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PARLAMETER 2018
ATT ANTA UTMANINGEN: FRÅN (PASSIVT) STÖD TILL EN FAKTISK RÖST

SAMMANFATTNING

ed sju månader kvar till valet visar Parlameter 2018 ett växande stöd för EU bland
européerna och en ökad medvetenhet om det kommande
Europaparlamentsvalet. Denna välgrundade optimism, som uttrycks av en tyst
majoritet, kan vara själva kärnan i ett positivt europeiskt narrativ som binder
samman EU-medborgarna. Ett narrativ som har stöd hos en bred majoritet av
medborgarna i en bred majoritet av medlemsstaterna och som står i
motsatsställning till den skräniga populismen. Parlameter 2018 presenterar
resultaten av undersökningen som en möjlighet att anta utmaningen: Från
(passivt) stöd till en faktisk röst.

EU-medborgarna ser i högre grad än någonsin sina länders medlemskap i EU som något bra.
Inte sedan rekordnoteringen, som inföll mellan Berlinmurens fall 1989 och antagandet av
Maastrichtfördraget 1992, har denna indikator nått en så hög nivå som i den nuvarande
undersökningen: I ett EU-genomsnitt anser 62 % av de tillfrågade att det är positivt att deras
land är anslutet till EU. En majoritet av de tillfrågade i alla 28 medlemsstater tycker även att deras
land har gynnats av sitt EU-medlemskap. Denna åsikt har vuxit med en procentenhet sedan den
förra undersökningen i april 2018 och ligger nu på 68 %, den högsta notering som uppmätts
sedan 1983. Som svar på frågan varför deras land har gynnats ligger i EU-genomsnitt
ekonomiska faktorer högst upp på listan, tillsammans med övertygelsen att EU bidrar till att
upprätthålla fredliga relationer med andra länder.

Brexit, inte det bästa valet

Nästan alla de allmänna indikatorer som mätte stödet för EU visade att detta stärktes signifikant
i efterdyningarna av Förenade kungarikets folkomröstning om utträde ur EU och de ännu
pågående förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket om både utträdesavtalet och
ramen för de framtida förbindelserna. Parlameter 2018 ger en bild av hur medborgarna skulle
rösta om en liknande folkomröstning om att lämna EU skulle hållas i deras eget land. Den
positiva inställningen till EU återspeglas här tydligt: Européerna skulle med en övertygande
bred majoritet på 66 % rösta för ett fortsatt EU-medlemskap för deras land. Bara 17 % skulle rösta
för ett utträde, medan 17 % av väljarna är osäkra.
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En mer tvetydig bild

Tendenserna över tid visar att européerna upplever en ökad tillfredsställelse med hur
demokratin i EU fungerar (49 %, +3 procentenheter sedan april) – men också i deras eget land
(58 %, +3 procentenheter). Dessa resultat går hand i hand med en allt starkare uppfattning bland
de tillfrågade att deras röst räknas i EU. För andra gången sedan april 2018 höll i ett EU-
genomsnitt 48 % av de tillfrågade med om påståendet att deras röst räknas i EU. Denna stabilitet
på EU-nivå döljer dock en vikande tendens som återfinns i mer än hälften av EU:s medlemsstater.

I ljuset av detta, och till skillnad från de positiva resultaten från de ovan nämnda indikatorerna,
målar Parlameter 2018 också upp en mer tvetydig bild. Trots att de tydligt stöder EU-
medlemskapet i allmänhet tycker hälften av de tillfrågade att vissa saker i EU går åt fel håll.
Medan våren 2018 visade på en positiv trend ser vi nu istället en nedgång, då andelen av de
tillfrågade som anser att situationen i EU går i fel riktning har ökat till 50 % (+8 procentenheter),
medan 52 % (+4 procentenheter) anser att situationen i deras eget land går i fel riktning. 33 %
av de tillfrågade tycker däremot att situationen i deras eget land går åt rätt håll, och 28 % tycker
att samma sak gäller för EU.

