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Den Europeiska Unionen har på senare år ställts inför en utmaning då en alltmer utbredd 

euroskepticism rotar sig hos medlemsstaternas befolkningar. Syftet med denna studie är att 

undersöka huruvida det föreligger ett samband mellan att en medlemsstat har ett ekonomiskt 

gynnsamt eller ogynnsamt förhållande till EU, och euroskepticism mellan år 2007 och 2011. 

Detta har gjorts genom att studera hur EU-budgeten utformas och hur den senare fördelas 

bland medlemsstaterna, därefter har Eurobarometerns enkätundersökningar legat till grund för 

att få ta del av hur opinionen kring EU ser ut bland befolkningarna. I studien är EU:s samtliga 

27 medlemsstater inkluderade. Resultatet visade att graden av euroskepticism under den 

studerade tidsramen har förändrats till det värre. 
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The European Union has in recent years been faced with the challenge of a growing 

euroscepticism amongst the citizens of its member states.  The purpose of this thesis is to 

determine whether or not there is a link between the member states’ economic relationship 

with the EU and the amount of euroscepticism within the member states between the years of 

2007 and 2011. The thesis has been conducted through a collection of data regarding the 

devise of the EU budget and its distribution amongst the member states. This data has in turn 

been compared with data obtained from the Eurobarometer opinion polls regarding the 

European Union. The present thesis consists of a many-case study where all of the 27 member 

states are included. The results show that there has been a growing amount of euroscepticism 

between the years of 2007 and 2011. The results also show a growing amount of 

euroscepticism in the European Union. 
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År 2008 inleddes en finanskris som förändrade den ekonomiska situationen för 

medlemsstaterna i den Europeiska Unionen (hädanefter EU).1 Genom åren som EU har 

existerat har det varit intressant för forskare att undersöka medlemsstaternas befolkningars 

förhållningssätt till EU, där studier visat olika resultat.  

Diskursen som förs kring EU idag är till stor del i negativa termer. DN:s chefsredaktör Peter 

Wolodarski har skrivit en krönika i DN om det minskade förtroendet för EU. Han menar att 

skepsisen mot EU växer i Europa och Wolodarski presenterar i krönikan statistik från 

Eurobarometern som bevis på det minskade förtroendet. I krönikan beskrivs hur samarbetet 

mellan medlemsländerna i EU sågs som mer positivt hos befolkningen än det egna landets 

regering och parlament, där det dock skett en förändring och förtroendet för det egna landets 

styrande organ och EU är jämlikt. Vidare argumenterar Peter Wolodarski för att den 

ekonomiska krisen har varit starkt bidragande till det minskade förtroendet då krisen blottade 

de brister som fanns inom EU, bland annat den gemensamma valutan. I takt med att länder 

fick det tuffare ekonomiskt och krävde nödlån, uppstod en konflikt mellan vissa länder i 

unionen, och en del medlemsstater började klaga på att de var tvungna att betala ut nödlån där 

betalarna ansåg att mottagarländerna inte skött sin ekonomi på ett bra sätt. Slutligen beskriver 

Wolodarski sin oro för att förståelsen och tilliten tycks sjunka till alltmer dystra nivåer och 

han undrar hur EU kommer lösa förtroendeproblemet.2 

En tidigare studie på samma forskningsområde visar att medborgare i medlemsstater bedömer 

EU utefter unionens ekonomiska prestationer, och de medborgare som har en positiv 

uppfattning om det egna landets ekonomi och ekonomiska framtid i förhållande till unionen, 

med större sannolikhet har en positiv inställning till samarbetet. Utifrån detta antagande 

formulerar forskarna en tes om att det är rimligt att anta att medborgarna i 

”nettomottagarländer” är mer positivt inställda till samarbetet, och medborgare i 

”nettobetalarländer” är mer skeptiska.3 Denna tidigare studie har varit grunden för vårt 
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problemområde och utformandet av vår hypotes, men även en utgångspunkt i vad vi ämnat 

bidra till forskningsområdet. 
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Utifrån den bakgrund som är presenterad i föregående avsnitt, men även med hjälp av andra 

studier som presenteras senare i studien, så har vi utformat ett problem. Vår avsikt har varit att 

bidra till forskningsområdet genom att undersöka om de ekonomiska faktorerna har betydelse 

för den grad av euroskepticism som råder hos befolkningarna i medlemsstaterna, men även 

om graden av euroskepticism förändras över tid. Vi har varit först ut med att studera just den 

tidsperiod som legat till grund för studien, det vill säga 2007-2011, då vi inte funnit någon 

tidigare forskning som mätt det som vi gjort, och på så vis har vi bidragit med ny kunskap. 

Anledningen till det valda studieområdet är främst då vi var intresserade av att studera hur 

opinionen hos de europeiska medborgarna förhöll sig till det politiska samarbetet – EU. En 

tidigare studie som vi studerat visade att medborgare kan uppfatta samarbetets effektivitet i 

termer av ekonomi4 samt att eurokrisen har tagit plats under vår valda tidsram, så uppfattade 

vi den ekonomiska aspekten som väldigt relevant. Vi hade även uppfattningen innan studiens 

början att de ekonomiska faktorerna i samarbetet hade en påverkan på opinionen.  

Vi har således formulerat en analysmodell som mer konkret redogör för de förhållanden som 

vi undersökt. För att konkretisera så har vi varit ute efter att först och främst ta reda på vilken 

nettostatus respektive medlemsstat i EU har, baserat på hur unionens budgetfördelning ser ut,5 

därefter har vi fortsatt med studiens huvudsakliga syfte, det vill säga, om det finns ett 

samband mellan en medlemsstats nettostatus och den grad av euroskepticism som finns hos 

de respektive befolkningarna och ifall detta förändras över tid. Vårt förhållningssätt innan vi 

genomförde studien, vår hypotes, var att medborgarna i mottagarstaterna generellt sett har 

lägre grad av euroskepticism jämfört med betalarstaterna då vi trodde att det fanns ett 

samband mellan de ekonomiska faktorerna och inställningen hos befolkningarna i 

medlemsstaterna. De som tjänar ekonomiskt på ett medlemskap i EU borde därför enligt vår 

hypotes vara mer positivt inställda än de som förlorar ekonomiskt på medlemskapet. Vi har 

däremot inte varit ute efter att få fram ett statistiskt säkerställt samband mellan graden av 

euroskepticism och de respektive medlemsstaternas nettostatus, vi har istället haft avsikten att 
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studera om det går att urskilja en påverkan av nettostatus på graden av euroskepticism och vi 

har även ämnat studera förändringar i graden av euroskepticism under den valda tidsramen 

(2007-2011). Anledningen till att vi antagit att de ekonomiska faktorerna bör påverka 

opinionen över tid är, som vi tidigare nämnt som anledning för vår valda tidsram, eurokrisen 

som år 2008 drabbade många staters ekonomier. För att tydligare redogöra för vad vi 

undersökt så har vi framställt en modell: 

Figur 1.  
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Syftet med studien har varit att studera hur befolkningar i de respektive medlemsstaterna i EU 

uppfattat samarbetet över tid (2007-2011), det vill säga, huruvida det går att urskilja en 

förändring i graden av euroskepticism baserat på en medlemsstats nettostatus. Vilken 

nettostatus en medlemsstat har utgjorts utifrån EU:s budgetfördelning. Som tidigare 

presenterat så lyder vår hypotes att de medlemsstater som ekonomiskt sett gynnas av 

samarbetet, i sin tur bör ha de befolkningar som är mer positivt inställda till EU. För att få 

svar på det som vi undrar har vi formulerat två huvudsakliga frågor som hjälp att undersöka 

fenomenet. 

1. Finns det något samband mellan medlemsstaternas nettostatus och befolkningarnas 

inställning till EU-samarbetet? 

2. Har befolkningens inställning till EU-samarbetet (utifrån deras nettostatus) förändrats 

under tidsperioden 2007-2011? 

Första frågan var konstruerad för att hjälpa oss att få svar på huruvida det gick att urskilja 

förändringar i befolkningarnas attityder gentemot EU-samarbetet, i påverkan av huruvida 

deras stat är en nettobetalare eller nettomottagare. Då vår hypotes har varit att de medborgare 

vars stat ekonomiskt sett gynnas av EU-samarbetet lär ha en mer positiv inställning till fortsatt 

samarbete, så har det varit denna fråga som lett oss till det material som använts. Den andra 

frågan har sedan med förutsättning av den första, tjänat syftet att undersöka förändringen i 

graden av euroskepticism under vår valda tidsram, som utgjorts på grund av eurokrisen.  

Nettomottagare/
Nettobetalare 

 

Grad av 
euroskepticism 
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I alla studier krävs det att en del avgränsningar görs, och i vårt fall har vi valt att studera 

samtliga medlemsstater i EU av den anledning att vi dels vill få en bredare överblick över hur 

graden av euroskepticism ser ut bland befolkningarna i Europa, men även för att undvika 

slumpmässiga resultat, det vill säga, resultat som kan framkomma beroende på urvalet.  

Baserat på den tidsbegränsning som förelegat så har vi varit tvungna att avgränsa oss i vad vi 

undersökt och dess omfång, vi är medvetna om att det finns andra faktorer som kan förklara 

förändringar i graden av euroskepticism, men en sådan studie hade varit allt för omfattande. 

Detta har i sin tur lett till att vårt fokus legat på att studera de förändringar på graden av 

euroskepticism som går att urskilja utifrån de respektive medlemsstaternas nettostatus.  

Vi har valt samtliga ekonomiska områden som hanteras av EU av den anledningen att vi vill 

undvika att få fram ett slumpmässigt resultat som är baserat på ett visst ekonomiskt område. 

Av denna anledning har fokus legat på dispositionen av den totala EU-budgeten, det vill säga, 

hur budgeten dels skapas och finansieras men även hur den senare fördelas. I vårt fall har vi 

däremot som tidigare nämnt, istället för att utesluta vissa ekonomiska områden framför andra, 

har istället samtliga inkluderats vilket delvis bidrar med att vi inte kan urskilja just vilka 

ekonomiska områden som en medlemsstat får mer stöd i, eller vilka ekonomiska faktorer som 

avgör huruvida en medlemsstat är netto- betalare eller mottagare. Detta innebär att vi kan nå 

en mer övergripande översikt kring budgetfördelningen och generellt urskilja hur mycket 

respektive medlemsstat antingen tjänar eller förlorar rent ekonomiskt på EU-samarbetet. 

-+1�������� "!#��������
I det här avsnittet har vi på ett mer utförligt vis redogjort för de begrepp som dels är centrala 

för studien, men även de som är förekommer lite oftare och kräver tydliga definitioner. Tre 

väldigt centrala begrepp i studien har varit framförallt nettostatus, nettobetalare och 

nettomottagare. 

