att denna fråga bara ställdes till de personer som svarat att deras land har tjänat 

på att gå med i EU (fråga 11). 

Personer som svarade att deras land har tjänat på att gå med i EU ombads att ange av vilka 

anledningar de ansåg detta.

Många olika skäl angavs: ekonomisk tillväxt (36%), fred och säkerhet (30%) och samarbete 

mellan EU-länder (30%) var bland de skäl som nämndes oftast, men det finns stora 

nationella skillnader när det gäller vilka skäl som ansågs viktigast.

?Anledningar till att [vårt land] 
har tjänat på att gå med i EU

Källa: Parlameter 2017, QA12
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Även där nivån på stödet för EU är mer eller mindre densamma kan skälen till detta vara 

av olika slag. En jämförelse mellan Spanien och Portugal illustrerar detta på ett bra sätt: 

de flesta medborgare i båda dessa länder säger att EU-medlemskapet är bra för deras 

land (62% i Spanien och 60% i Portugal). De anser vidare att deras land har tjänat på 

medlemskapet (70% respektive 73%). Den viktigaste anledningen till att medborgarna 

anser att deras land har tjänat på medlemskapet skiljer sig emellertid åt:

Viktigaste anledning:
”EU bidrar till ekonomisk tillväxt” 

(39%)

70% av de tillfrågade 
i Spanien anser att 

deras land har tjänat  på att 
gå med i EU.

Viktigaste anledning:
”EU ger nya arbetsmöjligheter” 

(32%) 

73% av de tillfrågade 
i Portugal anser att 

deras land har tjänat på att 
gå med i EU.

I norra Europa kan en intressant jämförelse göras mellan Danmark och Estland: de flesta 

medborgare i båda länderna säger att EU-medlemskapet är bra för deras land (67% i 

Danmark och 68% i Estland). I båda länderna anser man också att det egna landet har tjänat 

på medlemskapet (81% i båda länderna).

Återigen skiljer sig emellertid den viktigaste anledningen till detta åt: i Danmark nämner de 

tillfrågade det förbättrade samarbetet mellan EU-länderna, medan man i Estland nämner 

den ekonomiska tillväxten.

Viktigaste anledning:
”Samarbete med andra EU-länder”

 (47%)

81% av de tillfrågade 
i Danmark anser att 

deras land har tjänat  på att 
gå med i EU.

Viktigaste anledning:
”EU bidrar till ekonomisk tillväxt” 

(49%) 

81% av de tillfrågade 
i Estland anser att 

deras land har tjänat  på att 
gå med i EU.



PARLAMETER 2017: MEDLEMSKAP, BILD OCH ROLL 23

EU-medlemskapet ses som positivt främst av ungdomar, chefer och 
studerande

Ungdomar, personer i chefsställning och studerande är de grupper som är mest positivt 

inställda till EU-medlemskapet. Detsamma gäller även människor som anger att de är 

nöjda med livet och som tror att deras levnadsvillkor kommer att förbättras under de 

kommande fem åren. Dessutom anser mer högutbildade oftare att deras land har tjänat 

på att gå med i EU.

Går saker åt rätt håll?

Den växande framtidsoptimismen i EU kommer sig troligtvis av den gradvisa ekonomiska 

återhämtning som nu har nått medlemsstaterna. Data från Eurostat visar att 235,4 

miljoner män och kvinnor var anställda i EU28 under det andra kvartalet 20179 : det är 

de högsta siffrorna som någonsin har uppmätts. Den säsongsjusterade BNP ökade med 

0,6% i euroområdet (EA19) och med 0,7% i EU28 under andra kvartalet 2017 jämfört 

med föregående kvartal. Under det första kvartalet 2017 växte BNP med 0,5% i båda 

områdena. Jämfört med samma kvartal året innan ökade den säsongsjusterade BNP med 

2,3% i euroområdet och med 2,4% i EU28 under andra kvartalet 201710.

I det tal om tillståndet i unionen som Europeiska kommissionens ordförande höll inför 

Europaparlamentet betonades EU-institutionernas viktiga roll i att bidra till att vända 

vinden. Investeringsplanen för Europa och målmedvetna insatser inom banksektorn 

samt en intelligent tillämpning av stabilitets- och tillväxtpakten var tre av de viktigaste 

framstegen som ordföranden nämnde i sitt tal.

Trots att de flesta av de tillfrågade fortfarande svarar att saker går åt fel håll (49% 

avseende det egna landet och 44% avseende EU) har inställningen börjat förändras, 

särskilt när man beaktar situationen i EU.

Jämfört med i mars 2017 anger fler att saker går åt rätt håll i EU (31% i september 2017 

jämfört med 25%). Denna siffra har i regel gått uppåt sedan den lägsta noteringen på 

19% som uppmättes i november 2011, medan krisen ännu pågick. Denna uppgång ses i 

samtliga medlemsstater.

9 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-
4b8d-9832-24e1cec1e6bf
10 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-
4b98-9d14-ca6ea5c7e260

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-
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Samtidigt som fler anger att sakerna går åt rätt håll i EU ser vi också en nedgående trend i 

den motsatta uppfattningen. I undersökningen framkommer att den andel personer som 

anser att saker går åt fel håll i EU har minskar med 6% jämfört med mars 2017 och med 

10% jämfört med ett år sedan.

Bland de tillfrågade anger 11% att saker varken går åt rätt eller fel håll i EU, vilket är 3% 

lägre än i mars 2017. Såsom framgår av diagrammet ovan stöder de båda nedåtgående 

trenderna – för svaren ”fel håll” och ”varken det ena eller det andra” – den uppåtgående 

trend som visas i den blå linjen (”rätt håll”).

Åsikterna skiljer sig dock stort åt mellan olika länder.

I nästa diagram ser vi hur medborgarna i varje land ställer sig till de två frågorna ”Går 

saker åt rätt håll i ditt land?” och ”Går saker åt rätt håll i EU?”. När dessa två frågor jämförs 

framgår att en större andel av de tillfrågade i 17 länder fortfarande anser att saker går 

åt rätt håll i det egna landet. Det är intressant att notera att det i vissa medlemsstater 

råder en utbredd känsla av att saker inte går åt rätt håll varken på nationell nivå eller på 

EU-nivå. Det gäller bland annat Grekland och Italien11, som visas i nedre vänstra hörnet av 

diagrammet.

