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PARLAMETER 2019: DE 10 VIKTIGASTE LÄRDOMARNA

Fortsatt starkt stöd för EU-medlemskap
Efter sju års stigande trend har allmänhetens stöd för medlemskap i Europeiska un-

ionen nu stabiliserats på en hög nivå: nästan 6 av 10 européer är positiva till att det 

egna landet är medlem i EU.

Allmänheten är nöjd med hur demokratin fungerar i EU
EU-valet 2019 bidrog till att fler människor är nöjda med hur demokratin fungerar i 

Europeiska unionen: 52 % (+3 procentenheter) delar denna känsla.

EU:s invånare vill ha ett starkare parlament
EU:s invånare vill att Europaparlamentet ska spela en större roll i framtiden. Några 

månader efter EU-valet vill 58 % av de tillfrågade att parlamentet ska ha ett större in-

flytande. Detta är en ökning med 7 procentenheter sedan våren 2019 och med 14 

procentenheter sedan september 2015 – den högsta nivån sedan 2007.

Allmänhetens bild av Europaparlamentet håller på att ändras
Allmänhetens bild av Europaparlamentet är även nu i första hand neutral (46 %, +3 

procentenheter), men vid en närmare anblick kan man se att klyftan mellan de som 

har en positiv bild av Europaparlamentet (33 %, +1 procentenhet) och de som har en 

negativ bild (19 %,  2 procentenheter) har ökat. 

”Min röst räknas i EU” har gått ner till samma nivå som före valet
Som förväntat har andelen människor som känner att deras röst räknas i EU återgått till 

samma nivå som före valet. Även om uppfattningen att ”min röst räknas” naturligtvis 

i hög grad hör samman med att val hålls, så understryker den också EU-invånarnas 

konstanta förväntningar om att deras röst ska räknas.
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Klimatförändringar, fattigdom, terrorism och arbetslöshet är de viktigaste 
prioriteringarna
De flesta EU-invånare vill se konkreta EU-åtgärder för bekämpning av klimatförändring-

ar, fattigdom, terrorism och arbetslöshet. I fråga om försvaret av europeiska värderingar 

anser en tydlig majoritet att mänskliga rättigheter i hela världen, yttrandefrihet och 

jämställdhet måste kvarstå som EU:s grundläggande värden.

Klimatförändringar: den viktigaste miljöfrågan för EU:s invånare
Av en lång rad miljöfrågor anser en absolut majoritet i genomsnitt i EU att klimatförän-

dringarna är den viktigaste miljöfrågan i dag, följd av luftföroreningar, avskogning och 

den växande mängden avfall.

Ungdomsledda klimatinsatser fungerar
Nära sex av tio EU-invånare anser att de ungdomsledda protesterna för klimatåtgärder 

har haft en direkt inverkan på politiken både på EU-nivå och på nationell politik.

Mer information? Ja, tack!
Tre fjärdedelar av EU-invånarna (77 %) vill ha mer information om vad EU-institution-

erna gör. Mest intresserade är de av följande områden: de konkreta konsekvenserna 

av EU-lagstiftningen på lokal, regional och nationell nivå samt mer information om 

Europaparlamentets och dess ledamöters verksamhet. 

Vilja att engagera sig
Tre av tio tillfrågade skulle bli uppmuntrade att engagera sig mer i det arbete som det 

egna landets ledamöter i Europaparlamentet utför om de fick mer information om 

ledamöternas roller och arbete, eller om ledamöterna förekom oftare i medier.
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FORTSATT STARKT STÖD FÖR EU 

Efter en nästan kontinuerlig ökning mellan 2011 och 2018 har allmänhetens stöd för medlem-

skap i Europeiska unionen nu stabiliserats på en hög nivå. Nära sex av tio EU-invånare (59 %, =) 

är positiva till det egna landets EU-medlemskap, och denna traditionella nyckelindikator i Euroba-

rometern ligger därmed kvar på en hög nivå för tredje året i rad1.

En majoritet av de tillfrågade i 25 medlemsstater anser att det egna landets medlemskap är ”bra”. Stödet 

i dessa länder varierar mellan 81 % i Irland och Luxemburg, och 42 % i Storbritannien. I de övriga tre 

medlemsstaterna – Italien, Tjeckien och Slovakien – anser en majoritet av de tillfrågade att EU-medlem-

skapet varken är bra eller dåligt för deras land. Jämfört med juni 2019 visas en tydlig ökning av stödet 

för EU-medlemskap i Frankrike, där andelen positiva tillfrågade ökade med 6 procentenheter till 58 %. 

