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SAMMENDRAG 

 

Europa-Parlamentets eurobarometerundersøgelse fra foråret 2019, som blev 
gennemført tre måneder forud for valget til Europa-Parlamentet, viser fortsat solid 
opbakning til Den Europæiske Union. Den europæiske samhørighedsfølelse synes 
usvækket til trods for – og i tilfælde som den vedvarende brexit-saga måske endda 
på grund af – de seneste års tumult. 68 % af de adspurgte i EU-27 mener, at deres 
lande har haft fordel af at være en del af EU. Til gengæld er et øget antal 
europæere (27 %) i tvivl og ser EU som "hverken en god eller dårlig ting" – en 
stigning i 19 lande. 
 
Støtten til europæisk medlemskab er fortsat på et historisk højt niveau 
 
Dette gælder også for den anden grundlæggende indikator for måling af borgernes opbakning 
til EU, nemlig at 61 % af de adspurgte i EU-27 mener, at deres land har haft fordel af dets EU-
medlemskab, det højeste niveau af opbakning og som sidst blev registreret mellem 
Berlinmurens fald 1989 og vedtagelsen af Maastrichttraktaten 1992. 
 
På trods af store udfordringer i de seneste år (terrorisme, migration, brexit) synes den 
europæiske samhørighedsfølelse derfor ikke at være svækket, men snarere at være delt af et 
flertal af de adspurgte i 25 medlemsstater.  
 
Tvivlrådigheden er imidlertid taget til, idet 27 % af europæerne mener, at EU "hverken er en god 
eller dårlig ting", en stigning der er registreret i 19 lande. Som i tidligere undersøgelser er 
opbakningen til EU-medlemskab mere udtalt blandt yngre adspurgte med højere uddannelse. 
 

EU-medlemskab anses fortsat for at være gavnligt 
 
Opbakning til EU-medlemskab har følgeskab af en stærk tro på, at EU-landene samlet set har 
haft gavn af at være med i EU. Med 68 % i EU-27 er disse tal på det højeste niveau siden 1983. 
Denne opfattelse deles desuden af et flertal af befolkningen i alle medlemsstater med 
undtagelse af Italien.  



 

 

Europæerne ville overvejende stemme for at blive i EU 
 
En måned inden den oprindeligt fastsatte dato for den britiske udtræden af EU, jf. artikel 50, 
angav næsten syv ud af ti europæere, at de ville stemme for at blive i EU, hvis deres land holdt 
folkeafstemning om spørgsmålet. Dette synspunkt deles af et absolut flertal af de adspurgte i 
25 medlemsstater og af et relativt flertal i Italien, Tjekkiet og Det Forenede Kongerige. Mens 
dette brede flertal for at blive i EU er blevet cementeret og øget, er andelen af tvivlere blandt 
de adspurgte også vokset. De italienske adspurgte er mest usikre, idet 32 % angiver, at de ikke 
ved, hvad de ville stemme, hvis der var folkeafstemning om deres lands EU-medlemsskab. I 13 
EU-lande, inklusive Det Forenede Kongerige, er antallet af tvivlere blandt de adspurgte steget. 
Denne stigning i antal tvivlere kan ses som et tegn på de politisk udfordrende tider i forløbet op 
til EU-valget i maj 2019 – og som en bekræftelse af, at udfordringen ved dette valg vitterligt er 
afgørende for EU's fremtid. 
 

Opfattelsen af at udviklingen går den forkerte vej 
 
Opfattelsen af at udviklingen går den forkerte vej i både EU som helhed og ens eget land i 
særdeleshed er nu, på trods af den overordnet set positive holdning til EU, men i tråd med den 
usikkerhed som et stigende antal europæere giver udtryk for, steget til gennemsnitligt 50 % på 
EU-plan i de seneste seks måneder siden sidste Parlameter i 20181. 
 

Protestpartier er ikke løsningen 
 
Ikke desto mindre mener de fleste adspurgte, at protestpartier ikke er det rigtige svar, idet 61 % 
af de adspurgte snarere ser fremvæksten af politiske protestpartier som en yderligere kilde til 
bekymring.  
 

Europa-Parlamentets rolle 
 
Hvad angår Europa-Parlamentets tidligere og fremtidige rolle mener den største gruppe af 
adspurgte (41 %), at Europa-Parlamentets rolle er forblevet den samme i de senere år. Kun én 
ud af fem (21 %) havde indtryk af, at institutionens rolle er blevet styrket, mens 24 % mener, at 
Parlamentets rolle er blevet svækket i den forgangne valgperiode. Dette mønster er det samme 
i alle medlemsstaterne.  
 
Et flertal af de adspurgte ønsker dog, at parlamentets rolle fremover styrkes (54 %). Disse 
forventninger vedrørende et stærkere Europa-Parlament er de højeste siden 2012, men kan 
fortolkes som et ønske om forandring til fordel for stærkere europæiske demokratiske 
institutioner. Det er værd at bemærke, at ønsket om en endnu stærkere institution i fremtiden 
ikke kun deles af dem, der allerede anser Parlamentets rolle for at være blevet styrket i løbet af 
de seneste år, men også af flertallet af dem, der ikke havde indtryk af en sådan forandring. 
  