11 I Grekland anser 16% av medborgarna att saker går åt rätt håll i EU, medan 8% säger detsamma om det 
egna landet. I Italien är siffrorna 21% respektive 16%.

? I dagsläget, skulle du generellt sett säga att saker går åt rätt håll eller åt fel håll i EU?

Källa: Parlameter 2017, D73.b
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I andra länder, exempelvis Bulgarien och Litauen, är andelen personer som anser att saker 

går åt rätt håll i EU betydligt större (48% i Bulgarien och 46% i Litauen) än den andel som 

anser detsamma om det egna landet (28% respektive 27%).

Det omvända förhållandet råder i t.ex. Malta och Nederländerna, där medborgarna 

anser att deras eget land är på väg åt rätt håll i högre grad än EU: i Malta anser 64% 

av de tillfrågade att saker går åt rätt håll i deras land och motsvarande siffra är 59% för 

Nederländerna. När samma personer får samma fråga om EU är siffrorna 41% respektive 

46%.

Irland särskiljer sig genom en mycket positiv inställning: här ser vi de högsta siffrorna för 

”saker går åt rätt håll” både på nationell nivå och på EU-nivå (75% respektive 59%). 

?Går saker åt rätt håll i [vårt land]/i EU?

Källa: Parlameter 2017, D73.a and D73.b
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Är mitt land eller EU på väg åt rätt håll?

Vid en analys av de tillfrågades sociodemografiska profil framgår att ungdomar i högre 

grad anser att EU är på väg åt rätt håll, medan de äldre generationerna är mer positiva till 

utvecklingen i det egna landet.

Människor som allmänt är mer nöjda med livet och som tror att deras levnadsvillkor 

kommer att förbättras under de kommande fem åren svarar i högre grad att saker går åt 

rätt håll både på EU-nivå och på landsnivå.

Bilden av Europaparlamentet och dess roll

Såsom diskuterats ovan anser allt fler att deras röst räknas i EU. Denna ökade medvetenhet 

går hand i hand med ett stabilt stöd för EU-medlemskapet och en stark känsla av att 

medlemskapet har varit något positivt. Sammantaget kan detta tas som en bekräftelse på 

medborgarnas växande stöd för EU-projektet. I takt med att den ekonomiska optimismen 

växter verkar det som om Europaparlamentet håller på att återvinna medborgarnas 

förtroende.

Enligt Europeiska kommissionens Standard Eurobarometer 8712 är Europaparlamentet den 

EU-institution som EU-medborgarna har högst förtroende för: 45% av de tillfrågade har 

förtroende för parlamentet, 41% för Europeiska kommissionen och 37% för Europeiska 

centralbanken. 42% av de tillfrågade svarade att de hade förtroende för EU som helhet. 

Förtroendet för EU och Europaparlamentet är därmed högre än för de nationella 

parlamenten (36%) och för de nationella regeringarna (37%).

Trots att många av de tillfrågade (42%) säger sig ha en neutral bild av Europaparlamentet 

framgår det tydligt att antalet personer med en positiv bild av denna institution är på 

uppgång (33% jämfört med 25% i september 2016). Denna ökning har lett till en direkt 

minskning av andelen tillfrågade som har en negativ bild av Europaparlamentet, medan 

den andel som har en neutral bild förblir relativt stabil: mellan 41% och 46% under de 

senaste tio åren.

Irland är det land där flest har en positiv bild av parlamentet (54%), följt av Bulgarien, Malta 

och Luxemburg med över 45% positiva. I nedre änden av spektrumet befinner sig Tjeckien, 

där 18% säger sig ha en positiv bild av Europarlamentet, samt Lettland och Frankrike, där 

motsvarande siffra är 20% eller mindre.

12 Europeiska kommissionen, Standard Eurobarometer 87, maj 2017, http://ec.europa.eu/commfrontof-
fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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?Har du rent allmänt en mycket positiv, ganska positiv, neutral, ganska negativ 
eller mycket negativ bild av Europaparlamentet?

Källa: Parlameter 2017, QA6

?Svar avseende ”positiv bild av Europaparlamentet” 
i procent per medlemsstat 

Källa: Parlameter 2017, QA6
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Ökningen av den andel tillfrågade som har en positiv bild ses i alla medlemsstater, vilket 

framgår av stapeldiagrammet ovan. Även denna gång är det Irland som har störst andel 

positiva svar, och här ser vi också en ökning med 16% sedan hösten 2016. Bara Cypern 

och Kroatien ligger kvar på samma nivå vad gäller andelen som har en positiv bild av 

parlamentet.

Utöver denna glädjande utveckling i fråga om bilden av Europaparlamentet är den andel av 

de tillfrågade som anger att de har en neutral bild av Europaparlamentet fortfarande särskilt 

iögonfallande i vissa medlemsstater. Några av dessa är Estland (59%), Lettland (58%), Finland 

(57%) och Litauen (56%), vilka har den största andelen neutrala svar.

På EU-nivå är de personer som har en neutral bild av Europaparlamentet oftare kvinnor, 

personer som anger att de ligger i mitten på en politisk vänster-högerskala och tillfrågade 

som anser att deras röst inte räknas och att EU-medlemskapet varken är bra eller dåligt. 

? Ökning av andelen tillfrågade som väljer svarsalternativet ”positiv bild av Europaparlamentet” 
(resultaten visas som procentuell skillnad mellan september/oktober 2016 och oktober 2017)

Källa: Parlameter 2017 QA6
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En viktigare roll att spela

De flesta medborgare (47%) vill att Europaparlamentet i framtiden ska spela en viktigare 

roll.

Svaren skiljer sig inte särskilt mycket från tidigare år, men några undantag är värda att 

nämna: betydligt färre av de tillfrågade i t.ex. Malta, Slovakien och Estland svarade att de 

vill att Europaparlamentet ska spela en viktigare roll i framtiden.