Begreppet nettobetalare syftar till en medlemsstat inom EU som ”[...] betalar mer i avgift till 

EU än vad landet får tillbaka i EU-stöd och bidrag”. Begreppet nettomottagare syftar tvärtom 

till ett land som mottager mer i EU-stöd och bidrag än vad de betalar i avgift till EU.6 
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Utifrån de två tidigare redogörelserna ovan, så har vi själva myntat termen ”nettostatus”, 

vilket blir en sammanslagning av de två tidigare. Då en medlemsstat förr eller senare kommer 

att anta ett värde av antingen nettobetalare eller nettomottagare så har vi använt termen 

nettostatus i de sammanhang då vi inte har varit ute efter att sätta ett värde. Bortsett från de 

tidigare nämnda begreppen så förekommer det ytterligare ett som är av högsta vikt, 

euroskepticism. Det är ett begrepp som av olika forskare har diskuteras och problematiserats, 

där exempelvis Joakim Ekman motsätter sig begreppet. Ekman menar att termen 

”euroskepticism” ursprungligen är hämtad från journalistiken och användes till en början för 

att rubricera det missnöje och den misstänksamhet som fanns mot EU från både politiker och 

medborgares håll. Vidare menar han att det blir problematiskt att använda sig utav termen 

skepticism när man talar om medborgares kritiska förhållningssätt till EU-samarbetet, då man 

exempelvis inte använder sig av termen ”sverigeskeptiker” vid ett kritiskt förhållningssätt till 

Sverige som nation. Vad Ekman slutligen föreslår är att det vore mer berättigat att använda 

sig av termen ”eurokritiker” istället.7 Däremot har vi valt att använda oss utav termen 

”euroskepticism” då det är den termen som förekommit i den tidigare forskningen och vad vi 

har kunnat urskilja från den tidigare forskningen är det förmodligen bara Ekman som har 

problematiserat begreppet.  
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I den här uppsatsen har vi i det inledande kapitlet redogjort för vårt problemområde och även 

skapat den analysmodell som ligger till grund för det vi vill undersöka. Vi har även framställt 

syfte, frågeställning, avgränsningar och gjort en begreppsutveckling på de begrepp som är 

centrala i uppsatsen i det inledande kapitlet. I det andra kapitlet har det genomförts en 

beskrivning av bakgrunden till EU. Det beskrivs även hur EU:s budget är utformad och 

eurokrisens uppkomst och influenser på EU. I det tredje avsnitt redogörs det för den 

tillämpade teorin men även den tidigare forskning som gjorts på området. Vidare har vi i det 

fjärde redogjort för vår metod och det material som använts i uppsatsen, detta avsnitt 

innehåller även en urvalsdiskussion där vi motiverat våra val. Våra tabeller har framställts i 

det femte avsnittet där vi analyserat siffrorna för att mäta graden av euroskepticism i de 

respektive medlemsstaterna i förhållande till deras nettostatus. I det sista kapitlet har det 

genomförts en diskussion av de resultat som vi har fått fram i det föregående kapitlet samt 

förslag på forsatt forskning. 
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Detta avsnitt tjänar syftet att först och främst återge en kort historisk bakgrund till EU, men 

även vidare, då vårt syfte delvis varit att urskilja huruvida en medlemsstat är nettobetalare 

eller nettomottagare, så har vi även kort beskrivit hur EU:s budgetfördelning fungerar och hur 

det avgörs vilken nettostatus en medlemsstat har. Slutligen, vilket även är grunden till vår 

valda tidsram, så har vi beskrivit eurokrisen 2008 som drabbade många europeiska staters 

ekonomier då vi i vår hypotes trott på en förändring över tid i graden av euroskepticism. 

.+-��"����� ���������� ������"���
Då vi ämnat studera EU, så anser vi att det faller naturligt att återge hur samarbetet uppstod 

och vilket syfte som eftersträvades. Vårt fokus har legat på den ekonomiska aspekten av 

samarbetet, således återges den historiska bakgrund som berör ekonomin och den 

gemensamma marknad som innefattas. 

EU som vi idag känner till den, bildades år 1993 genom det så kallade "Maastrichtfördraget". 

Däremot går Unionens historia längre tillbaks i tiden än så, till efterkrigstiden i Europa och 

närmre bestämt år 1952. Då skapades "Europeiska kol- och stålgemenskapen", vilket syftade 

till att främja samarbete mellan nationer i Europa och motverka framtida krig.8  

Som en utveckling kort därefter år 1957 så inrättades den europeiska ekonomiska 

gemenskapen genom en tullunion, och därefter har sedan samarbetet mellan medlemsstaterna 

utökats till att täcka flera politikområden.9 Den europeiska ekonomiska gemenskapen 

expanderades sedan i antal medlemsstater och bytte namn till den Europeiska gemenskapen år 

1973.10 Idag består EU av ett samarbete mellan 27 nationer på den Europeiska kontinenten.11 

.+.��"���!�� ������ �������
Då vi velat studera relationen mellan ekonomisk gynnsamhet och medborgerlig opinion i EU 

så faller det naturligt att vi behöver ha en inblick i hur EU:s budget finansieras och hur den 

senare fördelas. 

Den årliga finansiella budgeten som EU har till sitt förfogande finansieras på flera olika sätt. 

Syftet med budgeten är att dels finansiera unionens verksamhet, men även minska 
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ekonomiska skillnader länderna emellan samt utveckla landsbygden. De tre största 

inkomstkällorna för unionens budget är först och främst medlemsavgiften. Det innebär alltså 

att varje medlemsstat betalar en viss procentandel av sin totala bruttonationalinkomst, vilket 

närmre bestämt är 0,73 %. Denna avgift är även den inkomstkälla som drar in mest resurser 

till unionens totala budget.12  

Den näst största inkomstkällan är det som benämns som "traditionella egna medel", som 

främst utgörs i form av tullavgifter på varor som importeras in till EU från utomstående 

länder. Slutligen den tredje största inkomstkällan är en viss procentandel på momsen som tas 

ut i respektive medlemsstat, det vill säga, att varje medlemsstat skall ge en del av den 

inhemska momsen till unionens budget. Utöver dessa huvudsakliga inkomstkällor så beskattas 

även de EU-anställda på sina löner, vilket återkommer till budgeten igen, samt att vissa bidrag 

till olika program kommer från länder utanför unionen, men även i form av böter från 

europeiska företag som brutit mot de gemensamma regler som satts upp i EU.13 

.+/��"����� ���
Då vi eurokrisen är det fenomen som legat till grund för vår valda tidsram för studien, och då 

vi trott att eurokrisen skulle ge sitt avtryck på graden av euroskepticism så ansåg vi att det är 

av vikt att söka kort förklara vad eurokrisen var för något och vilka implikationer den gav.  

Eurokrisen var en finansiell kris som fick rejäl fart under år 2008 som en följd av en sprucken 

fastighetsbubbla som i sin tur orsakade en bankkris. När fastighetsbubblan sprack och 

bankkrisen spred sig så fick det förödande konsekvenser för de europeiska länderna, resultatet 

blev en minskning i såväl sysselsättning som inkomster.14 Efter krisens upptrappning 2008 

drabbades stora delar av världsekonomin och resulterade i en ”sparchock” vilket gav 

förödande konsekvenser på ekonomin, då fel finanspolitiska åtgärder tillämpades under 

kristiden.15  

En artikel som skrevs under eurokrisen rapporterade om att EU kom överens om en plan för 

att skydda länder i eurozonen från att gå samma öde till mötes som Grekland. Angela Merkel 

och Nicolas Sarkozy menade att planen skulle ge en finansiell stabilitet i de 16 stater som är 

med i eurozonen. I artikeln inkluderas även att Grekland dagen innan hade mottagit ett nödlån 
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för att minimera risken att skuldkrisen spred sig till andra länder.16 I en annan artikel som 

skrevs lite drygt ett år senare så visar det sig att eurokrisen har spridit sig till andra länder som 

exempelvis Italien och Spanien.17 
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I detta avsnitt redogör vi för vårt teoretiska underlag och det tas även upp vilken tidigare 

forskning som genomförts på området. Då syftet med studien har varit att studera hur 

befolkningar i de respektive medlemsstaterna i EU uppfattat samarbetet över tid (2007-2011), 

baserat på medlemsstaternas respektive nettostatus, där vår hypotes har varit att de 

medborgare vars stat ekonomiskt sett gynnas av EU-samarbetet lär ha en mer positiv 

inställning till fortsatt samarbete. 

Det som vi undersökt går att anknytas till attityder då vi ansåg att positiv respektive negativ 

inställning till EU-samarbetet är en attityd så har vi valt att tillämpa en socialpsykologisk teori 

som söker förklara hur egenintresset styr människans attityder. Denna teori har fungerat som 

en möjlig förklaring till förändring i attityd hos medborgarna i de respektive medlemstaterna 

gentemot EU-samarbetet, då vi ansåg att euroskepticism kan kopplas till egenintresse. 

/+-������
Idén om egenintresse har diskuterats länge i mänsklighetens historia, och en del menar att 

egenintresset styr delar av människans beteende och handlingar. Den kristne filosofen St. 

Augustine fördömde att människan drivs av lustar såsom pengar och materialistiskt ägande, 

medan den brittiske liberalen Thomas Hobbes hävdade att människan först och främst drivs 

av sitt egenintresse i beteende och handlingar.18 Forskarna David O. Sears och Carolyn L. 

Funk har utformat en teori gällande den socialpsykologiska aspekten kring egenintresse och 

menar att drifterna bakom egenintresset går att klassificera i tre kategorier: Rationalitet, 

materialism och egoism. En stor samling studier indikerar på att människan i grund och botten 

agerar rationellt, utifrån premissen att bedöma kostnader och förtjänster i olika alternativ. 