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



 

 

Europæerne føler, at deres stemme tæller mere i deres eget land end i EU 
 
I forløbet op til EU-valget mener halvdelen af de adspurgte (51 %), at deres stemme tæller på 
EU-plan, dog med betydelig variation mellem de nationale resultater. Sådanne forskelle 
optræder også i svarene på det parallelle spørgsmål om "min stemme tæller i mit land". Det er 
en udbredt opfattelse i næsten alle lande, at folks stemme tæller mere i deres eget land end i 
EU, men denne opfattelse varierer meget fra land til land og afhænger stærkt af nationale 
forhold, civilsamfundsmæssig og samfundspolitisk kultur samt traditioner. 
 

Kendskab til valgdatoen endnu ikke på højeste niveau, sandsynlighed for at ville 
stemme stigende 
 
I slutningen af februar 2019 vidste en tredjedel af europæerne, at afstemningen ville finde sted 
i maj, og 5 % kunne anføre de nøjagtige datoer (23., 24., 25., 26. maj). Der var dog betydelige 
forskelle mellem de forskellige lande. 
 
I fire lande angav mere end 50 % af de adspurgte, at de helt sikkert ville stemme: Danmark (65%), 
Nederlandene (62%), Sverige (61%) og Belgien (58%). Sammenlignet med september-oktober 
2018 er andelen af personer, som allerede var sikre på at ville stemme, øget med fire 
procentpoint på EU-gennemsnittet, idet Belgien (+17 procentpoint), Frankrig (+10), 
Grækenland (+9), Luxembourg (+9) og Spanien (+7) topper listen over lande med de vigtigste 
ændringer.  
 
De adspurgtes – og dermed de potentielle vælgeres – alder er afgørende for en korrekt analyse 
af sandsynligheden for at stemme ved valget til Europa-Parlamentet, eftersom yngre vælgere 
traditionelt deltager mindre i valg og er mindst tilbøjelige til at stemme. Dette forklares nærmere 
i rapporten. 
 

Økonomien vokser, migration er i bevægelse 
 
Adspurgt om, hvilke temaer de finder mest relevante for valgkampagnen, sætter de adspurgte 
økonomi og vækst samt bekæmpelse af arbejdsløshed øverst på deres ønskeseddel. Migration 
og bekæmpelse af terrorisme taber terræn i borgernes prioritetsrækkefølge, samtidig med at 
temaet klimaforandringer og miljøbeskyttelse fortsat rykker op ad rangstigen og er særlig vigtigt 
for adspurgte, som finder det "meget sandsynligt", at de vil stemme til næste EU-valg. Vælgere, 
der ikke har besluttet sig, er derimod mere bekymrede over økonomi og vækst, bekæmpelse af 
ungdomsarbejdsløshed og indvandringsspørgsmål.  
 
I lyset af disse ændringer indeholder tredje kapitel i denne rapport et særligt fokus på holdninger 
til klimaforandringer og indvandring som kampagneemner. 
 

Vigtigste grund til at stemme? Borgerpligt! 
 
Den primære grund til at stemme til EU-valget er for 44% af europæerne, at det er "deres pligt" 
som borger. Mere end 20 % af de adspurgte angiver herudover fem andre grunde, der alle er 
knyttet til deltagelse i det demokratiske liv: De adspurgte stemmer, fordi de normalt stemmer 
ved politiske valg, og fordi de føler sig som borgere i EU. Ligeså vigtige motivationer til at 



 

 

stemme for de adspurgte er, at de føler at kunne ændre noget ved at stemme til EU-valget, og 
fordi de gerne vil støtte den Europæiske Union eller et politisk parti. Vælgere i begge 
kategorierne "meget sandsynlige" og "ved ikke" angav fortrinsvist disse årsager. Blandt dem, der 
angiver det som "ikke sandsynligt", at de vil stemme, er borgerpligt også øverst på listen over 
årsager til at deltage i valget, efterfulgt af muligheden for at give udtryk for utilfredshed med 
deres nationale regering, utilfredshed med tilværelsen og utilfredshed med EU. 
 

Potentielle sofavælgere mener ikke, at deres stemme ændrer noget 
 
En tredjedel af borgerne i den stemmeberettigede alder overvejer ikke at deltage i valget til 
Europa-Parlamentet. Deres primære årsag til at blive sofavælger er den opfattelse, at deres 
stemme alligevel ikke ændrer noget. Andre årsager er mistillid til det politiske system, 
manglende interesse for politik eller valg i almindelighed, den opfattelse at Europa-Parlamentet 
ikke i tilstrækkeligt omfang beskæftiger sig med problemer, der vedrører mennesker som dem, 
manglende viden om Europa-Parlamentets rolle eller en følelse af ikke at være tilstrækkeligt 
informeret til at stemme. 
 

Metodologi og præsentation af data 
 
Parlamentets rapport fra foråret 2019 blev gennemført for Europa-Parlamentet af Kantar Public. 
Spørgearbejdet fandt sted fra den 19. februar til 4. marts 2019 i alle 28 EU-medlemsstater. 27 973 
adspurgte, der var udtaget som et repræsentativt udsnit af den almindelige befolkning på 15 år 
eller derover, blev adspurgt ansigt til ansigt. Der blev på baggrund af den politiske kontekst ved 
redaktionens afslutning beregnet et EU-gennemsnit for de 27 medlemsstater, idet britiske tal 
vises som tillæg.  
 
Den fuldstændige rapport, herunder de nationale faktablade, databilag og resultater, findes 
online på https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/da/be-heard/eurobarometer/ 
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