Det är intressant att analysera medborgarnas bild av Europaparlamentet i kombination 

den roll de vill att parlamentet ska spela, eftersom den nationella kontexten spelar stor 

roll i detta sammanhang. Önskan om en viktigare roll för Europaparlamentet delas både 

av tillfrågade i länder med en positiv syn på parlamentet och tillfrågade i vissa av de 

länder där man har en mer negativ inställning till denna institution.

De data som samlats in genom denna och tidigare Eurobarometerundersökningar om 

bilden av och den önskade rollen för Europaparlamentet, i kombination med synen på 

EU-medlemskapet och dess fördelar samt andra indikatorer som diskuteras i detta kapitel, 

skapar en bild av att medborgarna i allt större utsträckning vill att Europaparlamentet ska 

spela en mer avgörande roll, både genom att lyssna noga på medborgarnas starkare röst 

och genom att svara effektivt på deras åsikter om vilka frågor som bör prioriteras. 

?Skulle du personligen vilja att Europaparlamentet spelade en viktigare roll 
eller en mindre viktig roll?

Källa: Parlameter 2017, QA7
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Intresse för EU-valet

Med mindre än två år till nästa Europaparlamentsval vill EU-medborgarna inte bara att 

parlamentet ska spela en viktigare roll; en majoritet av dem (55%) säger sig också ha 

intresse av nästa EU-val som kommer att hållas 2019.

Intresset är särskilt stort i Nederländerna (79%), följt av Sverige (70%), Irland (69%) och 

Tyskland (68%). I vissa av medlemsstaterna är intresset emellertid fortfarande relativt litet, 

exempelvis i Slovakien (30%) och Tjeckien (23%), vilka är de två länder som hade lägst 

valdeltagande i EU-valet 2014. De tillfrågade i dessa länder kan för närvarande tänkas vara 

mer intresserade av det kommande nationella valet i Tjeckien den 20–21 oktober 2017. 

Om vi tittar på EU-genomsnittet har de tillfrågade med högst utbildning störst intresse av 

EU-valet. Dessutom anser dessa personer att deras röst räknas i EU, de är intresserade av 

EU-frågor och de har en positiv bild av Europaparlamentet.

Svaren på denna fråga stämmer väl överens med den allt mer positiva inställning till 

EU-projektet som märks av i hela unionen. Denna indikator ska emellertid inte ges alltför 

stor vikt eftersom den offentliga debatten om EU-valet ännu inte har kommit igång, vilket 

innebär att medborgarnas medvetenhet om valet fortfarande är liten. 

? Den totala andel som säger sig ha intresse för nästa EU-val i procent, uppdelat efter land

Källa: Parlameter 2017, QA15
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KAPITEL II: VAD SKA SKYDDAS?

Idén om ”ett Europa som skyddar” har redan fått fäste i den politiska diskussionen 

om EU. Den gemensamma förklaringen om EU:s lagstiftningsprioriteringar för 

2017 som undertecknades av de tre ordförandena den 13 december 2016 hade 

mottot ”Ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum”. 

Ledande nationella och europeiska politiker har anslutit sig till denna idé. 

Ursprungligen gällde detta främst säkerhetsfrågor, men dagens diskussion om 

skydd är mer mångfasetterad och omfattar många olika förslag.

Denna undersökning syftar till att skapa större förståelse för inom vilka områden och 

i vilken utsträckning EU-medborgarna förväntar sig att EU ska skydda dem. I detta 

sammanhang avses två sorters skydd: å ena sidan måste det fastställas vilka hot 

medborgarna vill att EU ska skydda dem mot, å andra sidan vill vi ta reda på vilka av EU:s 

uppnådda resultat som medborgarna vill att EU ska skydda och bevara.

I parlamentets senaste Eurobarometerundersökning Två år kvar till EU-valet 201913  

framkom det att medborgarna är mycket medvetna om ett antal globala geopolitiska 

hot, t.ex. Rysslands och Kinas ökande makt och inflytande och den allt mer instabila 

situationen i de arabiska/muslimska länderna. En klar majoritet av de tillfrågade vill ha ett 

gemensamt EU-svar på dessa hot. Det är emellertid inte bara den globala utvecklingen 

som oroar medborgarna.

Vid den nyligen genomförda undersökningen Standard Eurobarometer 8714  

konstaterades också att terrorism, invandring och ekonomin anses mycket viktiga. Dessa 

orosmoln skapar, tillsammans med andra faktorer såsom klimatförändringarna, en känsla 

av osäkerhet.

Genom Eurobarometerundersökningen Två år kvar till EU-valet 2019 från mars 2017 ville 

man också klargöra på vilka områden medborgarna vill se kraftfullare EU-åtgärder. Det 

framkom att det finns ett betydande stöd för utökade insatser på ett flertal områden. 

Framför allt visade undersökningen att de tillfrågade har blivit allt mer medvetna om 

EU:s åtgärder på de områden de själva anser viktigast. Det gäller särskilt terrorism, skydd 

av de yttre gränserna, migration, säkerhet och försvar. I diagrammet nedan kombineras 

13 Europeiska kommissionen, Standard Eurobarometer 87, maj 2017, http://ec.europa.eu/commfrontof-
fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
14 Europeiska kommissionen, Standard Eurobarometer 87, våren 2017, http://ec.europa.eu/commfrontof- 
fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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EU-medborgarnas uppfattning om EU:s verksamhet på särskilda områden, deras 

förväntningar på verksamheten inom dessa områden och utvecklingen under ett år, 

från 2016 till 2017. Exempelvis har andelen personer som anser att EU:s verksamhet på 

området kampen mot terrorism (den gröna stapeln) är tillräcklig ökat med 10% under 

det senaste året. Av den röda stapeln framgår att 12% färre av de tillfrågade anser att EU:s 

verksamhet är otillräcklig, medan 2% färre än 2016 efterlyser mer ingripanden. Denna 

sammanfattning visar att allt fler medborgare är medvetna om EU:s verksamhet på de 

områden de anser vara viktiga.