Denna utgångspunkt har fått ta emot kritik från annat håll, som istället menar att människan 

omedvetet blir påverkade externt och att det sedan kan speglas i de beslut som de tar.19 Inom 

idén kring egenintresse placeras också materialism högt upp som drivkraft för de beslut som 

människor tar. Det hävdas att människans starkaste drivkraft är att förvärva materialistiska 

ting och pengar, som i sin tur blir symbolen för deras framgång. Precis som rationalismen så 

har även idén om materialism fått mottaga kritik, då forskare menat att det finns många andra 
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faktorer som påverkar de beslut människan tar som inte hör ihop med exempelvis girighet 

eller övertygelse om framtida rikedom.20 

Den sista kategorin om egenintresse som forskarna Sears och Funk tar upp är egoism och 

denna delas in i fem underkategorier som alla söker ge olika förklaringar till egoism. Den 

första av underkategorierna är njutningsbehov som menar att människan styrs av rädsla och 

njutning. Exempelvis menar forskarna att människa gärna överdriver sin egen insats i 

framgång men gärna tonar ner sitt ansvar vid misslyckanden.21 Underkategori nummer två 

handlar om att människans egna preferenser kan bli påverkade externt exempelvis av grupper, 

då en människa i en grupp kan åta sig gruppens preferenser framför sina egna. 22 

Den tredje underkategorin handlar om socialt konstruerade tankemönster och huruvida 

tillgängliga de är för människan. Forskare talar i detta avseende exempelvis om priming, det 

vill säga, att huruvida en tankekonstruktion är, desto viktigare lär den bli för mottagaren. För 

att förtydliga rör det sig om att exempelvis en nyhetskanal som ständigt frontar med en viss 

nyhet, lär göra den nyheten och det problemet mer väsentligt för tittaren.23 Underkategori fyra 

behandlar hur människan uppfattar information med hjälp av egocentrism, det vill säga, att det 

egocentriska jaget alltid finns med i bakgrunden när en människa mottager information. Ett 

begrepp som används av forskare för att beskriva fenomenet är self-reference effect som 

innebär att informationen värderas när den kommer in, så att en människa är mer mottaglig 

mot en viss typ av information om det egocentriska jaget vid intagnings tillfälle känner en 

relation till det som uppfattas.24 

Den sista underkategorin innefattar direkt personlig upplevelse av ett visst fenomen och 

forskare menar att en sådan upplevelse ger starkare intryck än en icke personlig upplevelse. 

Exempelvis får en människa som medverkar i en demonstration är mer benägen att bli 

påverkad av demonstrationens budskap då de får en direkt upplevelse av demonstrationen än 

någon som observerar demonstrationen på distans via exempelvis television.25 
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För att kunna komma närmre en förståelse för det fenomen som vi valt att studera, så är det en 

viktig förutsättning att vi är införstådda i hur den tidigare diskursen i samma ämne, eller 

liknande ämnesområden, ser ut. Vi har således sökt efter tidigare studier vars syfte och 

resultat av olika skäl varit närliggande vårt ämne. Då vårt förhållningssätt innan vi 

genomförde studien, det vill säga, vår hypotes, var att medborgarna i mottagarstaterna 

generellt sett har lägre grad av euroskepticism jämfört med betalarstaterna då vi trodde att det 

fanns ett samband mellan de ekonomiska faktorerna och inställningen hos befolkningarna i 

medlemsstaterna. Med andra ord de som tjänar ekonomiskt på ett medlemskap i EU borde 

därför enligt oss vara mer positivt inställda än de som förlorar på medlemskapet i EU. I linje 

med vår hypotes samt studiens syfte var det naturligt intressant att studera vad den tidigare 

forskningen på området kommit fram till och vilka samband de kunnat urskilja. För att skapa 

mer grund för vår hypotes så har vi använt oss av följande forskning. 

Tidigare forskning kring europeisk integration spekulerade kring ifall ekonomisk integration 

skulle leda till en förbättrad politisk integration och i sin tur skapa en europeisk identitet. 

Forskarna Fligstein, Polyakova och Sandholtz hävdar i sin studie ”European Integration, 

Nationalism and European Identity” att europeisk identitet har blivit ett allt viktigare ämne att 

diskutera inom europeisk politik, som en följd av framförallt den ekonomiska krisen som 

inleddes 2007 och pågick till 2011. De menar att de invånare som medverkar i Europa, det vill 

säga har ett ekonomiskt och socialt förhållande till Europa, med större sannolikhet anammar 

en europeisk identitet, medan de invånare som är mer ekonomiskt och socialt avskurna från 

Europa har en större tendens att inte identifiera sig som europamedborgare.26 

Vad studien visade var att optimismen för en europeisk integration ökade snabbt i samband 

med att den finansiella krisen omvandlades till en diskussion kring vilka sociala och kulturella 

brister som de pågående krisländernas respektive befolkningar har. Det visade sig även att 

Tyskland som till en början varit en av de allra starkaste påtryckande krafterna för ett mer 

integrerat Europa undergick en förändring under eurokrisen 2008. Istället hade de tyska 

medborgarna som följd av krisen börjat uppfatta sig själva som den nation och befolkning 

som bär EU på sina axlar, istället för att studera samarbetet som ett partnerskap. De menar att 

den finansiella krisen mellan 2007-2011 kommer att utmana den europeiska identiteten 
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ytterligare, men att situationer som dessa pådriver regeringar att förespråka en ökad 

integration.27  

En studie gjord av forskarna Simon Usherwood och Nick Startin menar att euroskepticismen 

är ett bestående problem då grupper ute i medlemsstaterna inte har fått sin röst hård i EU-

sammanhang vilket i sin tur har gjort att de bildat olika oppositioner mot EU. Forskarna 

menar att detta kommer ha anmärkningsvärda konsekvenser för unionen då den ignorerat 

dessa skeptiska röster ständigt.28 

Tobias Theiler presenterar i sin studie ”The origins of euroscepticism in German-speaking 

Switzerland” en teori som grundas i tre förklaringsfaktorer som visar på antingen positiv eller 

negativ inställning till EU-samarbete. Den första förklaringsfaktorn är statens geografiska läge 

och dess kulturella bakgrund. Enligt Theiler är staterna i norra Europa mer skeptiska till EU-

samarbete än staterna i södra Europa, och Theiler hävdar även att medborgarstödet för EU-

samarbetet alltid har varit högre hos staterna i södra Europa än det europeiska medelsnittet.29  

Den andra förklaringsfaktorn som Theiler tar upp i sin studie är politisk historia det vill säga 

att stater med mer lyckat politiskt system som t.ex. stabil demokrati tenderar att vara skeptiska 

till europeisk integration rent generellt. Den tredje förklaringsfaktorn, som även är den som är 

mest anknuten till vår studie, rör sig om rikedom. Theiler hävdar att det generellt går att anta, 

att desto fattigare en stat är, desto starkare är stödet för europeisk integration. Detta går att 

hävda utifrån att det ekonomiska egenintresset hos ett land hjälper att främja denna inställning 

då det är känt att fattigare stater vanligtvis gynnas mer av EU-samarbetet än de rika staterna. 

Stater med starka ekonomier tenderar att ha ett svagare ekonomiskt behov av EU än deras 

mindre ekonomiskt välställda motpart och därför tenderar de rikare att vara mer benägna att 

styras av behov som strider mot europeiskt medlemskap.30 

Forskaren Pascal Siegers har gjort en studie vid namn ”EU performance and Euroscpeticism” 

där avsikten var att studera medborgares inställning till EU:s effektivitet och prestationer. 

Hypotesen som Sieger presenterar hävdar att en medborgare bedömer effektiviteten och 

prestationerna utifrån ett ekonomiskt perspektiv, det vill säga, att ifall en medborgare tror att 

medlemskapet i EU gynnar landets välfärd så kommer medborgaren generellt sett ha en 
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positiv inställning gentemot EU. Som följd hävdar Sieger att en ökad positiv inställning 

gentemot EU ekonomiskt sett, ger stärkt stöd även till den politiska integrationen inom 

unionen.31 

Siegers kommer fram till att det mest effektiva sättet att stärka det allmänna stödet för politisk 

integration i EU är genom att söka förstärka den europeiska identiteten. Vidare visar Siegers 

resultat att medborgare i nettobetalarländer inte är mer euroskeptiska än de länder som är 

nettomottagare.32  

En annan forskning på området visade att en individs uppfattning om sin egen ekonomiska 

situation förväntas påverka den egna inställningen till en europeisk integration tillsammans 

med andra objektiva faktorer. Den allmänna uppfattningen är att en europeisk integration är 

till för att forma den ekonomiska välfärden. Uppfattningen är alltså att medborgare som 

känner en säkerhet för den ekonomiska framtiden, både på ett personligt plan men även för 

den egna nationen, kommer mest troligen att ha en positiv inställning till en europeisk 

integration. De medborgare som inte känner av ett förtroende för den framtida ekonomin, 

personligt och nationellt, kommer förmodligen snarare att luta sig mot.33 

/+/���������!!������#�!����������� ������
Sammantaget så visar den tidigare forskningen att det generellt sett går att anta att en 

medborgare i en stat är mer positivt inställd till EU om dennes uppfattning är att den egna 

staten har ett ekonomiskt gynnsamt förhållande till EU. På omvända premisser går det att anta 

motsatsen, det vill säga, att ifall en medborgare uppfattar EU som något ekonomiskt 

ogynnsamt för den egna staten, så tenderar denne att vara negativt inställd. Däremot har även 

den tidigare forskningen visat att det föregående påståendet inte alltid behöver stämma, då 

stater som ekonomiskt sett förlorar på EU-samarbetet, inte behöver vara mer euroskeptiska. 

En tidigare studie som angripit fenomenet euroskepticism och sökt ge tre förklaringsfaktorer 

som kan vara bakomliggande, hävdar att ursprunget bakom euroskepticism kan röra sig om 

antingen geografisk eller kulturell bakgrund. Eller så kan det vara politisk historia, och 

slutligen rikedom. 

�������������������������������������������������������������
LJ���.��'��$ "' -�$��3�#.>��$ / ->���")$B� -/*)>���3'�F��*" ->��)/*$) @��3-*.� ,/$�$.(>�
(�" .�*!��3-*, ��(*)"�
(�..�,3�'$�.��)��,*'$/$��'� '$/ .@� 4 -&3. )?���-��-���3�-$�#��3�'$.# -.�KIIR>�.@JKI�
LK�
�$��.@JLI�
LL��#*)"�DKIIIE>��'./ -�DJRRIE>��� �-.��)���3)&�DJRRJE>��*3)"�DJRRJE�$��&(�)>��*�&$(@��3-*.& ,/$�$.(��'�)��
( ��*-"�- �*�#�,�-/$ -?��$�$"�- �!*-.&)$)">�!+-&'�-$)"�-�*�#�!+-.'�"�,���)�'7.(*� '' -@��/�/.4 / ).&�,'$"�
/$�.&-$!/�)*@�QR�KIIR?�.@�JLNBJOO�



JP�
�

I den tidigare forskningen har det även visats att medborgare som själva har mer kontakt med 

Europa, i form av sociala nätverk eller ekonomiska transaktioner och dylikt, är mer benägna 

att identifiera sig som europamedborgare hand i hand med sin nationella identitet, och de som 

är mer socialt och ekonomiskt avskurna från resten av Europa tenderar att motsätta sig den 

europeiska identiteten. Slutligen har även den tidigare forskningen problematiserat en del av 

de centrala begrepp som förekommer när det talas om euroskepticism och missnöje gentemot 

EU. Dessa problematiserade begrepp har till stor del utgjort en begreppsbas för oss. 
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I följande avsnitt presenteras först de metodologiska val vi gjort i studien för att besvara våra 

frågeställningar och fullfölja syftet med uppsatsen. Vidare har vi ett avsnitt som presenterar 

det material som legat till grund för att besvara våra frågor, följt av en urvalsdiskussion där vi 

motiverar våra val. Slutligen har vi ett avsnitt där vi diskuterat den problematik som uppstått 

under studiens gång. 