I Grekland ökade stödet med 5 procentenheter till 47 % och i Lettland med 4 procentenheter till 59 %. 

Däremot minskade stödet för EU i Litauen (-8 procentenheter), Storbritannien (-7 procentenheter), Polen 

och Cypern (båda  5 procentenheter).

Mot bakgrund av brexit är Storbritannien det enda land som uppvisar en kraftig ökning av andelen till-

frågade som är osäkra i fråga om EU-medlemskap: 31 % av de brittiska tillfrågade (en ökning med 11 

procentenheter jämfört med juni 2019) anser att EU-medlemskapet varken är bra eller dåligt för Storbri-

tannien. Ungdomar är fortfarande de största supportrarna av Europeiska unionen jämfört med andra 

1 Nivån har legat mellan 57 % och 62 % sedan mars 2017
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åldersgrupper. 64 % av 15–24-åringar anser att EU-medlemskapet är ”bra”, jämfört med 54 % av européer 

i åldern 55+. Trots detta visar denna undersökning också att stödet från ungdomarna minskade med 6 

procentenheter jämfört med juni 2019. Det är för tidigt att säga om denna utveckling är ett första tecken 

på likgiltighet hos ungdomarna. Det minskade stödet för EU bland unga vittnar dock om att deras stöd, 

inbegripet valdeltagande och allmänt intresse, inte kan tas för givet. 

STÖRRE TILLFREDSSTÄLLELSE MED DEMOKRATIN I EU

Medan stödet för EU-medlemskap fortfarande är stabilt fortsätter den allmänna känslan av 

optimism när det gäller EU:s framtid att öka långsamt men stadigt.

32 % av allmänheten anser att EU är på rätt väg. Det är en ökning med 5 procentenheter jämfört med 

våren 2019 och en fortsättning på den positiva trend som har iakttagits sedan november 2011. Andelen 

människor som anser att EU går åt fel håll minskar dessutom med 5 procentenheter, vilket betyder att 

det är en relativ majoritet på 46 % av de tillfrågade som tycker så. Samtidigt bidrog EU-valet 2019 och 

medborgarnas aktiva deltagande i detta till en större tillfredsställelse med hur demokratin fungerar i Eu-

ropeiska unionen. Redan tidigare Eurobarometerundersökningar visade tecken på att allmänheten litar 

på och uppskattar den demokratiska processen i EU, och detta bekräftas särskilt av de senaste Parlame-

terresultaten om olika aspekter av demokratin i EU. 52 % av EU:s invånare är nöjda med hur demokratin 

fungerar i Europeiska unionen och 56 % känner likadant i fråga om sina egna länder. Under de senaste tolv 

månaderna har andelen nöjda med den demokratiska processen i EU ökat, medan motsvarande ökning 

för demokratin på nationell nivå är mindre.

I de länder bland de 28 medlemsstaterna där invånarna är mest nöjda med hur demokratin i EU fungerar är 

andelen nöjda ungefär dubbelt så stor som i de länder där invånarna är minst nöjda. Irland (77 %), Danmark (77 

%) och Polen (73 %) är mest nöjda, medan Spanien och Storbritannien (båda 45 %), Italien (44 %) och Grekland 

(34 %) är de länder där invånarna är minst nöjda med den demokratiska processen i EU. Om man tittar på de 

nationella systemen är andelen tillfrågade som är nöjda i Rumänien (34 %), Kroatien (33 %) och Grekland (32 

%) nästan tre gånger mindre än i Danmark (93 %), Luxemburg (84 %) och Nederländerna (83 %), som har de 

största andelarna invånare som är nöjda med nationella demokratiska processer. I 14 länder är den allmänna 

tillfredsställelsen med demokratin i EU större än tillfredsställelsen med den nationella demokratin. Skillnaden 

är särskilt slående i Rumänien, Kroatien, Litauen, Bulgarien, Lettland och Polen. När det gäller nationella föränd-

ringar uppvisar Ungern, Polen, Tjeckien och Spanien de största ökningarna i stödet för demokratin i EU sedan 

våren 2019 (+13, +11, +10 respektive +9 procentenheter). Dessa ökningar bör sättas in i sitt sammanhang, med 

beaktande av specifika politiska händelser, till exempel Europeiska unionens ståndpunkt i fråga om iakttagandet 

av rättsstatsprincipen i Ungern och Polen, eller det osäkra politiska klimatet i Spanien.
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ÖKAT INTRESSE FÖR EU-FRÅGOR

En annan faktor som bidrar till en bättre bedömning av utvecklingen av den allmänna opin-

ionen om EU är det allt större intresset för EU-frågor bland allmänheten och i medier under det 

senaste året.