På grundval av dessa resultat har man sedan gått ett steg längre och försökt kartlägga de 

områden där medborgarna förväntar sig skydd från EU. EU-länderna blir fortsatt utsatta 

för angrepp, vilket kan förklara att terrorism är det hot som de flesta anser att EU bör 

? Uppfattningar om EU:s verksamhet jämfört med förväntningar på EU:s verksamhet 
Utvecklingen från 2016 till 2017

Källa: Eurobarometer, Två år kvar till EU-valet, mars 2017
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skydda dem mot (i genomsnitt 58%). Terrorism är det största hotet för de tillfrågade i 18 

medlemsstater, däribland de länder som mest nyligen utsatts för attacker. I genomsnitt är 

detta svar vanligast i Tjeckien, Förenade kungariket, Frankrike, Malta och Spanien.

Kampen mot terrorism

I likhet med tidigare Eurobarometerresultat15  är det värt att notera att medborgarna 2016 

tillfrågades på vilken nivå terrorhotet bäst kan bekämpas. 38% svarade global nivå, 23% 

europeisk nivå, 21% nationell nivå, 6% lokal eller regional nivå och 10% svarade spontant 

alla nivåer. I undersökningen från 2016 fastställdes också de tre viktigaste åtgärderna mot 

terrorism: att bekämpa finansiering av terrorgrupper, att bekämpa de bakomliggande 

orsakerna till terrorism och radikalisering samt att stärka kontrollen av EU:s yttre gränser.
15 Europaparlamentet, Särskild Eurobarometer 85.1, Föreställningar och förväntningar, kampen mot terror-
ism och radikalisering, juni 2016, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20160623PVL00111/
Europeans-in-2016-Per- ceptions-and-expectations-fight-against-terrorism-and-radicalisation

?EU och dess medborgare står inför ett antal hot. Mot vad av följande bör 
EU skydda sina medborgare? (Totalt ”Terrorism”)

Källa: Parlameter 2017, QA13

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Per- ceptions-and-expectations-fight-against-terrorism-and-radicalisation
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Per- ceptions-and-expectations-fight-against-terrorism-and-radicalisation
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? EU och dess medborgare står inför ett antal hot. Mot vad av följande bör EU skydda sina 
medborgare? I första hand? Något mer?

Källa: Parlameter 2017, QA13
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Om vi återgår till den aktuella studien har de hot som anges som näst störst att göra 

med den instabila ekonomiska situation som många medborgare befinner sig i: först 

arbetslöshet (43%) och därefter fattigdom och utanförskap (42%). Trots den ekonomiska 

återhämtningen präglas svaren från Grekland fortfarande i hög grad av krisen. När det 

gäller socioekonomiska faktorer skiljer sig svaren från de tillfrågade i Grekland mest från 

EU-genomsnittet. Oron för dessa frågor är också mycket stor i Cypern, Portugal, Spanien 

och Kroatien. I Litauen anses fattigdom och utanförskap vara det största hotet av dem 

alla. Bland samtliga tillfrågade (omkring 28 000 personer) svarade 33% att de ibland, eller 

ofta, har svårt att betala sina räkningar i slutet av månaden.

Sommaren 2017 kom nya vågor av migranter, och 35% av EU-medborgarna anger nu att 

det behövs skydd mot okontrollerad migration. I Malta, Tjeckien, Estland, Italien, Ungern 

och Grekland är denna andel över 50%. Bland dessa medlemsstater ingår, som förväntat, 

inrese-, transit- och destinationsländer. Vad som är intressant är däremot att denna andel 

ligger över EU-genomsnittet även i en annan kategori av länder, som påverkas mindre 

direkt av migrationen. Här går det inte att så något samband mellan Eurostats asylstatistik 

för 201616 och den vanliga uppfattningen bland medborgarna att okontrollerad migration 

är ett hot. Resultaten i exempelvis Tjeckien, Estland, Slovakien och Polen skulle kunna 

tyda på att den nationella politiska diskussionen påverkar medborgarnas uppfattning 

i högre grad än den faktiska situationen i landet. Detta är emellertid bara en möjlig 

förklaring. En djupare sociodemografisk analys skulle kunna ge andra förklaringar, såsom 

att mångfald anses vara ett hot eller innebära ekonomisk instabilitet.

Övriga svarsalternativ valdes i genomsnitt av mindre än en fjärdedel av de tillfrågade. 

De femte och sjätte största upplevda hoten är procentuellt lika stora: 23% av de 

tillfrågade anser att EU bör skydda dem mot klimatförändringar och religiös radikalism. 

Klimatförändringar ses som det näst största hotet i Sverige, medan religiös radikalism 

ligger betydligt över EU-genomsnittet i Nederländerna, Belgien och Österrike, med 

en svarsandel på över 30%. På EU-nivå svarar i genomsnitt en av fem tillfrågade att 

organiserad brottslighet, väpnad konflikt och politisk extremism är hot. Slutligen, och i 

mindre utsträckning, uppfattar ungefär en av tio att spridning av infektionssjukdomar, 

it-angrepp, lönedumpning och hot mot dataskyddet som hot. Bland dessa är 

svarsalternativen ”it-angrepp” och ”hot mot dataskyddet” (båda 9%) i viss mån 

diskriminerande gentemot de tillfrågade i ålders- och utbildningshänseende: ju högre 

utbildning de tillfrågade har, desto mer uppmärksammar de dessa två sammankopplade 

hot.

16 Eurostat, data över asylsökande och förstagångsasylsökande uppdelade efter medborgarskap, ålder och 
kön; aggregerade årsdata (hämtat den 11 oktober 2017), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=migr_asyap- pctza&lang=en

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyap- pctza&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyap- pctza&lang=en
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En annan intressant detalj avseende den sociodemografiska fördelningen av de 

tillfrågade kan konstateras när det gäller lönedumpning. Det finns inget samband mellan 

de tillfrågades svar i fråga om de uppfattade hoten ”lönedumpning” och ”fattigdom och 

utanförskap”. Det finns inte heller något statistiskt samband med den faktiska andelen 

personer som riskerar fattigdom enligt Eurostats data. Lönedumpning prioriteras oftare 

av personer i den övre medelklassen och överklassen. När samma företeelse analyseras 

ur socioprofessionell synvinkel framgår att personer i chefsställning är mest oroliga för 

lönedumpning. Därför kan det vara lämpligt att undersöka huruvida medborgarna ännu 

har en allmän förståelse för begreppet lönedumpning.