0+-�	�!���
Vi har valt att studera många fall då vi velat undersöka graden av euroskepticism i samtliga 

medlemsstater i EU.34 Vi har i vår studie främst använt oss av statistisk data som behandlar 

varje medlemsstat mellan åren 2007-2011, då vi velat undersöka förändringarna i graden av 

euroskepticism över tid.35 Vi har försökt få svar på graden av euroskepticism genom att 

uttrycka resultaten i siffror och statistik. Att arbeta med ett större material, i vårt fall 27 

medlemsstater, medför möjligheten att kunna dra generella slutsatser kring det som studeras. 

Fördelen med att studera många länder är att det bidrar med mycket användbar data, som i 

förlängningen ger möjligheten att göra empiriska generaliseringar om den politiska 

verkligheten. Detta har hjälpt oss att forma en förståelse för fenomenet euroskepticism.36 Den 

statistik som vi har samlat in har vi sedan sammanställt i olika former av tabeller, för att 

enkelt redogöra för vilken data som legat till grund för studien.  

Då vi undersökt förändringen av graden av euroskepticism under en tidsram som sträcker sig 

mellan 2007-2011, så har vi studerat ett fenomen under en tidsram som redan ägt rum. 

Styrkan med denna undersökningsform är att det blev omöjligt för oss att manipulera 

variablerna eller att göra en slumpmässig indelning av analysenheter.37 

I vår studie har vi inledningsvis strävat efter att beskriva de respektive medlemsstaternas 

nettostatus genom att presentera siffror från de respektive medlemsstaternas 

medlemskostnader med hjälp av tabeller, vilket också varit under en tidsram på fem år. Det 

har i sin tur avgjort om en stat är nettobetalare eller nettomottagare. Operationaliseringen av 

euroskepticism har skett med hjälp av statistik. Statistiken har representerat missnöjet mot den 
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egna statens medlemskap i EU, utgjort av medborgares (i respektive medlemsstat) svar i 

enkätundersökningar gällande deras opinion kring den gemensamma marknaden i EU. Det 

svarsalternativ som fungerat som vår måttstock för graden av euroskepticism är de 

procentsatser som syftar till att EU-medlemskapet är ”A bad thing”, varpå vi även tittat på 

statistiken gällande ”A good thing” för att dels kunna sätta graden av euroskepticism i kontrast 

mot de delar av befolkningarna som är positivt inställda, men även för att få en överblick 

kring bortfallet av procentandelar hos varje medlemsstat.38 Graden av euroskepticism 

operationaliseras genom en placering i en av tre kolumner i en tabell varav varje kolumn 

representerar ett värde. Dessa värden är under 10 procent, 10-20 procent och över 20 procent. 

Motivering till dessa värden finns i vår urvalsdiskussion i avsnitt 3.3. För att återigen 

förtydliga vad vi undersökt så har vi placerat vår analysmodell nedanför. 
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För att kunna besvara våra frågeställningar så krävs det ett insamlat material eller data. Det 

finns olika sätt att samla in information och i vårt fall har materialet utgjorts av existerande 

källor, det vill säga, redan tillgänglig information som är oberoende av vår egen forskning.39 

Den primära källan för studiens insamlade data kommer från EU:s egen hemsida samt deras 

respektive avdelningars hemsidor, där till exempel den Europeiska kommissionens finansiella 

rapporter från de år vi studerat, legat till grund för en stor del av det insamlade materialet. 

Med hjälp av den information vi utvunnit från Europeiska kommissionens finansiella 

rapporter är vilken nettostatus de respektive medlemsstaterna har, det vill säga, hur mycket de 

ekonomiskt sett bidrar till EU-samarbetet och hur mycket det får igen under den studerade 

tidsramen. Vi har även till stor del studerat tidskrifter och vetenskapliga artiklar som 
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behandlar tidigare forskning för att få en insyn i den tidigare diskursen, men även för att 

utforma vårt problem och hur vi kunde bidra till forskningsområdet. Även litteratur som berör 

EU har kommit till användning då vi i ett avsnitt kort redogjort för unionens bakgrund, 

budgetfördelning samt eurokrisen 2008. 

De statistiska data som samlats in kommer från Eurobarometern40, vilket är en hemsida som 

för statistisk data kring olika EU-områden, där det för oss främst har varit intressant att 

studera de data som behandlar de respektive medlemsstaternas befolkningars inställning till 

EU-samarbetet. Syftet med dessa data är att kunna urskilja hur befolkningarna i 

medlemsstaterna uppfattar EU-samarbetet och helt enkelt hur deras inställning är till 

samarbetet och fortsatt samarbete, vilket hjälper oss att få svar på de två frågor som vi ställt 

oss i studien. 

0+/���#����
Vi har valt att studera medlemsstaterna under en period på fem år, mellan 2007 och 2011. 

Anledningen till den utvalda tidsramen är för att vi varit intresserade av att studera hur graden 

av euroskepticism såg ut ett år innan eurokrisen 2008, och sedan fram till 2011 för att dels 

kunna urskilja om det skett förändringar som kan ha påverkats av eurokrisen, men även då det 

är det senast tillgängliga året då den Europeiska kommissionen utgett en finansiell rapport. 

Förklaringen till det sist valda året är av den anledningen att det material som finns att tillgå 

kring dels europeiska kommissionen men även eurobarometern, är begränsat, den senast 

utgivna informationen sträcker sig till 2011. Med tanke på den tidsram som funnits i samband 

med utförandet av denna studie, och det stora material som vi trots våra avgränsningar fått 

arbeta med, hade det varit överväldigande att arbeta med material som går ännu längre tillbaks 

i tiden än 2007.  

Tabellerna som presenteras i delkapitlet resultat har tre kolumner, där varje representerar ett 

värde av euroskepticism. De värden som varje kolumn representerar i form av under tio 

procent, 10-20 procent och över 20 procent är särskilt utvalda i förhållande till 

eurobarometern. Eurobarometern är en tjänst som EU erbjuder med statistik om 

organisationen, och de har genomfört enkätundersökningar kring medlemsstaternas 

befolkningars uppfattning och åsikt om EU. Den statistik som vi har hämtat från 
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eurobarometern representerar fyra svarsalternativ varav två har varit av intresse för vår 

undersökning, och de andra två har därmed fallit bort då de inte haft någon relevans för 

studien. Vi har därmed gjort en bedömning att använda oss utav de procentsatser som vi gjort 

i våra kolumner, av den anledningen att det annars inte skulle påvisas några skillnader i 

euroskepticism bland medlemsstaterna. Det vill säga, då två av frågorna som ställts i enkäten 

fallit bort, och det procentantal som svaret bidragit med faller bort av de totala 100 möjliga 

procenten. De två procentantal som då kvarstått är huruvida medborgare uppfattar EU som 

något dåligt eller något bra och dessa två svarsalternativ har utgjort majoriteten av de 100 

möjliga procenten. Vi har valt att enbart kategorisera in graden av euroskepticism då det är 

vad vi med studien ämnat mäta, vilket gör att de procentandelar som representerar de positivt 

inställda delarna av de respektive befolkningarna inte tas med i våra tabeller. Dessa 

procentandelar tas däremot i beaktning och ställs i kontrast till de siffror som representerar 

skepticismen i våra diskussioner då vi inte enbart vill återge en sida av myntet.  

De svarsalternativ som försvinner behandlar om huruvida medborgarna i respektive 

medlemsstat anser att EU är ”Neither good or bad” eller ”Don’t know”, och dessa hade i sin 

tur inte bidragit med att ge oss något resultat, utan hade snarare bara förstorat vårt material 

och gjort det svårare att bearbeta. Vi har istället för att nämna procentandelarna som finns på 

de två bortvalda svarsalternativen, valt att räkna dessa som bortfall. Vi har i studien diskuterat 

bortfallen och kommit fram till att utifrån de bortfall som finns hos medlemsstaterna så går 

gränsen för högt bortfall vid över 30 %, och genom vår analys tagit upp de medlemsstater som 

under den studerade tidsramen passerat gränsen. 

Graden av euroskepticism hos befolkningarna varierar till stor del men rör sig inom ramarna 

3-33 % och därför har vi utformat tabeller och sorterat in medlemsstaterna i tre mått av 

euroskepticism: under 10 procent, 10 till 20 procent och slutligen över 20 procent. En 

forskare som gjort en studie på området med hjälp av samma statistiska data har även han 

klassificerat graden av euroskepticism till samma värden.41 Eurobarometern har gjort 

undersökningar på 62 olika områden som har med EU att göra men den fråga som var mest 

tillfredsställande för vårt syfte har varit: ”Generally speaking, do you think that (your 

country's) membership of the European Community (Common Market) is ...?”.42 Frågan är 
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vald då det är den fråga som ger den mest översiktliga bilden av den medborgerliga opinionen 

av dessa 62 möjliga. 

0+0�������!�!��������������!�!�
I studien har vi sökt mäta graden av euroskepticism utifrån statistik som är hämtad från 

Eurobarometern. Den statistik som eurobarometern tillhandahåller är insamlad genom 

enkätundersökningar hos medborgare i EU:s medlemsstater, vilket innebär att dessa 

medborgare fick fyra svarsalternativ för att uttrycka sin inställning till EU. Av dessa fyra 

svarsalternativ har vi primärt använt oss utav statistiken som behandlar medborgarnas 

negativa inställning, då vi ville mäta missnöjet.43 Två av svarsalternativen faller bort helt, 

medan den statistik som representerar den positiva inställningen hos de respektive 

befolkningarna tillämpas i syfte att ha kontrast men även få överblick på bortfallen av 

procentandelar. I sin tur ligger primärt ett svarsalternativ till grund för vår mätning av 

euroskepticism. Denna problematik har redan diskuteras i ovanstående avsnitt (se avsnitt 3.3).  

En annan problematik som kan ha uppstått är förvisso inte något vi har haft möjlighet att 

påverka, men den statistik som vi använt för att mäta graden av euroskepticism, vilket vi 

redogjort i tidigare stycke, är hämtat ifrån enkätundersökningar som är genomförda av 

eurobarometern. Problematiken som tillkommer är just tolkningssvårigheterna, vilket är svårt 

att frångå, men att de svarsalternativ som deltagarna har haft möjlighet att välja emellan kan 

tolkas på olika sätt utefter vem som tolkat det. Detta medför risken till att den redan 

bearbetade data som legat till grund för vår studie, i sin första fas redan kan ha genomgått 

osystematiska mätfel.44  

Svårigheter kring begreppsdefinitioner är även en problematik som vi har ställts inför vid 

genomförandet av studien. Det kan vara så att vissa begrepp är abstrakta och kan innefatta 

mycket. I vårt fall kan begreppet ”euroskepticism” problematiseras, vilket det även gjorts i 

begreppsutvecklingen (se avsnitt 1.5). Forskaren Joakim Ekman har problematiserat 

begreppet och konstruerat två dimensioner av euroskepticism, däremot är dessa dimensioner 

inte av nytta för vår studie. Vi har inte ämnat kategorisera in de respektive medlemsstaternas 

grad av euroskepticism i några dimensioner, då de är utformade till att söka efter särskilda 

inställningar till EU-samarbetet. Det hade i sin tur lett till att vårt statistiska material hade 
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behövt utökas väsentligt, vilket gör att vi hade fått en helt annan studie. Vi har snarare valt att 

benämna negativt inställda medborgare som euroskeptiker.  