Med lite mer än ett halvår fram till Europaparlamentsvalet 2019 håller sig bilden av
Europaparlamentet alltjämt stabil. Medan 32 % av de tillfrågade har en positiv bild av
Europaparlamentet, förhåller sig den relativa majoriteten, 43 %, neutrala i frågan. Bara 21 % av
de tillfrågade har en negativ bild av Europaparlamentet. Ett lika stabilt resultat återges av svaren
på frågan om medborgarna vill att Europaparlamentet ska inta en starkare roll i framtiden. Efter
att rösterna för en starkare roll för Europaparlamentet ökat tydligt mellan 2015 och 2017,
stabiliserar sig nu opinionen i EU-genomsnitt: Idag svarar 48 % av de tillfrågade att de vill att
Europaparlamentet ska spela en viktigare roll i framtiden, medan 27 % skulle föredra en mindre
viktig roll och 15 % inte ser något behov av förändring.

Mot denna bakgrund visar Parlameter 2018 det största stöd som noterats sedan 2004 för euron
som gemensam valuta. Inför dess 20-årsjubileum bekräftade européerna sitt breda och
ihållande stöd för euron: 61 % är för euron i ett EU-genomsnitt. Denna nivå ökar till och med till
77 % i själva euroområdet, en ökning med tre procentenheter sedan mars 2018. Det lägsta
stödet noterades i sju länder vilka alla ligger utanför euroområdet.

Större medvetenhet om Europaparlamentsvalet

Parlameter 2018 tar också en närmare titt på medborgarnas åsikter om det kommande
Europaparlamentsvalet, vilket visar en allmänt ökad medvetenhet om nästa val, samtidigt som
en mångfasetterad bild av åsikter och attityder framträder. I september 2018 kunde 41 % av
européerna uppge rätt datum för Europaparlamentsvalet 2019, en ökning utan motstycke på
nio procentenheter under de senaste sex månaderna, vilken förstärktes av tvåsiffriga ökningar i
tio medlemsstater. Det bör påpekas, och ses som en varningsklocka, att samtidigt i genomsnitt
44 % (-6 procentenheter) av européerna fortfarande inte kunde uppge när nästa
Europaparlamentsval äger rum. Därutöver ligger den uttalade sannolikheten för att rösta i nästa
Europaparlamentsval kvar på en ytterst stabil nivå sedan april 2018. 31 % uppgav i september
2018 att de med säkerhet kommer att rösta (noterat som 10 på en skala från 1 till 10) och 18 %
uppgav att de troligen kommer att göra det (8 eller 9 på skalan). Omvänt så uppgav 33 % att de
troligen inte kommer att delta i valet (1 till 5 på skalan).



I september 2018 uppgav 51 % av medborgarna att de var intresserade av det kommande
Europaparlamentsvalet, en nivå som höll sig stabil i majoriteten av medlemsstaterna, dock med
stor spridning på den uttalade nivån av intresse. Medborgarnas prioriteringar i valkampanjen
har å andra sidan förändrats under den senaste sexmånadersperioden. Bland européerna idag
toppar migration (50 %), ekonomi och tillväxt (47 %) och kampen mot ungdomsarbetslösheten
(47 %) listan över valkampanjens mest angelägna teman. Terrorism faller med 44 % (-5
procentenheter) från första plats ner till en fjärdeplats på listan. Här är det även nödvändigt att
se bortom det europeiska genomsnittet och betrakta de nationella resultaten, då
rangordningen av teman inte bara har ändras på internationell nivå, utan i ännu högre grad på
den nationella.

På frågan om vilka politiska teman medborgarna vill att Europaparlamentet ska prioritera
placerar sig ekonomi och sociala frågor högst, tillsammans med kampen mot terrorism. Kampen
mot fattigdom och social utestängning är med stabila 41 % det tema som nämns mest i
valkampanjen, följt av ungdomsarbetslösheten (33 %, +2 procentenheter). Dessa siffror
stämmer därmed ganska väl överens med den prioritering av kampanjteman som de tillfrågade
uppgett. När det kommer till prioriteringen av de värderingar som parlamentet bör försvara
väljer 46 % av européerna skydd av de mänskliga rättigheterna i hela världen, följt av
jämställdhet mellan män och kvinnor (40 %), yttrandefrihet (38 %) och solidaritet mellan
medlemsstaterna (30 %).

Ytterligare information:
Europaparlamentets särskilda Eurobarometer 90.1 genomfördes i alla 28 medlemsstater från
den 8–26 september 2018, av Kantar Public för Europaparlamentets räkning. Den fullständiga
rapporten, inklusive nationella faktablad och bilagor över data och resultat, finns online på
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/
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