? Tillfrågade som har angett ”lönedumpning” som ett hot, indelade efter samhällsklass

Källa: Parlameter 2017, QA13

? Tillfrågade som har angett ”lönedumpning” som ett hot, analyserade 
ur ett socioprofessionellt perspektiv

Källa: Parlameter 2017, QA13
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Resultat som bör skyddas
Trots att EU för närvarande ifrågasätts uppskattar medborgarna inte desto mindre de 

värderingar, framgångar och positiva resultat som unionen fört med sig. I kommissionens 

senaste undersökning i serien Standard Eurobarometer17 fastställs tydligt vilka dessa 

resultat är: freden i EU, friheten att resa, arbeta och studera inom EU, den gemensamma 

valutan och Erasmusprogrammet är enligt de tillfrågade de största fördelarna med EU. I 

den föreliggande undersökningen vidareutvecklas denna idé i avsikt att ta reda på vilka 

resultat medborgarna helst vill att EU ska skydda. Svaren delas in i två huvudtyper: å ena 

sidan friheter såsom grundläggande rättigheter och fri rörlighet, å andra sidan sociala 

och ekonomiska framsteg såsom arbetstagarnas rättigheter, pensioner och ekonomiskt 

välbefinnande. Som vi kommer att se kan medlemsstaterna delas in i olika grupper när 

det gäller vilka uppnådda resultat de vill att EU ska slå vakt om.

17 Europeiska kommissionen, Standard Eurobarometer 87, våren 2017, http://ec.europa.eu/commfrontof- 
fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142

Källa: Parlameter 2017, QA14

http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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På EU-nivå anses skyddet av grundläggande rättigheter och friheter viktigast (44% av 

svaren). Det bör noteras att dessa grundläggande värderingar har prioriterats högst i alla 

Eurobarometerundersökningar som hittills genomförts. I år, då vi firar Romfördragens 

sextioårsjubileum och tioårsjubileet för Europeiska unionens byrå för grundläggande 

rättigheter, bekräftar resultaten att de grundläggande rättigheterna och friheterna är en 

avgörande del av den europeiska identiteten. Det näst vanligaste svaret, med ett EU-

genomsnitt på 36%, är friheten att resa, arbeta och studera inom EU. Dessa två kategorier 

av friheter är de vanligast angivna i Sverige, Finland och Tyskland. Grundläggande 

rättigheter prioriteras också högt av de tillfrågade i Nederländerna, Danmark, Cypern och 

Österrike. Friheten att resa, arbeta och studera inom EU är det vanligaste svaret i Baltikum 

(Litauen, Estland och Lettland). Utöver Sverige, Finland och Tyskland rankas denna frihet 

också högt av många i Bulgarien, Irland, Förenade kungariket och Slovakien.

Bland de övriga resultat och mål som medborgarna anser att EU bör skydda är 

socioekonomiska framsteg i form av arbetstagarnas rättigheter (34%), tillräckliga och 

trygga pensioner (34%) och välstånd och ekonomiskt välbefinnande (33%) populära. 

Dessa svar är särskilt vanliga i Grekland, Spanien, Italien och Portugal. I Slovenien och 

Frankrike svarar många att arbetstagarnas rättigheter och pensioner är viktiga frågor. I 

Lettland, Litauen, Österrike, Ungern och Belgien är pensioner och välstånd vanliga svar. 

? EU har nått resultat och uppnått mål som du kanske värdesätter. Vad av följande anser 
du att EU bör prioritera att skydda? (De populäraste svaren uppdelade efter land)

Grundläggande rättigheter 
och friheter

Arbetstagarnas rättigheter
Friheten att resa, arbeta och 

studera inom EU

Källa: Parlameter 2017, QA14
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Bland de tillfrågade angav 33% miljön som det näst viktigaste område som EU bör 

skydda. Detta svar var särskilt vanligt i Sverige, Nederländerna och Danmark.

I genomsnitt svarade 27% av de tillfrågade i hela EU att trygghet i fråga om 

hälsoskyddsnormer är viktig. Närmare en av fem anger att gemensamma europeiska 

värderingar (19%) och den nationella och kulturella identiteten (18%) bör prioriteras. 

Konsumenternas rättigheter på en inre marknad (16%) och säkerhet och integritet på 

nätet (13%) är de ovanligaste svarsalternativen. På landsnivå ser vi att gemensamma 

europeiska värderingar anges oftast i Tyskland och Österrike, och i Österrike är den 

nationella och kulturella identiteten ett lika vanligt svar. I Portugal är däremot detta svar 

minst vanligt: bara en av tio väljer detta svarsalternativ. Dessa resultat diskuteras mer 

ingående längre fram.

Undersökningsdeltagarnas sociodemografiska profil

Vid en djupare analys av resultaten framgår för det första att undersökningsdeltagarnas 

socioekonomiska situation påverkar deras svar om både hot och positiva resultat som 

EU bör skydda. Den som har det svårt ekonomiskt är naturligtvis mer benägen att 

lägga större tonvikt vid ekonomiska frågor. Emellertid nämner i synnerhet de äldre 

generationerna också terrorism.

För det andra ser vi att inställningen till EU tenderar att påverka 

undersökningsdeltagarnas svar. Svaren som gäller terrorism och ekonomiska frågor 

(t.ex. arbetstagarnas rättigheter och pensioner), som tas upp av många av de tillfrågade, 

tenderar att gå hand i hand med svar som tyder på ett mindre intresse för politik och 

en allmän likgiltighet för medlemskapet, dess fördelar och bilden av EU. Det innebär att 

dessa svar är vanligare bland dem som inte engagerar sig i valen och som i högre grad 

anser att deras röst inte räknas i EU.