 

 

 

 

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�



KM�
�

1+��� "�!�!���������$ �
Då vårt syfte har varit att mäta graden av euroskepticism baserat på medlemsstaternas 

nettostatus men även se förändringarna över tid, så har vi använt statistik som underlag för 

vårt analysmaterial. I detta avsnitt testar vi vår hypotes genom att operationalisera graden av 

euroskepticism med hjälp av statistik, och sedan utifrån EU:s budgetfördelning har vi i 

tabeller visat vilken respektive nettostatus varje medlemsstat har. I studiens bilaga har vi 

sammanställt en tabell som representerar nettostatusen mellan år 2007-2011 (se bilaga). I 

tabellen finns det sex kolumner där den första kolumnen talar om vilket land det är och 

slutligen visar de resterande fyra kolumnerna om landet mottagit mer pengar än vad det 

betalat eller tvärtom. De fem sista kolumnerna representerar ett av åren mellan 2007-2011 och 

en del siffror är markerade med fetstil och detta visar hur mycket staterna har fått betala och 

benämns därmed som nettobetalare. De som inte är markerade med fetstil har istället fått 

mottaga pengar och benämns därmed som nettomottagare (se bilaga).   

Till vår hjälp har vi sammansatt tabeller som påvisar förekomsten av euroskepticism bland 

medlemsstaterna i EU. Vad tabellerna även visar är nettostatusen för varje år och detta är 

markerat efter varje land med M (mottagare) och B (betalare). Varje tabell representerar ett år 

mellan 2007-2011 och i tabellerna finns det tre kolumner där ländernas euroskepticism 

klassificeras i form av under tio procent, 10-20 procent och över 20 procents euroskepticism. 

Vidare har vi under varje tabell redogjort för vad tabellen visar och slutligen presenterat ett 

medelvärde för graden av euroskepticism i procent, hos både mottagarstater och betalarstater, 

detta har bidragit till att kunna urskilja förändringar som uppstått under den studerade 

tidsramen vilket också har varit en del av syftet med studien. 
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2007 

Tabell 1. Kategorisering utifrån grad av euroskepticism följt av medlemsstatens nettostatus. B = betalare, M = 

mottagare. Graden av euroskepticism rör sig detta år mellan 5 % - 29 %. Medelvärde betalare = 16 %, mottagare 

= 9,6 %, medelvärde för alla medlemsstater = 12,8 %   

Under 10 procent 10 – 20 procent Över 20 procent 

Belgien (B) Cypern (B) Finland (B) 

Bulgarien (M) Danmark (B) Storbritannien (B) 

Estland (M) Frankrike (B) Sverige (B) 

Grekland (M) Italien (B) Österrike (B) 

Irland (M) Lettland (M)  

Litauen (M) Malta (M)  

Luxemburg (B) Portugal (M)  

Nederländerna (B) Tjeckien (M)  

Polen (M) Ungern (M)  

Rumänien (M)   

Slovakien (M)   

Slovenien (M)   

Spanien (M)   

Tyskland (B)   

          Låg               Mellan         Hög 

Vad som kan utläsas av tabellen är att generellt sett så är befolkningarna i de medlemsstater 

som klassificeras som nettomottagare mindre euroskeptiska än de medlemsstater som är 

nettobetalare. Inte en enda medlemsstat som ekonomiskt sett gynnas utav ett europeiskt 

samarbete har ett befolkningsmissnöje gentemot EU som överstiger 20 %, utan istället 

förhåller sig majoriteten till under 20 % och i de flesta fall även under 10 %. Tabellen visar 

även fyra avvikande fall, det vill säga, medlemsstater som betalar mer till EU än vad de 

återfår, och går ändå att finna under kolumnen som representerar de medlemsstater med 

mindre än 10 % euroskepticism.  

Det intressantaste fallet av de fyra är Tyskland, som är den medlemsstat vars 

medlemskostnader är överlägset högst (- 7 415 miljoner EUR, se bilaga) och trots detta 

återfinns inget stort folkligt missnöje gentemot EU, snarare en stor positiv inställning hos det 



KO�
�

tyska folket som under år 2007 genomsnittligt hade ett 66 % stöd för fortsatt EU-samarbete.45 

Ett annat fall som även stämmer in på vår hypotes är fallet Storbritannien som år 2007 efter 

Tyskland hade den högsta medlemskostnaden (- 4 155 miljoner EUR, se bilaga), samtidigt var 

även britterna den befolkning där graden av euroskepticism var som störst, nästan 30 %. 

Medlemsstater som Slovakien, Polen, Estland m.fl. visade stöd för vår hypotes då samtliga 

medlemsstater går under klassificeringen nettomottagare och uppvisade ett starkt stöd för EU-

samarbetet. Medelvärdet för graden av euroskepticism bland betalarstaterna uppgick till 16 % 

jämfört med 9,6 % för mottagarstaterna vilket är en ganska stor skillnad och dessa generella 

siffror stämmer bra överens med vår hypotes. I vår bilaga finns även siffror på de som har 

svarat ”A good thing” och medelvärdet för betalarstaterna uppgick detta året till 56,6 % 

medan mottagarstaternas medelvärde var 58 %. De medlemsstater som återfinns under 

kolumnen under 10 procent har generellt haft ett ganska lågt bortfall förutom Bulgarien och 

Grekland som hade över 30 % bortfall. Övriga medlemsstater i den kolumnen hade höga 

siffror på de som svarat ”A good thing”. Cypern, Italien, Lettland, Portugal, Tjeckien och 

Ungern hade alla över 30 % bortfall och befann sig i kategorin för de medlemsstater som 

förhåller sig på en grad av euroskepticism mellan 10-20 procent. Sverige var den enda 

medlemsstat i den sista kolumnen, över 20 procent, vars bortfall låg på under 30 % (se 

bilaga). 
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Tabell 2. Kategorisering utifrån grad av euroskepticism följt av medlemsstatens nettostatus år 2008. B = 

betalare, M = mottagare. Graden av euroskepticism rör sig detta år mellan 6 % - 31 %. Medelvärde betalare = 

15,7  %, mottagare = 10,7 %, medelvärde för alla medlemsstater = 13,2 %   

Under 10 procent 10 – 20 procent Över 20 procent 

Bulgarien (M) Belgien (B) Storbritannien (B) 

Estland (M) Cypern (B) Ungern (M) 

Irland (M) Danmark (B) Österrike (B) 

Litauen (M) Finland (B)  

Luxemburg (B) Frankrike (B)  

Nederländerna (B) Grekland (M)  

Polen (M) Italien (B)  

Rumänien (M) Lettland (M)  

Slovakien (M) Malta (M)  

Spanien (M) Portugal (M)  

Tyskland (B) Slovenien (M)  

 Sverige (B)  

 Tjeckien (M)  

          Låg               Mellan         Hög 

Vad som kan utläsas utav tabellen för år 2008 är först och främst att graden av euroskepticism 

förändrades i viss mån. De tydligare fallen där graden av euroskepticism ökat hos 

befolkningarna är Belgien, Grekland och Slovenien, där samtliga övergått till en 

euroskepticism som överstiger 10 %, vad som även är beaktningsvärt i detta fall är att Belgien 

är den enda nettobetalaren av dessa tre där skepticismen ökat. År 2008 var Grekland den 

medlemsstat som mottog mest ekonomiska tillgångar av EU-budgeten, trots detta ökade 

graden av euroskepticism hos grekerna. Av de medlemsstater där befolkningens 

euroskepticism överstiger 20 %, befann sig tidigare år Sverige, som trots en ökad 

medlemskostnad 2008 uppvisade en minskning av den svenska graden av euroskepticism som 

detta år var under 20 %. Ett annat avvikande fall som kan utläsas i tabellen är att Ungern som 

trots sin status som mottagare uppvisat en stark euroskepticism. De generella siffrorna för 

graden av euroskepticism i mottagarstaterna ökade något jämfört med förra året till 10,7 % 

medan betalarstaternas medelvärden för euroskepticism minskade till 15,7 %. Medelvärdet för 
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de som svarat ”A good thing” var detta året 53,9 för betalarstaterna och 53,7 för 

mottagarstaterna. Bulgarien, Estland och Slovakien, var de medlemsstater som hade ett 

bortfall på över 30 % i den första kolumnen. Cypern, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, 

Lettland, Portugal, Slovenien och Tjeckien som återfinns i kolumnen med en grad av 

euroskepticism på mellan 10-20 procent hade alla ett bortfall på över 30 %. Storbritannien, 

Ungern och Österrike hade alla ett bortfall på över 30 %. Vad som även är värt att nämna är 

att Storbritanniens siffror visade att 31 % hade svarat ”A good thing” och lika många procent 

svarade ”A bad thing” på den ställda frågan (se bilaga).      

