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Olika gruppers inställning till EU 

 
 

Inställningen till EU varierar mellan olika kategorier av människor. Faktorer som kön, 
ålder, utbildning, inkomst, yrke och var man bor antas påverka inställningen till EU. 
En förklaring är att grupper som kan antas ha mer att tjäna på ett EU medlemskap 
också förväntas vara mer positivt inställda. När Sverige blev medlem i EU var stödet 
större bland män och äldre åldersgrupper, medan det numera inte finns någon 
signifikant skillnad mellan könen och det istället är de yngsta som är mest positiva (Berg 
& Bové 2016). Ett mönster som däremot inte ändrats är att personer med hög 
utbildning och inkomst är mer positivt inställda till EU, och de som bor i storstäder har 
oftast en mer positiv inställning till EU än de som bor på landsbygd eller mindre tätorter. 
 
Tabell 1. Inställning till EU (procent).  

 
 
 
 
 
 

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

 
Kommentar: Frågan lyder ”Allmänt sett, vilken är din inställning till EU?” med svarsalternativen ”Mycket positiv” och ”Ganska 
positiv” (kodat som ”Positiv”), ”Varken positiv eller negativ”, ”Ganska negativ” och ”Mycket negativ” (kodat som ”Negativ”). 
Variabeln ”Utbildning” har kodats om. ”Ej fullgjort grundskola (eller motsvarande obligatorisk skola)” och ”Grundskola (eller 
motsvarande obligatorisk skola)” har kodats som ”Låg”, ”Studier vid gymnasium, folkhögskola (eller motsvarande)” och ”Examen 
från gymnasium, folkhögskola (eller motsvarande)” har kodats som ”Medellåg”, ”Eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet” 
och ”Studier vid högskola/universitet” har kodats som ”Medelhög”, ”Examen från högskola/universitet” och ”Studier vid/examen 
från forskarutbildning” har kodats som ”Hög”.  Variabeln ”Inkomst” har kodats om. ”Låg” har kodats som inkomst mellan ”Mindre 
än 100 000” till ”400 000”, ”Medel” som inkomst mellan ”401 000” till ”800 000”, ”Hög” som inkomst mellan ”801 000” till ”Mer än 
1 100 000”. Variabeln ”Bostadsort” har kodats om. ”Större tätort” och ”Mindre tätort” har kodats som ”Tätort”, ”Stad: centralt” och 
”Stad: ytterområde” har kodats som ”Stad”, ”Storstad: centralt” och ”Storstad: ytterområde/förort” har kodats som ”Storstad”. 
Procentbasen utgörs av de som har besvarat frågorna.  
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Inställning till EU (procent) 
 

Positiv Varken positiv  
eller negativ 

Negativ Antal 

Kön     
 Kvinna 57 26 17 5058 
 Man 56 22 22 5005 
Ålder     
 16-29 år 69 19 12 1384 
 30-49 år 61 22 17 2795 
 50-64 år 51 26 23 2534 
 65-86 år 51 27 22 3339 
Utbildning     
 Låg 38 34 28 1411 
 Medellåg 51 28 21 3012 
 Medelhög 56 23 21 2333 
 Hög 70 17 13 3232 
Inkomst     
 Låg 44 31 25 3563 
 Medel 49 27 24 3699 
 Hög 69 19 12 2293 
Bostadsort     
 Landsbygd 45 28 27 1437 
 Tätort 50 28 27 2443 
 Stad 58 24 18 3068 
 Storstad 66 19 15 3029 
     
Antal svaranden 5735 2461 1990 10 186 
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