Medborgare med en mer positiv inställning till EU nämner däremot, efter terrorism 

och ekonomiska frågor, frågor som har att göra med miljön (eller hotet från 

klimatförändringar) och skydd av friheter inom EU. Det kan konstateras att dessa 

personers rapporterade levnadsstandard är något högre och att de har större framtidstro. 

De är positiva till EU-medlemskapet och anser att deras land har tjänat på att gå med i EU. 

De har också intresse av politik och anser att det är viktigt att rösta.
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Samma mönster i fråga om intresse för EU-frågor kan iakttas när det gäller hot såsom 

politisk extremism. Religiös radikalism, organiserad brottslighet och väpnad konflikt 

rankas också högre av dem som är intresserade av politik och är positivt inställda till EU, 

trots att mönstret här inte är lika tydligt. Den fria rörligheten ingår också i denna kategori, 

särskilt bland yngre personer födda efter 1980. Mönstren ovan ska ses som indikationer 

som eventuellt ger anledning till en djupare analys av den data som samlats in. De är inte 

på något sätt en absolut beskrivning av en särskild sociodemografisk grupp.

Europeisk och nationell identitet: gemensamma nämnare

Som vidareutveckling av ovanstående tar vi en närmare titt på två frågor med koppling 

till värderingar: gemensamma europeiska värderingar å ena sidan och den nationella 

och kulturella identiteten å andra sidan. När det gäller de uppnådda resultat som de 

tillfrågade anser att EU bör skydda får dessa två alternativ nästan lika många röster 

vardera: 19% respektive 18%. Dessa två alternativ nämns av personer som har vissa 

saker gemensamt: samtliga är intresserade av politik i allmänhet och av det kommande 

EU-valet 2019. Den nationella och kulturella identiteten nämns emellertid oftare av de 

undersökningsdeltagare som är mer negativt inställda till EU. En analys av deras allmänna 

profil på EU-nivå visar att de har en relativt negativ inställning till EU: de anser att deras 

lands EU-medlemskap är något dåligt och inte för med sig några fördelar för det egna 

landet. Tillfrågade som svarar att den nationella och kulturella identiteten är viktig har 

ofta en negativ bild av både EU och Europaparlamentet och vill att parlamentet ska spela 

en mindre viktig roll i framtiden.

Sett ur nationellt perspektiv väljer betydligt fler tillfrågade i Tyskland och Sverige 

svarsalternativet ”gemensamma europeiska värderingar” än ”den nationella och kulturella 

identiteten”. I Estland och Förenade kungariket är däremot ”den nationella och kulturella 

identiteten” ett mer populärt svarsalternativ än ”gemensamma europeiska värderingar”. 

Det är också fallet, fast i mindre utsträckning, i Grekland, Irland, Kroatien och Malta. 

Däremot ges båda svarsalternativ lika vikt i Österrike, Finland, Tjeckien, Nederländerna, 

Danmark, Bulgarien och Litauen.

Inom ramen för diskussionen om nationell och kulturell identitet och europeiska 

värderingar bör ett viktigt resultat från den senaste undersökningen i serien Standard 

Eurobarometer (nr 87 från mars 2017)18  nämnas: När de tillfrågade svarade på den 

18 Europeiska kommissionen, Standard Eurobarometer 87, våren 2017, http://ec.europa.eu/commfrontof- 
fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142

http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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traditionella Eurobarometerfrågan om EU-medborgarskapet angav 68% att de känner sig 

som EU-medborgare. Det är den högsta nivån någonsin.

Fokus på det digitala Europa

I frågorna som gäller hot och resultat som EU bör skydda ingår flera svarsalternativ med 

koppling till digitalisering och ett uppkopplat Europa. Detta är inte de vanligaste svaren, 

men hos de personer som nämner dem finns en positiv korrelation mellan svaren om 

de uppfattade hoten ”it-angrepp” och ”hot mot dataskyddet”. Samtidigt finns ett tydligt 

samband med ”säkerhet och integritet på nätet” som en prioritering bland de resultat 

som EU bör skydda. I nationellt hänseende är personer i Nederländerna mest oroliga för 

it-angrepp och hot mot dataskyddet (19% respektive 21%). Detsamma gäller skyddet 

av säkerhet och integritet på nätet, där Nederländerna är det land där flest (29%) anger 

att detta är ett område där EU bör skydda sina medborgare. Det är värt att notera att 

de tillfrågade i Nederländerna verkar vara de mest uppkopplade i EU: 93% anger att 

de använder internet dagligen, jämfört med EU-genomsnittet på 71%. Överraskande 

nog är de nederländska tillfrågade de som är minst intresserade av att EU ska skydda 

konsumenternas rättigheter på en inre marknad (9%; samma andel har också uppmätts i 

Finland).

Fokus på it-säkerhet

I kommissionens undersökning från juni 2017 om EU-medborgarnas inställning till 

it-säkerhet19 angav 51% av de tillfrågade att de inte anser att de har tillräcklig information 

om riskerna med it-brottslighet, medan 46% anser att de har tillräcklig information. Enligt 

56% av de tillfrågade är it-brottslighet en mycket viktig utmaning för EU:s inre säkerhet. 

Denna oro kommer förmodligen att växa under kommande år, eftersom det också 

framgår av undersökningen att internetanvändningen fortsätter att öka i hela EU, oavsett 

uppkopplingsplats (hem, mobil enhet, arbetsplats eller skola/universitet).

19 Europeiska kommissionen, Särskild Eurobarometer 464a, Europeans’ attitudes towards cyber security, juni 
2017, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instru- 
ments/SPECIAL/surveyKy/2171

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instru- ments/SPECIAL/surveyKy/2171
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instru- ments/SPECIAL/surveyKy/2171
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? Europaparlamentet fattar beslut om europeisk lagstiftning som direkt påverkar varje medborgares liv.
Vad av följande bör enligt din uppfattning prioriteras av Europaparlamentet?