2009 

Tabell 3. Kategorisering utifrån grad av euroskepticism följt av medlemsstatens nettostatus år 2009. B = 

betalare, M = mottagare. Graden av euroskepticism rör sig detta år mellan 4 % - 31 %. Medelvärde betalare = 

15,9 %, mottagare = 12,2 %, medelvärde för alla medlemsstater = 14,1 %   

Under 10 procent 10 – 20 procent Över 20 procent 

Bulgarien (M) Belgien (B) Finland (B) 

Estland (M) Danmark (B) Storbritannien (B) 

Irland (B) Frankrike (B) Ungern (M) 

Luxemburg (B) Grekland (M) Cypern (B) 

Nederländerna (M) Italien (B) Lettland (M) 

Polen (M) Litauen (M)  

Rumänien (M) Malta (M)  

Slovakien (M) Portugal (M)  

Spanien (M) Slovenien (M)  

 Sverige (B)  

 Tjeckien (M)  

 Tyskland (B)  

 Österrike (B)  

          Låg               Mellan         Hög 

Det som skiljer sig mellan tabellen för 2008 och tabellen för 2009 är först och främst en 

medlemsstat som tidigare trots sin höga medlemskostnad haft en låg euroskepticism hos 

befolkningen, Tyskland. Tyskarnas euroskepticism översteg 10 % detta år, vilket i förhållande 

till vår hypotes fortfarande är avvikande, då det är den medlemsstat som årligen bidrar med 

mest till EU-budgeten och ändå har en förhållandevis låg euroskepticism. Tyskland fick 
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däremot en rejäl nedskärning i sina utgifter till EU och trots detta ökade graden av 

euroskepticism. I övrigt kan en ökning urskiljas av graden av euroskepticism i Lettland, 

Cypern och Finland som alla översteg 20 % -gränsen år 2009. Den enda minskningen i 

euroskepticism stod Österrike för då graden av euroskepticism var under 20 % jämfört med 

föregående år, vilket kan bero på minskningen av kostnader till EU. Medelvärdet gällande 

graden av euroskepticism ökade detta året (jämfört med 2008) hos både mottagarstaterna 

(12,2 %) och betalarstaterna (15,9 %). Graden av euroskepticism hos mottagarstaterna ökade 

dock mer än vad betalarstaterna gjorde. Trots ökningen i euroskepticism hos betalarstaterna så 

ökade även medelvärdet hos de som svarat ”A good thing” detta år till 55 % medan 

mottagarstaternas medelvärde sjönk till 53,1 %. Bulgarien, Estland, Polen, som återfinns i den 

första kolumnen hade alla ett bortfall på över 30 %. Frankrike, Grekland, Italien, Litauen, 

Malta, Portugal, Slovenien, Tjeckien och Österrike som har en euroskepticism mellan 10-20 

procent hade ett bortfall på över 30 %. Finland var den enda medlemsstaten i den sista 

kolumnen som hade ett bortfall på under 30 %. Storbritanniens grad av euroskeptcism var 

detta året högre än den positiva inställningen och Lettlands grad av euroskepticism var lika 

hög som den positiva inställningen (se bilaga).  
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2010  

Tabell 4. Kategorisering utifrån grad av euroskepticism följt av medlemsstatens nettostatus år 2010. B = 

betalare, M = mottagare. Graden av euroskepticism rör sig detta år mellan 7 % - 33 %. Medelvärde betalare = 

18,8 %, mottagare = 14,7 %, medelvärde för alla medlemsstater = 16,8 % . 

Under 10 procent 10 – 20 procent Över 20 procent 

Bulgarien (M) Belgien (B) Cypern (M) 

Estland (M) Danmark (B) Finland (B) 

Polen (M) Irland (M) Frankrike (B) 

Slovakien (M) Italien (B) Grekland (M) 

 Lettland (M) Malta (M) 

 Litauen (M) Portugal (M) 

 Luxemburg (B) Storbritannien (B) 

 Nederländerna (B) Sverige (B) 

 Rumänien (M) Tyskland (B) 

 Slovenien (M) Österrike (B) 

 Spanien (M)  

 Tjeckien (M)  

 Ungern (M)  

          Låg               Mellan         Hög 

År 2010 skedde det stora förändringar i graden av euroskepticism hos ett stort antal 

medlemsstater. Detta år var det inte många medlemsstaters befolkningar som hade en 

euroskepticism under 10 %. Det kan däremot vara värt att betona att samtliga medlemsstater i 

under 10 % -kolumnen är nettomottagare. Som sagt skedde stora förändringar i graden av 

euroskepticism och framförallt var det många nettomottagare som översteg 10 % -gränsen 

såväl som 20 % -gränsen. En av de medlemsstater vars euroskepticism har ökat markant sedan 

2007 är Grekland då deras euroskepticism översteg 20 % år 2010 då de tre år tidigare befann 

sig under 10 % -gränsen. Även värt att benämna är att Grekland under denna period har varit 

en nettomottagare och ekonomiskt sett gynnats av EU-samarbetet. Tyskland har genomgått 

samma transformering som Grekland rent euroskeptiskt men vad som är skillnaden är att 

Tyskland har varit den största nettobetalaren och år 2010 ökade deras utgift markant. År 2010 

ökade siffrorna markant för graden av euroskepticism och det syns tydligt på medelvärdet för 

euroskepticism som medlemsstaterna i EU visade upp. Mottagarstaterna ökade med 2,1 % till 
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14,7 % euroskepticism och betalarstaternas euroskepticism ökade med 2,9 % till 18,8 %. 

Mottagarstaternas medelvärde på de som svarat ”A good thing” sjönk till 46,8 % medan 

betalarstaternas medelvärde låg på 52,5 %. Bulgarien, Estland och Slovakien var de länder 

med under 10 procent i grad av euroskepticism som hade ett bortfall på över 30 %. Italien, 

Lettland, Litauen, Rumänien, Tjeckien och Ungern hade ett bortfall på över 30 %. Tjeckien 

hade ett väldigt högt bortfall som var hela 52 %. Cypern, Finland, Frankrike, Grekland, Malta, 

Portugal, Storbritannien och Österrike hade ett bortfall på över 30 %. Storbritanniens  hade 

precis som föregående år en grad av euroskepticism som var högre än den positiva 

inställningen till EU (se bilaga).     
2011 

Tabell 5. Kategorisering utifrån grad av euroskepticism följt av medlemsstatens nettostatus år 2011. B = 

betalare, M = mottagare. Graden av euroskepticism rör sig detta år mellan 9 % - 33 %. Medelvärde betalare = 

17,9 %, mottagare = 17,4 %, medelvärde för alla medlemsstater = 17,7 %. 

Under 10 procent 10 – 20 procent Över 20 procent 

Estland (M) Belgien (B) Cypern (M) 

 Bulgarien (M) Grekland (M) 

 Danmark (B) Lettland (M) 

 Finland (B) Portugal (M) 

 Frankrike (B) Slovenien (M) 

 Irland (M) Storbritannien (B) 

 Italien (B) Ungern (M) 

 Litauen (M) Österrike (B) 

 Luxemburg (B)  

 Malta (M)  

 Nederländerna (B)  

 Polen (M)  

 Rumänien (M)  

 Slovakien (M)  

 Spanien (M)  

 Sverige (B)  

 Tjeckien (M)  

 Tyskland (B)  

          Låg               Mellan         Hög 



LK�
�

Den negativa trenden från år 2010 fortsatte in på 2011 då graden av euroskepticism enbart var 

under 10 % -gränsen hos den estländska befolkningen. Återigen uppvisar Grekland negativa 

trender gällande graden av euroskepticism då det uppgick till hela 33 % (högst euroskepticism 

bland alla medlemsstater) jämfört med föregående års 21 %. Polens euroskeptiska trend är 

anmärkningsvärd då de sedan år 2009 varit den medlemsstat som mottagit mest pengar av 

EU-budgeten, trots detta så har graden av euroskepticism hos polackerna stigit till över 10 %. 

Ungern har under den studerade tidsperioden varit en nettomottagare, trots detta har den 

ungerska befolkningen alltid påvisat ett skeptiskt förhållningssätt till EU-samarbetet. 

Generellt var graden av euroskepticism hög detta år och detta påvisas genom att graden av 

euroskepticism hos mottagarstaterna ökade med hela 3,7 % till 17,4 % jämfört med förra året. 

Däremot minskade betalarstaternas euroskepticism rent generellt jämfört med 2010 till 17,9 

%. Detta gör att det endast skiljde 0,5 % mellan mottagarstaterna och betalarstaterna detta år 

vilket är anmärkningsvärt och högst intressant. Medelvärdet för mottagarstaterna gällande de 

som svarat ”A good thing” sjönk ytterligare detta år till 44,3 % men även hos betalarstaterna 

sjönk medelvärdet till 51,5 %. Estland var det enda landet med en euroskepticism på under 10 

procent och deras bortfall låg på över 30 %. Bulgarien, Finland, Frankrike, Italien, Litauen, 

Malta, Polen, Rumänien, Slovakien och Tjeckien som återfinns i kolumnen med en grad av 

euroskepticism mellan 10 – 20 procent  hade ett bortfall på över 30 %. Cypern, Grekland, 

Lettland, Portugal, Slovenien, Storbritannien, Ungern och Österrike som finns i kolumnen på 

över 20 procent euroskepticism hade ett bortfall på över 30 %. Detta år var det hela 19 av 

medlemsstaterna som hade ett bortfall som låg på över 30 %.    

1+/���"! �! �
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som vi med hjälp av det material och med hjälp av vår 

analys kunnat urskilja. Vi relaterar även dessa slutsatser till studiens syfte samt till vår 

hypotes. Syftet med studien har varit att studera hur befolkningar i de respektive 

medlemsstaterna i EU uppfattat samarbetet över tid (2007-2011), det vill säga, huruvida det 

går att urskilja en förändring i graden av euroskepticism baserat på en medlemsstats 

nettostatus. Svaret på vår första frågeställning som vi kom fram till med hjälp av analysen, var 

att det dels gick att urskilja en påverkan mellan nettostatusen och graden av euroskepticism, 

däremot är det inte, som vi redogjort för tidigt i studien, ett statistiskt säkerställt samband vi 

kunnat urskilja utan det rör sig om förändringar i graden av euroskepticism över tid. I studien 

har eurokrisen 2008 räknats in som en möjlig påverkansfaktor, vilket även format den 

studerade tidsramen, visade sig kunna vara en rimlig påverkan på opinionen över tid. 
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Som svar på vår andra frågeställning så kunde vi urskilja att det till en början fanns klyftor i 

graden av euroskepticism mellan de medlemsstater som är nettobetalare och de som är 

nettomottagare, med vissa undantag. Över tid kom dessa klyftor däremot att minska allt mer, 

och vid det sista året inom vår tidsram, så var klyftan minimal. I analysen så har vi även tagit 

fram medelvärden i procent hos de som svarat ”A good thing” hos betalarstaterna och 

mottagarstaterna och det är endast år 2007 som mottagarstaterna har högre siffror än 

betalarstaterna gällande detta, och vid år 2011 var betalarstaternas positiva inställning till EU 

mer än 7 % högre än mottagarstaternas.  

Den utveckling som vi med hjälp av analysen har kunnat urskilja är en förvånansvärt negativ 

utveckling i graden av euroskepticism hos mottagarstaterna, år 2007 hade mottagarstaterna ett 

generellt euroskeptiskt medelvärde som uppgick till 9,6 %. I takt med den tidsram som vi 

studerade så höjdes medelvärdet avsevärt och uppgick år 2011 till hela 17,4 %. Graden av 

euroskepticism hos betalarstaterna förändrades inte i samma utsträckning som hos 

mottagarstaterna, år 2007 hade betalarstaterna ett euroskeptiskt medelvärde som uppgick till 

16 % och under tidsramen höjdes medelvärdet endast med 1,9 %, vilket innebär att graden av 

euroskepticism hos betalarstaterna år 2011 uppgick till 17,9 %. Dessa förändringar under den 

studerade tidsramen visade att graden av euroskepticism hos mottagarstater slutligen endast 

var 0,5 % mindre än hos betalarstaterna.  

