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• Värden och rättigheter, rättsstatsprincipen och säkerhet 
• En starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning 
• Demokratin i EU 
• Digital omställning 
• Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott 
 
3 december 2021 
 
Detta dokument är en översättning av rapporten ”Onze kijk op Europa: meningen, ideeën en 
aanbevelingen” som publicerades på nederländska den 3 december 2021 på www.kijkopeuropa.nl. Det är 
en förenklad version som endast innehåller en översättning av själva texten, utan originalets layout (bilder 
och annan formgivning). 
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Vår syn på ... 

Sammanfattning av rapporten: alla rekommendationer samlade 
Genom medborgardialogen Syn på Europa har vi samlat in synpunkter och idéer från nederländska 
medborgare om Europas framtid. Det har lett till följande rekommendationer till EU om de första fem 
ämnena. 

Värden och rättigheter, rättsstatsprincipen och säkerhet 
Det är viktigt att EU skyddar rättsstatsprincipen. Samtidigt tycker nederländarna att man bör ta hänsyn till 
de olika traditioner och kulturer som finns i Europa. Samarbete inom EU kan ha många fördelar och på 
olika sätt, men det måste ge alla berörda parter ett mervärde. Det gäller också utbyte av 
säkerhetsinformation. Om all information utbyts blir samarbetet snabbt ineffektivt. 
 
1. Se till att alla kan känna sig fria och säkra 
2. Utvidga EU bara om det har ett mervärde 
3. Samarbeta framför allt mot internationell brottslighet och terrorism 

En starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning 
Nederländarna anser att det finns många möjligheter att göra den europeiska ekonomin starkare. Men 
länderna kan inte alltid jämföras med varandra. Framför allt borde skattesystemet vara rättvisare och 
tydligare. Vi, som Europa, borde fokusera mer på våra starka sidor, som kvalitet och mångfald. EU-
länderna kan också samarbeta för att garantera lika möjligheter på den europeiska arbetsmarknaden. 
 
1. Ta hänsyn till likheter och skillnader 
2. Utnyttja Europas starka sidor mer 
3. Utveckla ett rättvist och tydligt skattesystem 
4. Se till att ingen lämnas utanför 

Demokratin i EU 
Nederländska medborgare behöver inte veta allt om EU, men de vill ha mer insyn och insikt. Andra EU-
länders perspektiv kan till exempel ge en bredare bild. Nederländarna tycker dessutom att EU borde föra 
en dialog med medborgarna oftare, helst löpande. Det är också viktigt att inte bara ta hänsyn till olika 
intressen utan också att se till att beslut fattas snabbare än i dag. 
 
1. Ge ett bredare perspektiv på Europa 
2. Hitta nya och varaktiga sätt att lyssna på medborgarna 
3. Var öppnare och tydligare om besluten 
4. Se till att beslut kan fattas snabbare 

Digital omställning 
Samhället blir mer och mer beroende av internet och stora teknikföretag får allt större makt. Det kan 
nederländarna ibland oroa sig över. Därför är det bra att EU tar fram europeiska regler och standarder för 
integritet. Det är dock viktigt att sådana regler och standarder är begripliga och genomförbara för alla. 
Nederländare får helst stöd och upplysning från de nationella myndigheterna och på sitt eget språk. 
 
1. Garantera snabbt, säkert och stabilt internet överallt 
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2. Skapa tydliga regler och standarder för internetföretag 
3. Kombinera integritetsregler med praktisk tillämpning och förklaringar 

Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott 
Ungdomar som studerar utomlands skulle kunna lära sig mer av vistelselandet än i dag. Och länder med 
lägre kunskapsnivå borde inte förlora all sin talang till utlandet. Nederländarna tycker att frågor som 
kultur och missförhållanden inom idrotten är något som kan skötas av medlemsländerna själva. Ett eget 
språk är värt mycket. I allmänhet måste alla i Europa framför allt känna sig fria och kunna vara sig själva. 
 
1. Uppmuntra ungdomar att studera utomlands på ett förnuftigt sätt 
2. Låt frågor som kultur och idrott främst skötas av medlemsländerna 
3. Se till att européerna lär känna och respekterar varandra bättre 
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Inledning 

Genom medborgardialogen ”Kijk op Europa” (Syn på Europa) kunde alla nederländare från 
den 1 september till och med mitten av november dela med sig av sina synpunkter och idéer om Europas 
framtid. Nederländerna lägger nu fram de rekommendationer som detta ledde till för Europeiska unionen 
(EU), tillsammans med de synpunkter och idéer som togs upp. Denna rapport är inriktad på de första fem 
ämnena. De återstående fyra ämnena kommer att behandlas i en följande rapport i början av 2022. 