Källa: Parlameter 2017, QA8
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KAPITEL III: EN UPPMANING TILL HANDLING BASERAD PÅ TYDLIGA 
VÄRDERINGAR

I det tredje och sista kapitlet av Parlameter 2017 tas medborgarnas 

politiska prioriteringar upp. Efter att de tillfrågade svarat på vilka hot EU 

bör skydda medborgarna mot ombads de ange vilka områden de anser att 

Europaparlamentet bör prioritera inom sin verksamhet.

I linje med de identifierade hoten finns ett jämnt fördelat stöd bland medborgarna för 

bekämpning av fattigdom och socialt utanförskap – samma nivå som för terrorism. Båda 

dessa områden nämns av 41% av de tillfrågade på EU-nivå.

Kampen mot ungdomsarbetslöshet är den tredje viktigaste frågan i genomsnitt (31%). 

Dessa tre prioriteringar återspeglar också EU-medborgarnas främsta önskan: de vill leva 

på en plats där deras möjligheter garanteras och där deras frihet skyddas från terrorhot.

Därnäst vill 22% av de tillfrågade att parlamentet ska lagstifta om sätt att hitta en 

gemensam europeisk lösning på migrationsfrågan. Det framgår också att omkring en av 

fem personer stöder nya sätt att stärka ekonomin och tillväxten (21%) och att bekämpa 

klimatförändringar med kreativa lösningar (19%).

Detta kan ge en allmän bild av EU-medborgarnas prioriteringar, så länge som de 

analyseras med hänsyn till den nationella kontexten. Vilka politikområden de tillfrågade 

i olika medlemsstater anser viktigast är till stor del kopplat till de frågor som landets 

medborgare oroar sig mest för.

I vissa fall är svaren emellertid något oväntade. Kampen mot terrorism är ett exempel 

på detta: de tillfrågade från Tjeckien (55%), Italien och Malta (båda 48%) är de som 

oftast anger terrorism som en viktig fråga trots att dessa länder inte har drabbats av 

terrorattacker på senare år. Detta svarsalternativ är minst vanligt bland de tillfrågade i 

Slovenien (28%), Lettland (28%), Litauen (25%) och Grekland (21%). 
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Kampen mot terrorism är en prioritering för...

I genomsnitt är det kvinnor (43%), personer i åldern 55+ (45%), personer som arbetar i 

hemmet (50%) och pensionärer (45%) som oftast anger att denna fråga bör prioriteras. 

Personer i dessa sociodemografiska grupper anger också oftare att terrorism är det 

viktigaste hotet för EU att ta itu med.

Det finns ett tydligt samband mellan terrorism som uppfattat hot och åsikten att 

Europaparlamentet bör prioritera terrorism. Såsom angetts ovan uppfattas terrorism 

som det största hotet på EU-nivå (58%), men denna andel varierar stort mellan 

medlemsstaterna. Följaktligen är det föga förvånande att kampen mot terrorism (41%) är 

den fråga som flest anser att Europaparlamentet bör prioritera, vid sidan om bekämpning 

av fattigdom och socialt utanförskap (41% för båda).

De länder där flest personer oroar sig för terrorism är Tjeckien (69%), Italien (65%), 

Förenade kungariket (65%), Frankrike (63%) och Malta (63%). De tillfrågade från fyra av 

dessa länder anger också att de vill att detta ska vara en av Europaparlamentets främsta 

prioriteringar (Tjeckien 55%, Italien 48%, Malta 48% och Frankrike 45%).

? ”Terrorism som ett hot” och ”terrorism som en prioritering för Europaparlamentet”

Källa: Parlameter 2017, QA8 och QA13
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Att bekämpa fattigdom och socialt utanförskap

Att bekämpa fattigdom och socialt utanförskap är det enda svarsalternativet som får över 

50% i ett antal medlemsstater, närmare bestämt Portugal (67%), Litauen (58%), Grekland 

(57%), Lettland (55%), Cypern och Slovenien (båda 51%) och Spanien (50%). De länder 

där detta svar får lägst andel är Italien (31%), Tjeckien och Danmark (båda 30%).

Att bekämpa fattigdom är viktigast för...

Det är knappast förvånande att bekämpning av fattigdom prioriteras mer i de mest 

socialt utsatta grupperna, dvs. kvinnor (43%), personer som arbetar i hemmet (46%) och 

arbetslösa (43%). Män (38%), personer i chefsställning (36%) och egenföretagare (33%) 

väljer mer sällan detta svarsalternativ. 

?Svar avseende ”bekämpa fattigdom och socialt utanförskap” uppdelade efter land

Källa: Parlameter 2017, QA8
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Att bekämpa ungdomsarbetslöshet

I Grekland anser 67% av de tillfrågade att bekämpning av ungdomsarbetslösheten bör 

vara Europaparlamentets högsta prioritering. Motsvarande andel är 61% i Cypern, 55% i 

Portugal och 51% både i Kroatien och i Slovenien. I den andra änden av skalan befinner 

sig Danmark med 9%, Nederländerna med 8% och slutligen Sverige med 7% av de 

tillfrågade som anser att ungdomsarbetslösheten bör ges högsta prioritet. Denna skillnad 

mellan Nord- och Sydeuropa kan till viss del förklaras av skillnaderna i dessa länders 

ekonomiska situation.

Det är också intressant att se på den faktiska nivån av ungdomsarbetslöshet och jämföra 

denna med hur viktig denna fråga anses i de olika länderna. Dessa data presenteras i 

diagrammet nedan och visar att det finns ett tydligt samband. En första grupp av länder, 

som omfattar Tjeckien, Danmark, Estland, Tyskland, Malta, Nederländerna och Förenade 

? Svar avseende ”bekämpa ungdomsarbetslöshet” uppdelade efter landländerna

Källa: Parlameter 2017, QA8 och QA13
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kungariket, har låg ungdomsarbetslöshet. De tillfrågade från dessa länder ansåg inte att 

kampen mot ungdomsarbetslöshet behöver prioriteras särskilt högt. Däremot anser de 

tillfrågade från Kroatien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Portugal och Spanien – där 

ungdomsarbetslösheten är större än EU-genomsnittet – i högre grad än EU-genomsnittet 

att denna fråga bör prioriteras. Slutligen är det värt att ta en extra titt på Slovenien, 

Litauen och Lettland: trots att dessa länder har relativt låg ungdomsarbetslöshet är deras 

medborgare mycket mer måna om att Europaparlamentet ska prioritera denna fråga.