Tabell 6. Framställning av de euroskeptiska medelvärdena för alla medlemsstater, betalarstater och 

mottagarstater.  
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Vår hypotes blev i viss mån bekräftad, då det visade sig att betalarstaterna generellt sett hade 

befolkningar med en mer euroskeptisk inställning till EU, med vissa undantag. Även om, som 

vi nämnt i föregående stycke, klyftorna i slutändan var minimala. Vi måste däremot reservera 

oss för att dra allt för generaliserande slutsatser av det resultat som vi fått fram, då vi inte 

utfört ett statistiskt test så kan vi inte heller säkerställa ett samband.  
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Forskarna David O. Sears och Carolyn L. Funks socialpsykologiska studie om egenintresset 

har varit den teori som har tillämpats i uppsatsen, även om vi inte har prövat den i vår analys 

så har den använts för att söka ge en alternativ förklaring till det fenomen som har studerats, 

det vill säga, euroskepticism. Teorin handlar om egenintresse och att egenintresset styr 

människors handlingar och beteende. Däremot ger forskarna tre påverkansfaktorer på 

människors egenintresse och dessa är rationalitet, materialism och egoism. Med det material 

som vi har använt i studien kan vi inte avgöra vilken av dessa förklaringsfaktorer som går att 

koppla till vårt fall, däremot menar vi att den samlade teorin om egenintresse går att anknyta 

till vår studie. Egenintresse är en rimlig faktor att diskutera i förhållande till förändring i 

attityd, som i vårt fall euroskepticism, då vi haft beaktning på den ekonomiska aspekten av 

EU-samarbetet. Ifall en medborgare i en av de respektive 27 medlemstaterna anser att den 

egna staten förlorar ekonomiskt sett på EU-samarbetet, så är det rimligt att anta att denne som 

följd kommer anta att det i förlängningen även påverkar dennes ekonomi. På så vis menar vi 

att det kan finnas en koppling mellan egenintresse och euroskepticism. 

Graden av euroskepticism stämde överens med teorin då det generellt sett gick att urskilja en 

högre grad av euroskepticism hos de medlemsstater som förlorade rent ekonomiskt på EU-

medlemskapet. Det kom däremot inte att stämma överens med den positiva inställningen till 

EU år 2007, det var det enda år då mottagarstaternas befolkningar var mer positivt inställda än 

betalarstaternas. Eftersom betalarstaternas befolkningar förlorade pengar på ett medlemskap i 

EU så stämmer den positiva inställningen inte överens med teorin om egenintresse. Det kan 

dock finnas andra faktorer som kan kopplas till teorin om egenintresse som kan ha format 

människors inställning till EU och andra anledningar som kan ha haft en påverkan på 

inställningen har diskuterats längre ner i avsnittet. 

Vår hypotes kom att stämma, men inte till fullo. Påverkan mellan de ekonomiska faktorerna 

och graden av euroskepticism kunde urskiljas i viss mån, det vill säga, att om en stat tjänar på 

EU-samarbetet så tenderar befolkningen att ha en lägre grad av euroskepticism, och tvärtom 

för de stater och befolkningar som inte tjänar på samarbetet. Mot slutet av vår studerade 

tidsram visade sig skillnaderna i graden av euroskepticism mellan betalarstater och 

mottagarstater inte skilja med mer än 0,5 %. Medelvärdet för betalarstaterna var vid 2011, 

17,9 % och för mottagarstaterna 17,4 % och det sammantagna medelvärdet för både betalar- 

och mottagarstater var 17,7 %. Dessa siffror visar på en ökning i graden av euroskepticism 

hos såväl betalar- och mottagarstater, då betalarstaterna vid år 2007 hade ett medelvärde på 16 
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%, mottagarstaterna 9,6 % och det sammantagna medelvärdet för samtliga medlemsstater vid 

den här tidpunkten befann sig på 12,8 %. 

I studien visade sig även ett fåtal avvikande fall, där de som är mest värt att nämna är: 

Grekland, Ungern och Tyskland. Där Tyskland under den studerade tidsramen ständigt varit 

den stat som bidragit med mest ekonomiska tillgångar till EU-budgeten (se bilaga) men ändå 

har befolkningens förhållningssätt till EU-samarbetet inte varit särskilt euroskeptiskt, 

åtminstone inledningsvis, detta kom att förändras mot slutet på den studerade tidsramen (se 

bilaga). Fram tills år 2009 förhåller sig den tyska befolkningens grad av euroskepticism 

väldigt låg i förhållande till hur mycket staten bidrar till EU-budgeten, det är först efter 

eurokrisen (som vi beskrivit i avsnitt 2.3) som det går att urskilja en ökad grad av 

euroskepticism i Tyskland.  

En tidigare forskning på området visade att tyskarna till en början varit väldigt positivt 

inställda till EU-samarbetet, men att denna optimism kommit att förändras i samband med 

eurokrisen som på allvar drog igång 2008. Som följd menar forskarna att tyskarna började 

uppfatta sig själva som den befolkning som bar EU på sina axlar.46 En krönika från 2011 i 

Svenska dagbladet tar upp samma ämne, där de menar att det tyska missnöjet dels påverkats 

av den negativa ekonomiska utvecklingen som skett i Grekland under de senaste åren, där de 

även hävdar att Tyskland är den stat som är minst nöjd med grekernas ekonomiska åtgärder.47 

Detta då Tyskland som i studien nämnt, är den stat som ekonomiskt sett bidrar mest till EU, 

och Grekland är en av de som mottager mest, så går det att anta att tyskarna känner att stora 

delar av de pengar som de bidrar med går till att hjälpa Grekland, och trots dessa ekonomiska 

bidrag så har grekerna svårt att få ordning på sin ekonomiska situation. 

Grekland, som nämnts i stycket ovan, har under hela den studerade tidsramen varit 

nettomottagare, trots detta har vi under den studerade tidsramen kunnat urskilja en rätt så 

drastisk förändring i grekernas euroskepticism. År 2007 ligger den grekiska graden av 

euroskepticism på under 10 %, men redan i slutet av 2008 kunde en stigning urskiljas och 

grekernas euroskepticism uppgick till 12 %. Året därpå befann sig graden av euroskepticism 

som högst på 15 % för att bara året därpå 2010, uppgick den till hela 21 % (se tabell 2), trots 

att staten under hela denna period fortfarande haft ett ekonomiskt gynnsamt förhållande till 

EU (se bilaga). Som beskrivits tidigare i diskussionen så är tyskarna missnöjda med grekernas 
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sätt att hantera sin ekonomi, och enligt en artikel från Sveriges Radio så är grekerna inte nöjda 

med hur Tyskland hanterar den grekiska krisen, då grekerna menar att tyskarna vill ha ett 

alltför stort inflytande på den grekiska politiken. Tyskland vill att EU ska kontrollera en del 

av Greklands budgetpolitik. Dessa uppgifter blev bemötta med missnöje och ilska hos den 

grekiska befolkningen då de inte vill lämna över makten till andra stater i EU.48 Grekland har 

under kristiderna mottagit flera nödlån för att rädda ekonomin och i december 2012 beviljades 

grekerna ytterligare ett lån på 34 miljarder EUR från EU:s räddningsfond.49 Detta är en 

uppsättning av orsaker som vi menar kan påverka medborgares inställning till EU-samarbetet. 

Ungern är även ett av de mest nämnvärda fallen, då även de genom den studerade tidsramen 

varit nettomottagare och därmed ekonomiskt sett gynnats av EU-samarbetet. Trots detta hade 

ungrarna en euroskepticism som uppgick till hela 17 % år 2007, och utvecklingen fortsatte i 

negativ riktning de kommande åren. Redan året därpå befann sig den ungerska graden av 

euroskepticism på hela 21 % (se tabell 2), och därmed var den ungerska befolkningen redan 

2008 en av de mest euroskeptiska, trots deras ekonomiskt gynnsamma förhållande till EU (se 

bilaga). Detta gör Ungern till ett fall som bör närmas från andra aspekter och det är rimligt att 

anta att det finns andra variabler som föreligger för den höga graden av euroskepticism. 

Ungern är även en av de stater i Europa där de högerextrema krafterna är som starkast. I det 

ungerska valet år 2010 fick det högerextrema partiet Jobbik nästan 17 % av rösterna och har 

med tiden lyckats nå ut till allt fler väljare bortom de traditionella ungerska medierna.50 De 

starka nationalistiska krafterna som växt fram och numera finns i Ungern kan vara en av 

anledningarna till att graden av euroskepticism har varit hög i Ungern, trots deras gynnsamma 

ekonomiska förhållande till EU. I en artikeln från Svenska Dagbladet så beskrivs det att 

Jobbik är ett pari som starkt driver en EU-kritisk kampanj, och samtidigt är ett parti som växer 

sig starkare in i den ungerska politiska opinionen.51 En annan medlemsstat med ett 

nationalistiskt parti som haft framgångar är Österrike där FPÖ (Frihetspartiet) har ett starkt 
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väljarstöd. I parlamentsvalet 2008 fick partiet 18 % av rösterna och partiet är inte positivt 

inställda till EU vilket kan vara en av förklaringarna till Österrikes höga euroskepticism.52 

Wolfgang Hansson som är reporter på Aftonbladet skriver att efter några år av ekonomisk kris 

i Europa har lett till att förtroendet för EU sjunkit till de lägsta nivåerna i EU:s historia, och 

menar att det framförallt rör sig om de stater som vanligtvis varit mest positivt inställda till 

EU. Av EU:s sex största länder, sett till antalet invånare, så är det bara Polen som fortfarande 

har ett starkare förtroende än missnöje gentemot EU år 2013.53 Däremot har vi kunnat urskilja 

att den statistik som Hansson underbygger med inte är överensstämmande med den statistik 

som vi arbetat med. Vi vill ändå lyfta fram vad Hansson skriver då vi vill poängtera 

eurokrisens vikt i det minskade förtroendet hos befolkningarna i medlemsstaterna. Det som 

Hansson hävdar har vi även påvisat med vår studie, det vill säga, att i takt med eurokrisen så 

har medborgarnas inställning till EU försämrats (se avsnitt 5.2). 