På frågan om hur deras personliga intresse för EU-frågor har förändrats under de senaste tolv månaderna 

svarade en stor majoritet av de tillfrågade att det inte har förändrats (62 %). 22 % av européerna uppger 

dock att deras intresse har ökat, medan endast 15 % anger att det har minskat.

På nationell nivå är ett ökat intresse för EU-frågor mycket tydligt i Irland (45 %) och i Storbritannien (43 %), 

vilket delvis avspeglar den nationella offentliga debatt som domineras av Brexit-frågan. På andra änden av 

skalan hamnar Italien och Rumänien, där 27 % respektive 22 % av invånarna uppger att deras intresse för 

EU-frågor har minskat under det senaste året. 

Det finns ett tydligt samband mellan ett återupprättat allmänt intresse för EU-frågor och en ökad diskus-

sion om EU-frågor i medierna. Generellt svarade hälften av de tillfrågade att de inte hade märkt någon 

skillnad i mediebevakningen, medan 36 % av européerna svarar att andelen EU-relaterad mediebevakning 

har ökat och 11 % svarar att den har minskat.
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ALLMÄNHETENS BILD AV EUROPAPARLAMENTET HÅLLER PÅ ATT FÖRÄNDRAS 

Mot bakgrund av det ökande förtroendet för demokratin i EU och det allt större intresset för 

EU-frågor verkar Europaparlamentet gynnas av det återupprättade förtroendet. 

Även om allmänhetens bild av Europaparlamentet fortfarande i första hand är neutral (46 %, +3 procen-

tenheter sedan september 2018), visar trenden att klyftan mellan de som har en positiv bild av Europa-

parlamentet (33 %, +1 procentenhet) och de som har en negativ bild (19 %, -2 procentenheter) har ökat. 

Irland är det land som har den största andelen positiva tillfrågade (52 %), följt av Danmark (49 %), Portugal 

(49 %) och Sverige (48 %). Tjeckien, Frankrike och Spanien ligger på andra änden av skalan, med en ”positiv” 

andel på 20 %, 24 % respektive 25 %.

De som har en ”neutral” bild av Europaparlamentet är oftast kvinnor, ungdomar och studenter, samt per-

soner med lägre inkomster. Samtidigt har chefer och de som känner att deras röst räknas i EU den mest 

positiva bilden av institutionen. Här kan vi dra en viktig slutsats: känslan av att ens röst räknas är avgörande 

för allmänhetens bild av Europaparlamentet som en demokratisk och direktvald institution, och den 

påverkar åsikterna i en positiv riktning. 

Detta öppnar också för nya sätt att se på allmänhetens engagemang med Europaparlamentet. Engage-

manget verkar kunna bero på dels deras åsikt om institutionen, dels, och kanske i högre grad, känslan 

av att man kan bidra till förändring genom att rösta; att demokratin i EU kan ge tillräckliga svar på deras 

personliga förväntningar.
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DET TYDLIGASTE KRAV PÅ STÖRRE INFLYTANDE FÖR EUROPAPARLAMENT 
SOM NÅGONSIN HAR UPPMÄTTS

Om allmänheten litar på att de kan få till stånd en förändring genom att rösta, och om de 

dessutom anser att de kan göra sin röst hörd i EU, skulle man kunna förvänta sig att sådana 

attityder också skulle resultera i ett krav på ett mer inflytelserikt Europaparlament. De senaste 

fyra åren har de tillfrågade i flera Eurobarometerundersökningar också uttryckt en önskan om ett 

parlament med större inflytande. 

Den här Eurobarometerundersökningen visar på det tydligaste kravet på större inflytande för Europapar-

lament sedan denna fråga ställdes för första gången 2007. 58 % av européerna, vilket är en ökning med 7 

procentenheter sedan våren 2019 och 14 procentenheter sedan september 2015, vill att Europaparlamen-

tet ska spela en större roll. I 25 medlemsstater vill en relativ majoritet se en mer inflytelserikt institution. 

Andelen varierar från 89 % i Cypern till 39 % i Danmark. 

