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Bedömning av EU-medlemskapets 
påverkan på olika politikområden 

 
 

EU har under åren fått allt större inflytande över en rad olika områden som påverkar Sverige. 
Som faktablad nr 9 visade har svenskarna aldrig varit så positiva till EU som nu, men 
svenskarnas bedömningar om hur EU påverkar Sverige skiljer sig mycket mellan olika 
politikområden. Över tid har frågor om forskning och företagens villkor tillhört de områden 
som oftast har haft positiva bedömningar. I frågor om nationell självständighet, invandring 
och social trygghet har däremot en hög andel av svenskarna istället har gjort negativa 
bedömningar om EU:s påverkan. En fråga som svenskarna har ändrat uppfattning om över tid 
är miljön. Sedan början av 2000-talet dominerar positiva bedömningar, medan negativa 
bedömningar var vanligare under de första åren av medlemskapet (Berg & Bové 2016). Som 
vi kan se i figuren nedan anser nästan hälften av de svenska respondenterna att EU påverkar 
Sverige positivt när det kommer till den militära säkerheten och ekonomin. Dock kan vi se att 
många svenskar anser att EU påverkar Sverige negativt när det kommer till invandring och 
social trygghet. 
 
Figur 1. Bedömningar av hur EU påverkar Sverige inom följande områden (procent).  

  
Källa: SOM-institutet, Den nationella SOM-undersökningen 2018 

 
Kommentar: Figuren visar hur respondenter svarade på frågan ”Hur anser du att medlemskapet i EU påverkar Sverige inom 
följande områden?”: ”Miljön”, ”Ekonomin”, ”Sysselsättningen”, ”Jordbruket”, ”Brottsbekämpningen”, ”Den militära säkerheten”, 
”Jämställdheten mellan män och kvinnor”, ”Den sociala tryggheten” och ”Invandringen” med svarsalternativen ”Mycket positivt” 
och ”Ganska positivt” (kodat som ”Positivt”), ”Varken positivt eller negativt”, ”Ganska negativt” och ”Mycket negativt” (kodat som 
”Negativt”). Svarsalternativet ”Ingen uppfattning” har kodats som ”Missing”. Procentbasen utgörs av de som har svarat på frågan.  
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