I denna uppsats har vi mätt sambandet mellan ekonomiska faktorer och euroskepticism men 

det finns andra faktorer som har haft sin påverkan på graden av euroskepticism. En del av 

dessa möjliga faktorer har vi nämnt ovan såsom Ungerns nationalism, Tysklands missnöje 

gentemot Grekland och grekernas missnöje kring EU:s inblandning i deras budgetpolitik. Vi 

tror exempelvis att nationalismen är en förklaringsfaktor som kan appliceras på andra 

medlemsstater i EU, medlemsstater med liknande situation som Ungern och Jobbik, det vill 

säga, som har nationalistiska partier som alltmer befäster sig i den inhemska politiken. Detta 

kan delvis förklaras med hjälp av Usherwood och Startins studie som menar att rörelser likt 

Jobbik inte har fått sin röst hörd i EU-sammanhang vilket har gjort att en starkare opposition 

växer fram.54  

Vad som även är värt att diskutera är den kontrast som svarsalternativet ”A good thing” gav, 

då det dels gav oss en bild av hur den positiva inställningen i respektive medlemsstat såg ut, 

men även då vi i kombination med svaren som huvudsakligen utgjort vår studie, ”A bad 

thing” så kunde vi urskilja vilka bortfall som fanns i de procentandelar som använts. Generellt 

sett så hade de medlemsstater med höga bortfall ungefär ett bortfall på strax över 30 %, med 

enstaka undantag som exempelvis Lettland. I Lettland fanns det ett väldigt stort bortfall, vilket 
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gjorde att vid vissa år var graden av euroskepticism och den positiva inställningen på samma 

procentandel och utgjorde tillsammans ungefär 50 %, vilket innebär att 50 % som följd också 

är bortfall.  

Vad som med all säkerhet går att yttra sig om är att EU står inför problematik i att bevara 

samarbetet och den union som vi idag känner till. Sedan eurokrisen har graden av 

euroskepticism ökat markant hos medlemsstaterna, framförallt hos de medlemsstater som 

normalt sett är EU-vänliga. Det rör sig inte bara om de ekonomiska faktorernas prägel på 

missnöjet, men även de möjliga variabler som vi också diskuterat, där vi exempelvis har sett 

hur Jobbiks framväxt i Ungern har präglat den euroskeptiska opinionen som existerat under 

vår studerade tidsram och framåt. Det skulle kunna sägas att EU:s grad av euroskepticism är 

på väg upp. 

2+-����! �!!���� ������
Avslutningsvis vill vi delge ett förslag på hur vi anser att det skulle vara möjligt att fortsätta 

studien. Vi har i vår studie mätt huruvida det föreligger ett samband mellan de ekonomiska 

faktorerna och graden av euroskepticism, men vad vi även insett i samband med vårt resultat 

är att det inte enbart går att mäta graden av euroskepticism utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 

Vi såg bland annat att Ungern och Österrike har haft starka drivkrafter från nationalistiska 

partier i den inhemska politiken, som i sin tur satt sin prägel på opinionen kring EU. I en 

förlängning av den studie som vi genomfört, så vore det intressant att inkludera just de 

nationalistiska influenserna som förekommer i vissa av medlemsstaterna och studera 

sambandet där emellan. Med en längre tidsperiod avsatt för en studie skulle flera möjliga 

förklaringsfaktorer kunna tillsättas för att sedan likt oss, mäta huruvida det föreligger ett 

samband mellan förklaringsfaktorn och graden av euroskepticism hos medborgarna.  

Utöver de nationalistiska influenserna så är det även värt att beakta fallet Grekland, där 

medborgarnas missnöje till viss del har visats vara på grund av det externa tryck som staten 

utsätts för av EU. Där Tyskland exempelvis tryckt på att den grekiska staten borde överge 

makten över sin budgetpolitik till en form av överarm konstruerad av EU, att studera EU:s 

tryck på förändring hos vissa medlemsstater skulle även kunna vara en möjlig 

förklaringsfaktor till ett missnöje hos medborgarna. Vidare, som vi redan varit inne lite på i 

vår diskussion i föregående avsnitt, så är det inte alls irrelevant att se till medlemsstaternas 

politiska historia, då vi känner till att det under en lång tid existerat en politisk splittring som 

delat Europa i två delar. 
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Sammanställning av år 2007-201155 

Tabellen visar hur mycket respektive stat har tjänat/fölorat på medlemskapet i EU år för år. 

Land Vinst/förlust 

i miljoner 

EUR 

2007 

Vinst/förlust 

i miljoner 

EUR 

2008 

Vinst/förlust 

i miljoner 

EUR 

2009 

Vinst/förlust 

i miljoner 

EUR 

2010 

Vinst/förlust 

i miljoner 

EUR 

2011 

Belgien - 868 - 720 - 1 663 - 1 466 - 1 369 

Danmark - 604 - 543 - 969 - 615 - 836 

Finland - 171 - 318 - 544 - 300 - 652 

Frankrike - 2 997 - 3 842 - 5 872 - 5 534 - 6 405 

Grekland 5 437 6 279 3 121 3 597 4 622  

Irland 662 566 - 47 803 383 

Italien - 2 013 - 4 101 - 5 058 -4 533 - 5 933 

Luxemburg - 139 - 22 - 100 - 41 - 75 

Nederländerna - 2 864 - 2 678 117 - 1 833 - 2 213 

Portugal 2 474 2 695 2 150 2 622 2 983 

Spanien 3 651 2 813 1 181 4 100 2 994 

Storbritannien - 4 155 - 844 - 1 903 - 5 625 - 5 565 

Sverige - 994 - 1 463 - 85 - 1 211 - 1 325 

Tyskland - 7 415 - 8 774 - 6 537 - 9 223 - 9 002 

Österrike - 563 - 356 - 402 - 676 - 805 

Bulgarien 335 669 624 895 725 
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Cypern - 10 - 17 - 2 10 68 

Estland 226 227 573 672 350 

Lettland 488 406 501 674 731 

Litauen 793 842 1 493 1 358 1 368 

Malta 28 4 418 85 52 67 

Polen 5 136 4 441 6 337 8 427 10 975 

Slovakien 617 725 542 1 349 1 160 

Slovenien 88 113 241 424 490 

Rumänien 595 1 580 1 692 1 245 1 451 

Tjeckien 656 1 178 1 702 2 079 1 455 

Ungern 1 605 1 111 2 719 2 748 4 418 
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Procentsiffror på de som svarat ”A good thing”56 

Tabellen visar den andelen positivt inställda till EU i respektive medlemsstat år för år 

Land Maj 2007 / 

Oktober 

2007 

April 2008 

/ Oktober 

2008 

Juni 2009 / 

November 

2009 

Juni 2010 Maj 2011 

Belgien 70% / 74% 66% / 65% 66% / 64% 64% 65% 

Danmark 66% / 69% 65% / 64% 65% / 65% 66% 55% 

Finland 42% / 45% 44% / 48% 52% / 51% 45% 47% 

Frankrike 52% / 60% 48% / 49% 50% / 49% 44% 46% 

Grekland 55% / 62% 47% / 45% 45% / 61% 44% 38% 

Irland 76% / 74% 73% / 67% 69% / 72% 66% 63% 

Italien 51% / 50% 39% / 40% 48% / 49% 48% 41% 

Luxemburg 74% / 82% 73% / 71% 79% / 74% 70% 72% 

Nederländerna 77% / 79% 75% / 80% 72% / 74% 69% 68% 

Portugal 55% / 58% 50% / 50% 50% / 52% 43% 39% 

Spanien 73% / 68 % 65% / 62% 71% / 64% 59% 55% 

Storbritannien 39% / 34% 30% / 32% 28% / 30% 29% 26% 

Sverige 50% / 55% 54% / 59% 54% / 57% 54% 56% 

Tyskland 65% / 67% 60% / 64% 61% / 60% 50% 54% 

Österrike 36% / 38% 36% / 39% 41% / 42% 36% 37% 

Bulgarien 55% / 52% 51% / 48% 51% / 54% 47% 48% 

Cypern 44% / 40% 52% / 40% 47% / 46% 33% 37% 

Estland 66% / 61% 58% / 61% 59% / 62% 52% 49% 

Lettland 37% / 37% 29% / 27% 25% / 23% 26% 25% 

Litauen 63% / 65% 60% / 55% 57% / 51% 48% 49% 

Malta 51% / 54% 60% / 56% 47% / 45% 47% 42% 

Polen 67% / 71% 65% / 65% 60% / 61% 62% 53% 

Slovakien 64% / 58% 57% / 62% 66% / 68% 59% 52% 

Slovenien 58% / 56% 52% / 59% 48% / 50% 39% 39% 

Rumänien 67% / 71% 64% / 66% 66% / 64% 55% 57% 

Tjeckien 46% / 45% 48% / 46% 42% / 40% 31% 31% 

Ungern 37% / 40% 32% / 31% 32% / 34% 38% 32% 
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Procentsiffror på de som svarat ”A bad thing” 57 

Tabellen visar den andelen negativt inställda till EU i respektive medlemsstat år för år 

Land Maj 2007 / 

Oktober 

2007 

April 2008 / 

Oktober 

2008 

Juni 2009 / 

November 

2009 

Juni 2010 Maj 2011 

Belgien 10% / 7%  10% / 12% 11% / 11% 12% 11% 

Danmark 15% / 10% 12% / 16% 13% / 13% 12% 16% 

Finland 24% / 21% 20% / 18% 20% / 20% 23% 19% 

Frankrike 21% / 12% 17% / 21% 17% / 20% 24% 19% 

Grekland 11% / 8% 11% / 12% 15% / 13% 21% 33% 

Irland 7% / 6% 6% / 9% 9% / 8% 10% 12% 

Italien 14% / 16% 17% / 15% 16% / 13% 17% 17% 

Luxemburg 10% / 7% 8% / 10% 6% / 7% 12% 13% 

Nederländerna 8% / 6% 9% / 7% 7% / 7% 11% 12% 

Portugal 15% / 13% 15% / 17% 16% / 15% 21% 26% 

Spanien 10% / 9 % 8% / 11% 9% / 10% 12% 17% 

Storbritannien 30% / 28% 32% / 30% 32% / 30% 33% 32% 

Sverige 24% / 19% 22% / 17% 19% / 17% 20% 17% 

Tyskland 11% / 8% 8% / 11% 11% / 11% 20% 16% 

Österrike 25% / 26% 26% / 21% 19% / 18% 23% 25% 

Bulgarien 8% / 5% 8% / 7% 7% / 7% 8% 10% 

Cypern 17% / 15% 15% / 21% 18% / 22% 29% 25% 

Estland 6% / 7% 7% / 6% 7% / 6% 7% 9% 

Lettland 14% / 12% 16% / 21% 23% / 24% 19% 21% 

Litauen 7% / 8% 9% / 10% 9% / 13% 14% 16% 

Malta 17% / 15% 12% / 14% 13% / 20% 21% 18% 

Polen 6% / 6% 6% / 7% 7% / 8% 8% 10% 

Slovakien 6% / 6% 5% / 6% 3% / 5% 7% 10% 

Slovenien 8% / 7% 11% / 11% 14% / 13% 16% 21% 

Rumänien 5% / 5% 6% / 7% 6% / 8% 11% 11% 

Tjeckien 12% / 15% 11% / 12% 13% / 13% 16% 19% 

Ungern 17% / 17% 21% / 21% 23% / 22% 15% 21% 
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