Kunskap om parlamentets verksamhet kan mycket väl vara en avgörande faktor för detta stöd för ett större 

inflytande. I alla länder – med undantag endast av Cypern, Spanien, Luxemburg och Rumänien – är an-

delen som vill se en viktigare roll för parlamentet betydligt större bland personer som vet mycket om 

parlamentets lagstiftningsarbete. Tillfredsställelsen över hur demokratin fungerar i Europeiska unionen har 

en liknande effekt: ju nöjdare de tillfrågade är med det demokratiska systemet i EU, desto troligare är det 

att de vill se ett mer inflytelserikt Europaparlament.
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MINDRE KÄNSLA AV ATT ENS RÖST RÄKNAS I EU: 
FÖRVÄNTAD JUSTERING ELLER EN KATALYSATOR FÖR ÅTGÄRDER?

Kravet på en starkare roll för Europaparlamentet i kombination med en allt större till-

fredsställelse över hur demokratin i EU fungerar utgör skäl för att anta att allmänheten 

känner ett allt större förtroende för Europaparlamentet. Och ändå visar den här undersöknin-

gen att känslan av att ens röst räknas i EU håller på att återgå till samma nivå som före valet. 

Andelen tillfrågade som känner att deras röst räknas i EU hamnar på 49 %, vilket är samma nivå som i 

februari-mars 2019. I Eurobarometerundersökningen efter valet2 låg andelen på 56 %. 

Resultatet visar att uppfattningen att ”min röst räknas” har en stark koppling till valdynamiken. Stödet för det 

europeiska projektet är inte nog i sig självt för att förändra känslan av att ”min röst räknas”. Även om stödet 

för EU-medlemskap i många EU-länder sammanfaller med en relativt stark känsla av att ”min röst räknas i 

EU”, så är denna koppling mindre uppenbar i vissa andra EU-länder. Exempelvis är den allmänna känslan 

av att ”min röst räknas” ganska stark i Österrike, Kroatien och Slovakien, medan stödet för EU-medlemskap 

i samma länder fortfarande är relativt lågt.

2 Har EU-valet fått en ny dimension? Eurobarometer 91.5, september 2019 (PE640.156), https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sv/be-
heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension
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PRIORITERINGAR SOM BÖR FÖRSVARAS

Liksom framgår av resultatet i EU-valet har allmänheten stora förväntningar i fråga om vilka 

ämnen Europaparlamentet bör prioritera. 

I oktober 2019 ansåg 32 % av de tillfrågade att bekämpningen av klimatförändringarna och bevarandet 

av miljön, haven och den biologiska mångfalden borde stå högst upp på listan över prioriteringar för 

Europaparlamentet. Bekämpning av social utestängning och fattigdom kom på andra plats med 31 %, följt 

av – ganska långt efter – bekämpning av terrorism och organiserad brottslighet (24 %) samt bekämpning 

av ungdomsarbetslöshet och strävan efter full sysselsättning i alla EU-länder (24 %). Investeringar i högre 

utbildning och rätt förutsättningar för ekonomisk tillväxt utgör nästa samling viktiga frågor för 22 % res-

pektive 18 % av de tillfrågade. 
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Bekämpning av social utestängning och fattigdom är den viktigaste frågan i 12 länder, på delad förstaplats 

med andra frågor i 6 av dessa länder. I 11 länder kommer kampen mot klimatförändringarna och miljöskyd-

det först (delad högsta prioritet i 2 medlemsstater). Ungdomsarbetslösheten är fortfarande en viktig fråga i 5 

länder, medan kampen mot terrorism är den viktigaste frågan i 3 länder. Skydd av de yttre gränserna är hög-

sta prioritet endast i Estland, och frågan delar första plats med bekämpning av terrorism och bekämpning 

av social utestängning och fattigdom. Förbättring av konsumenternas rättigheter samt kvaliteten på och 

tillgången till hälso- och sjukvård för alla invånare toppar listan i Portugal och Rumänien, båda på samma nivå 

som andra frågor. Slutligen är Malta det enda land där den viktigaste frågan för invånarna är en starkare ge-

mensam politik för migration och integration. Som alltid återspeglar allmänhetens prioriteringar i hög grad 

det egna landets situation och sociodemografiska förhållanden. Prioriteringarna kan och kommer att variera 

i hög grad, i fråga om både graden av stöd och betydelsen i olika länder, och även inom länder mellan olika 

sociodemografiska undergrupper. Om vi tittar enbart på frågan om klimatförändringar visar kartan nedan 

hur stödet för frågan varierar mellan länderna från 62 % i Sverige till bara 14 % i Bulgarien.
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VÄRDEN SOM BÖR FÖRSVARAS

En mer enhetlig åsikt i länderna och en mer stabil utveckling finner vi när vi tittar på de värden 

som Europaparlamentet bör försvara som en prioritet. 