Bekämpa klimatförändringar med kreativa lösningar

Att bekämpa klimatförändringar med kreativa lösningar är den utmaning som prioriteras 

högst i Sverige (50%), Nederländerna (42%) och Danmark (41%). Regeringar, företag och 

allmänheten i dessa länder har blivit medvetna om att miljöskydd går hand i hand med 

företagande och sysselsättning. Europaparlamentet är övertygat om att en miljöpolitik 

?Prioritering av ”bekämpa ungdomsarbetslöshet” 
och ungdomsarbetslöshetsnivå i de olika länderna

Källa: Parlameter 2017, QA8 och 
Eurostat, hämtat den 12 oktober 2017
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som kombineras med marknadsekonomi kan bli en drivkraft för tillväxt och sysselsättning 

i alla delar av ekonomin. Enorma framsteg i fråga om grön teknik och gröna jobb har 

gjorts runtom i Europa på senare år, men trots detta kvarstår betydande skillnader mellan 

medlemsstaterna.

Bekämpa klimatförändringar eller stärka ekonomin: måste vi välja?

Det är intressant att notera att de tillfrågade i de flesta länder antingen anger ”bekämpa 

klimatförändringar” eller ”stärka ekonomin” som en viktig prioritering – men inte båda 

delarna. I själva verket finns en tydlig negativ korrelation mellan de två svarsalternativen. 

Att stärka ekonomin anses särskilt viktigt i Litauen (46%), Grekland (36%) och Spanien 

(34%) medan kampen mot klimatförändringar anses vara relativt oviktig (Litauen 6%, 

Grekland 11%, Spanien 14%).

Detta förhållande förefaller främst ha att göra med den ekonomiska situationen i 

medlemsstaterna i fråga. Ekonomisk tillväxt anges som en viktig prioritering främst i 

de medlemsstater som har en lägre BNP per capita. Kampen mot klimatförändringar 

betraktas däremot som viktigare i rikare länder. 

? Svar avseende ”bekämpa klimatförändringar” och ”stärka ekonomin och tillväxten”
Källa: Parlameter 2017, QA8
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Källa: Parlameter 2017, QA8 och 
Eurostat, hämtat den 12 oktober 2017

?BNP per capita och prioriteringen ”bekämpa klimatförändringar” 
uppdelade efter land
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Stort stöd för de europeiska värderingarna

EU-medborgarnas politiska prioriteringar går hand i hand med deras huvudsakliga 

värderingar. Vilka värderingar vill medborgarna att Europaparlamentet ska slå vakt om 

på deras vägnar? I likhet med samtliga Eurobarometerundersökningar sedan 2007 anser 

EU-medborgarna att skydd av mänskliga rättigheter (56%, nummer 1 sedan 2016) är den 

viktigaste värderingen att bevara och skydda.

Skydd av mänskliga rättigheter betraktas som den viktigaste värderingen att slå vakt om 

i samtliga sociodemografiska grupper, utan undantag. Denna uppfattning har emellertid 

särskilt starkt fäste hos kvinnor (57%), 25–34-åringar (61%), personer i chefsställning 

(61%), tjänstemän och studerande (båda 58%).

Yttrandefrihet ligger kvar på andra plats, med 34%. Denna värdering nämns oftare av 

män (37%), 15–24-åringar (40%), studerande (38%), kroppsarbetare (37%) samt personer i 

chefsställning och arbetslösa (båda 36%).

? Vilken eller vilka av följande värderingar tycker du att Europaparlamentet bör prioritera?
 (Max tre svar) Källa: Parlameter 2017, QA9
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?Vilken eller vilka av följande värderingar tycker du att Europaparlamentet bör prioritera? 
(Max tre svar)

Källa: Parlameter 2017, QA9
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Jämställdhet mellan män och kvinnor anges som en prioritering av 32% (-1%) av de 

tillfrågade, medan 28% av EU-medborgarna (-2%) nämner solidaritet mellan EU:s 

medlemsstater.

Därefter kommer solidaritet mellan EU och fattiga länder i världen (20%, -3), dialogen 

mellan kulturer och religioner (20%, -3), skydd av minoritetsgrupper (19%, +1) och 

avskaffandet av dödsstraff i hela världen (10%, -2).

Det bör noteras att svarsalternativet ”solidaritet mellan EU:s medlemsstater” har minskat 

med 8% sedan oktober 2007. Hälften av de tillfrågade i Grekland nämner detta (52%), 

46% i Bulgarien, 37% i Cypern och Slovenien samt 36% i Tyskland. Det kan jämföras med 

22% i Spanien, 20% i Sverige, 19% i Malta och 13% i Förenade kungariket.

De stora skillnaderna mellan medlemsstaterna i denna fråga och den övergripande 

minskningen skulle kunna förklaras med att medborgarnas uppfattning av solidaritet 

mellan EU:s medlemsstater är nära förknippad med den nationella kontexten. Samtidigt 

kan tonvikten på denna värdering variera något beroende på att den politiska 

dagordningen ser olika ut i de olika länderna.

När det gäller de tillfrågades sociodemografiska profil nämns solidaritet mellan EU:s 

medlemsstater oftare av män (31%), personer i åldern 55+ (30%), egenföretagare, 

tjänstemän och personer i chefsställning (alla 33%). Det gäller också personer som har 

en positiv bild av EU (35%) och som vill att Europaparlamentet ska spela en viktigare roll 

(33%).

Sist men inte minst bör det nämnas att alla värderingar, utom ”skydd av 

minoritetsgrupper”, fick en någon lägre procentandel, emellertid utan att hierarkin mellan 

värderingarna ändrades. 
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