Skyddet av mänskliga rättigheter i hela världen är fortfarande det värde som allmänheten sätter främst, 

enligt 48 % (+ 2 procentenheter jämfört med september 2018) av de tillfrågade. Jämställdhet hamnar, trots 

en mycket liten svängning, på andra plats (38 % =), tillsammans med yttrandefrihet (38 %). Var tredje eu-

ropé nämner också solidaritet mellan EU:s medlemsstater (33 %, +3 procentenheter), medan internationell 

solidaritet mellan EU och fattiga länder i världen och interkulturell eller interreligiös dialog ses som viktiga 

värden av mer än en femtedel av befolkningen (23 %, +1 procentenhet respektive 22 %, -1 procentenhet).

Slutligen nämner 18 % (-2 procentenheter) av européerna också skyddet av minoriteter, och 10 % av de till-

frågade anser att avskaffandet av dödsstraffet i världen är ett viktigt värde som parlamentet bör arbeta för. 

KLIMATFÖRÄNDRINGAR OCH KLIMATÅTGÄRDER

Klimatförändringarna och andra miljörelaterade frågor utgör en allt större del av vår vardag. I 

allt från naturkatastrofer och temperaturrekord till den ungdomsledda rörelsen #FridaysFor-

Future, som har fått miljontals människor att gå ut på gatorna och demonstrera, för att inte tala 

om politiska debatter som fokuserar på dessa frågor, visar européerna sin oro och kräver konkreta 

åtgärder.

Parlamentets egen Eurobarometerundersökningar återspeglar den exponentiellt ökande känslan av brådska 

i ett antal undersökningar under denna period: i april  20183  valde endast 35 % av de tillfrågade klimatförän-

dringar som sin främsta prioritering för valkampanjen inför valet till Europaparlamentet, och frågan hamnade 

på femte plats. Redan i februari-mars 20194 sade 55 % av den grupp tillfrågade som sade att de sannolikt 

skulle rösta i EU-valet att klimatförändringarna var deras främsta prioritering. I parlamentets Eurobarome-

terundersökning efter valet5 framgick det att ”bekämpning av klimatförändringarna och skydd av miljön” 

var det näst viktigaste skälet till att medborgarna gick och röstade i EU-valet i maj 2019. 37 % av de rö-

stande i genomsnitt i EU anger denna fråga som skäl för att gå och rösta, efter ekonomi och tillväxt (44 %). 

För ungdomar och studenter var klimatförändringarna det viktigaste skälet för att gå och rösta. 

3 Demokrati på väg – val till Europaparlamentet: Ett år kvar, Eurobarometerundersökning 89.2, maj 2018 (PE621.866), https://www.europarl.
europa.eu/at-your-service/sv/be-heard/eurobarometer/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move

4 Närmare medborgarna, närmare valet, Eurobarometerundersökning 91.1, april 2019 (PE637. 932) https://www.europarl.europa.eu/at-your-ser-
vice/files/be-heard/eurobarometer/2019/closer-to-the-citizens-closer-to-the-ballot/report/en-eurobarometer-2019.pdf

5 Har EU-valet fått en ny dimension? Eurobarometer 91.5, september 2019 (PE640.156), https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sv/be-
heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension
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KLIMATFÖRÄNDRINGARNA ÄR DEN VIKTIGASTE FRÅGAN FÖR EU-MEDBORGARNA

Den här undersökningen fortsätter att utforska allmänhetens attityder och farhågor när det 

gäller klimatförändringarna. Mer än hälften av de tillfrågade ansåg att klimatförändringar-

na (52 %) är den viktigaste miljöfrågan . Avseende mer specifika frågor sätter européerna luft-

föroreningar (35 %), havsföroreningar (31 %), avskogning och växande avfallsmängder (båda 28 

%) högst bland miljöfrågorna. I den lägre delen av denna lista hittar man de miljöskador som 

orsakas av turism och buller, vilka båda nämns av färre än en tiondel av de tillfrågade.

Även om klimatförändringarna toppar EU-genomsnittet visar en djupare analys på nationell nivå att de till-

frågade i vissa länder anser att det finns andra miljöfrågor som är viktigare. De undergrupper som oftast 

anger klimatförändringarna som den mest oroande miljöfrågan är unga (60 % är 15–24 år, jämfört med 48 % 

över 55 år), studenter (62 %), högutbildade (57 % jämfört med 47 % av de med lägre utbildningsnivåer) eller 

chefer (58 %). De tenderar också att vara positiva till Europaparlamentet och dess roll: 58 % av de som har en 
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positiv bild av Europaparlamentet anger klimatförändringar som sin viktigaste prioritering – jämfört med 44 

% av de som har en negativ bild av parlamentet. 

Luftföroreningar är den viktigaste miljöfrågan för mer än två tredjedelar av invånarna i Malta (69 %) och för 

omkring hälften av invånarna i Bulgarien (52 %) och Polen (49 %), medan avskogning är den viktigaste frå-

gan i Litauen (63 %), Estland och Rumänien (båda 54 %). De som svarade att avskogning är en viktig fråga 

är oftare unga (35 % är 15–24 år jämfört med 27 % i åldern 55+), studerar fortfarande (34 %) och använder 

ofta internet (29 %). Slutligen är den viktigaste frågan för vissa européer den allt större mängden avfall. Den 

frågan är den viktigaste i Lettland (48 %), Slovenien (42 %), Slovakien (40 %) och Tjeckien (39 %). Det går inte 

att utläsa någon tydlig sociodemografisk profil hos dessa tillfrågade, men det verkar som om de oftare är 

äldre, i motsats till frågorna ovan (30 % är 40 år eller äldre jämfört med 26 % i åldersgruppen 15–24 år).

UNGDOMSLEDDA KLIMATPROTESTER OCH DERAS FÖRVÄNTADE POLITISKA RESULTAT

Rörelsen #FridaysForFuture och andra liknande protestaktioner har mobiliserat miljontals 

människor i hela EU och globalt under det senaste året, vilket har resulterat i en intensiv 

mediebevakning. 

De tillfrågade fick frågan huruvida dessa ungdomsledda protester faktiskt har bidragit till fler politiska åt-

gärder för att bekämpa klimatförändringarna – såväl på EU-nivå som på nationell nivå. Båda frågorna fick 

ett tydligt svar: nästan sex av tio européer tror eller är övertygade om att ungdomsledda klimatprotester 

har en direkt politisk effekt i båda fallen.

En absolut majoritet av de tillfrågade i 25 medlemsstater anser att de ungdomsledda klimatdemonstra-

tionerna bidrar till ytterligare politiska åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna i EU. Mest övertygade 

om detta inflytande är irländarna, med nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade (74 %), svenskarna (71 %) och 

cyprioterna (70 %). I Irland och Cypern anser drygt tre av tio tillfrågade att dessa åtgärder ”definitivt” kom-

mer att leda till positiva politiska resultat i EU (31 % respektive 35 %). I Estland är skillnaden mellan de som 

tror att dessa protester skulle kunna leda till fler politiska åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna i 

EU och de som inte tror det (45 %) mindre – samma sak gäller för Storbritannien (47 % respektive 42 %). 

Tjeckien är det enda land där fler tillfrågade anser att insatser såsom de ungdomsledda protesterna inte 

bidrar till att EU vidtar fler politiska åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna (52 % mot 42 % som 

anser att de gör det).

Skillnaderna mellan medlemsstaterna är större när man tittar på gruppen tillfrågade som anser att un-

gdomsledda protester skulle påverka politiska åtgärder mot klimatförändringarna i deras eget land. I 19 

europeiska länder anser en absolut majoritet av de tillfrågade detta, och i ytterligare tre länder (Litauen, 
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Malta och Storbritannien) delar en relativ majoritet av de tillfrågade denna åsikt. I flera länder, alla i Cen-

tral- och Östeuropa, anser de flesta av de tillfrågade att deras nationella politik inte skulle påverkas av 

ungdomsledda klimatprotester. I Slovenien tror 52 % att demonstrationerna inte har någon sådan effekt, 

medan 44 % tror att de har det; i Kroatien anser 55 % att det inte blir någon effekt, medan 42 % av de 

tillfrågade anser att protesterna skulle påverka. Andra länder där en majoritet är skeptisk till den direkta 

effekten av ungdomsledda protester på nationellt beslutsfattande inbegriper Lettland (54 % mot 41 %), 

Estland (54 % mot 40 %), Bulgarien (44 % mot 38 %) och Tjeckien (58 % mot 37 %).

Den sociodemografiska analysen visar att ju yngre de tillfrågade är, desto troligare är det att de anser att 

EU kommer att påverkas av sådana protester. Denna grupp har också oftare en hög utbildningsnivå eller 

studerar fortfarande, är oftare chefer och frekventa internetanvändare. En annan viktig egenskap är deras 

ositiva inställning till EU och Europaparlamentet. 
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ENGAGERA DIG!

EU-valet 2019 har avsevärt stärkt betydelsen – och behovet – av en ständig samverkan och 

kontakt med EU-medborgarna. Väljarna har blivit mer välutbildade och välinformerade – 

och de är villiga att engagera sig politiskt i högre grad än tidigare. De som röstade 2019 har 

större självförtroende och är mer inflytelserika och engagerade. Utöver de högre nivåerna av 

inflytande och engagemang ökade också förväntningarna på de positiva konsekvenserna av 

att rösta – vilket förstärker behovet av ett större engagemang och mer debatt från Europapar-

lamentets sida.

Europaparlamentets demokratiska makt och inflytande understöds av det mandat som ges av väljare 

från alla EU:s medlemsstater. Mandatet är beroende av väljarnas regelbundna, kontinuerliga och aktiva 

deltagande i det arbete som parlamentet utför för deras räkning. Detta deltagande är dock till stor del 

beroende av kunskap: ju mer allmänheten förstår vad Europaparlamentet är, vad det gör och vad det står 

för, desto mer sannolikt är det att de röstar i EU-val, vilket i sin tur stärker Europaparlamentets demokratiska 

legitimitet.

I 2019 års Parlameterundersökning fick de tillfrågade svara på ett antal frågor som syftade till att mäta dels 

nivån på deras dåvarande kunskaper om Europaparlamentets arbete, dels deras intresse av att få mer in-

formation om Europeiska unionen och dess institutioner, särskilt Europaparlamentet och dess ledamöter.

KUNSKAP OM PARLAMENTETS ARBETE

61 % av de tillfrågade i genomsnitt i EU sade att de har medelhöga eller höga kunskaper om par-

lamentets arbete. När de ombads att placera sig själva på en skala 1–10 (där 10 betyder ”jag 

kan mycket”) avseende hur mycket de anser att de känner till om Europaparlamentets arbete, så 

förklarade 55 % att de hade en medelhög kunskapsnivå (4–7 på skalan). Endast en marginell andel 

av allmänheten, 6 %, anser att de har en ”hög kunskapsnivå” (8–10 på skalan), medan 39 % av de till-

frågade ansåg att de har en ”låg kunskapsnivå” (1–3 på skalan). Den genomsnittliga kunskapsnivån i 

EU i fråga om Europaparlamentets arbete är därmed 4,2 på skalan 1–10. 

I Österrike (5.0), Rumänien (4.8) och Polen (4.7) är den genomsnittliga subjektiva kunskapsnivån i fråga 

om Europaparlamentet högst. I allmänhet är skillnaderna mellan medlemsstaterna relativt små, från 5.0 i 

Österrike till en genomsnittlig subjektiv kunskapsnivå på 3.4 i Frankrike. Frankrike är också det enda lan-

det där en absolut majoritet av de tillfrågade (54 %) angav att de har en låg kunskapsnivå i fråga om 

Europaparlamentets arbete, följt av Storbritannien och Slovenien (båda 47 % för en låg kunskapsnivå) 
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och Estland (46 %). Generellt sett anser invånarna i 27 medlemsstater att de har en medelhög eller hög 

kunskapsnivå, medan det i 12 medlemsstater är mer än 4 av 10 tillfrågade som anser att de endast har en 

låg kunskapsnivå.

STORT INTRESSE FÖR MER INFORMATION

Mer än tre fjärdedelar av EU-medborgarna (77 %) vill få mer information om minst ett av 

sju föreslagna områden inom ramen för den nya valperioden och EU-institutionernas 

verksamhet.

I genomsnitt i EU är intresset störst för vilka konkreta konsekvenser EU-lagstiftningen har för de tillfrågades 

egna länder. 31 % av de tillfrågade angav detta alternativ, nära följt av information om ”vad Europapar-

lamentet gör” (29 %), ”vad EU konkret har gjort eller ändrat i din stad, region eller land” (28 %) och ”de 

nationella parlamentsledamöternas verksamhet i Europaparlamentet” (27 %). Inom en mycket liten varians 

mellan de områden som räknades upp hamnar ”intresserad av kommissionens verksamhet” och ”den na-

tionella regeringens ståndpunkt i aktuella EU-frågor” sist med 24 % var.

En mycket mer varierad bild framträder när man tittar på spridningen mellan länderna av vad de tillfrågade 

vill veta mer om. I 11 länder vill medborgarna få mer information om vilka konkreta konsekvenser EU-lag-

stiftningen har för deras land. De nordeuropeiska länderna uppvisar högst nivå, med 62 % i Nederländerna 

och 60 % i Sverige, följt av Finland (54 %) och Danmark (50 %).

Tillfrågade i fem länder, framför allt i sydöstra Europa, är mer intresserade av att få mer information om vad 

EU konkret har gjort eller ändrat i deras stad, region eller land. Gruppen länder leds av Grekland (47 %), följt 

av Rumänien (40 %), Kroatien (37 %), Bulgarien (36 %) samt Slovakien (29 %).

Allmänheten i Cypern (44 %), Litauen (38 %) och Polen (28 %) skulle vilja veta mer om vad deras ledamöter 

gör i Europaparlamentet, medan de tillfrågade i sex länder helst vill få mer information om Europaparla-

mentets arbete och verksamhet i allmänhet, däribland Frankrike (36 %) och Italien (35 %).

De länder som skiljer sig mest från de andra är Spanien och Storbritannien. I dessa båda länder var det van-

ligaste svaret att man inte vill få mer information (34 % i Spanien och 31 % i Storbritannien). De irländska 

tillfrågade svarade å andra sidan oftast att de ville ha mer information om sin egen regerings ståndpunkt 

i aktuella EU-frågor (33 %).

Både de som röstade i EU-valet 2019 (83 %) och de som inte röstade (68 %) vill få mer information. Endast 

28 % av de som inte röstade i EU-valet 2019 och 15 % av de som röstade vill inte ha mer information.
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ENGAGEMANG MED EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER

Tre av tio tillfrågade skulle bli mer uppmuntrade att engagera sig i det arbete som det 

egna landets ledamöter i Europaparlamentet bedriver om de fick mer information om 

ledamöternas roller och arbete, eller om dessa förekom oftare i medier (29 %). En av fem till-

frågade skulle uppmuntras att engagera sig mer om de kunde prata med en ledamot direkt 

i en specifik fråga och få ett konkret svar. I genomsnitt i EU skulle 16 % av de tillfrågade vilja 

träffa sina ledamöter vid evenemang i den egna staden eller regionen, medan 13 % av de till-

frågade skulle vilja besöka Europaparlamentet i Bryssel eller Strasbourg. Att interagera med 

ledamöterna via sociala medier var det alternativ som fick lägst resultat (12 %).

74 % av de som röstade i EU-valet 2019 uppgav minst ett sätt för dem att engagera sig mer i ledamöter-

nas arbete, medan endast 24 % av dem inte är intresserade av något ytterligare engagemang. Dessutom 

uppgav mer än hälften av de tillfrågade som inte röstade i det senaste EU-valet minst ett sätt att engagera 

sig mer (56 %), där en önskan om att få mer information om deras ledamöters roll och verksamhet var det 

mest valda alternativet.
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METOD OCH PRESENTATION AV DATA 

Kantar utförde Parlameter 2019 som Eurobarometerundersökning 92.2 för Europaparlamentet. Fältarbetet 

skedde den 8–22 oktober 2019 i alla 28 EU-medlemsstater. 27 607 tillfrågade, som utgjorde ett represent-

ativt urval av den allmänna befolkningen över 15 år, intervjuades personligen. 

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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Denna sammanfattning lyfter fram några av de viktigaste resultaten i Parlameter 2019, som genomfördes 

som Eurobarometerundersökning 92.2 för Europaparlamentet av 

Fältarbetet skedde den 8–22 oktober 2019 i alla 28 EU-medlemsstater. 27 607 tillfrågade, som utgjorde ett 

representativt urval av den allmänna befolkningen över 15 år, intervjuades personligen. 

Parlamentets Eurobarometerundersökning hösten 2019 granskar EU-invånarnas åsikter om EU-

medlemskap och deras inställning till demokratin i EU och Europaparlamentets roll. Frågor om vilka 

politikområden som Europaparlamentet bör prioritera i början av den nya valperioden, med särskild 

inriktning på klimatförändringar och miljöfrågor, utgör den andra delen av undersökningen. Parlameter 

2019 avslutas med en rad frågor om invånarnas förväntningar i fråga om mer information från och 

engagemang med Europaparlamentet och dess ledamöter. 
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