Om Syn på Europa 
EU vill veta hur invånarna ser på Europa. Därför anordnar EU konferensen om Europas framtid. 
Synpunkter och idéer från invånare i hela EU kommer så småningom att ligga till grund för 
framtidsplanerna för Europa. Som en del av konferensen anordnar Nederländerna den nationella 
medborgardialogen Syn på Europa. 
 
Syn på Europa inleddes den 1 september med en insamling av synpunkter och idéer online med hjälp av 
en undersökning där en representativ panel deltog. För att få en bättre förståelse av de första insikterna 
från panelundersökningen och kunna komma fram till konkreta rekommendationer, organiserade vi 
ämnesdialoger online. Alla som ville kunde delta. Sedan reste vi ut i landet och pratade med ungdomar 
och andra grupper (som är svåra att nå). 

Från skolelever, elever på yrkesskolor och studerande till jordbrukare, migranter och en minister. 

I oktober och november hölls sammanlagt åtta ämnesdialoger online med i genomsnitt 30 deltagare 
per möte. Vi organiserade också en ämnesdialog online och sju ämnesdialoger på plats med olika grupper 
av nederländare. Vi pratade till exempel med den turkiska befolkningen i Schiedam och besökte stiftelsen 
Piëzos volontärer i Zoetermeer. Vid det sistnämnda tillfället närvarade även utrikesminister Ben Knapen 
efter dialogen. Ministern samtalade med deltagarna om dialogen och synpunkterna om Europas framtid. 
Slutligen anordnade vi sex möten med olika ungdomsgrupper. Vi besökte t.ex. en högstadie- och 
gymnasieskola i Helmond, en yrkesskola i Doetinchem och Leidens universitetet. 
 
”Jag säger alltid vad jag tycker på kaffepausen. Därför tyckte jag att jag borde vara 
med på det här.” 
Deltagare i en ämnesdialog 

Om den här rapporten 
På grundval av de synpunkter och idéer som vi har samlat in under de senaste månaderna har 
rekommendationer från nederländska medborgare till Europeiska unionen utarbetats. Samtalen mellan 
de nederländska medborgarna gav upphov till intressanta diskussioner och innovativa idéer. Förslag lades 
också fram via panelundersökningen och den öppna enkäten. Några av dessa idéer ingår i denna rapport. 
Innehållet i rapporten ger på så sätt uttryck för Nederländernas röst: vår syn på Europa 
 
Precis som det finns skillnader mellan europeiska länder och medborgare är vi förstås inte alltid överens 
med varandra i Nederländerna. Men de skillnaderna är just värdefulla: de är ett viktigt inslag i en 
demokrati. Rekommendationerna bygger på de synpunkter och idéer som deltagarna i Syn på Europa 
oftast tog upp. Vi beskriver också farhågor, tankar och känslor som kanske är mindre utbredda men som 
vi lade märke till vid dialogerna och i onlineenkäten. 
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”Det var roligt att kunna diskutera med både meningsfränder och 
meningsmotståndare i små grupper. Helt annorlunda än hur diskussionerna i sociala 
medier brukar vara.” 
Deltagare i en ämnesdialog 
 
Nio ämnen har fastställts för konferensen om Europas framtid. De står också i centrum för den 
nederländska medborgardialogen Syn på Europa. I oktober offentliggjorde vi en delrapport med inledande 
insikter och uppföljningsfrågor på grundval av panelundersökningen. I denna andra rapport redogör vi för 
synpunkter, idéer och rekommendationer angående de första fem ämnena inför konferensens 
plenarförsamling i december. I mitten av januari offentliggörs nästa rapport, som behandlar återstående 
fyra ämnen. 

Denna rapport – december 2021 

• Värden och rättigheter, rättsstatsprincipen och säkerhet 
• En starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning 
• Demokratin i EU 
• Digital omställning 
• Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott 
 
Nästa rapport – januari 2022 
• Klimat och miljö 
• Migration 
• Hälsa 
• EU i världen 

Vad händer nu? 
Konferensen om Europas framtid samlar idéer, synpunkter och rekommendationer från invånare i hela 
EU. Vid mötena kommer man inte bara att diskutera resultaten av alla nationella medborgardialoger utan 
även resultaten av andra initiativ från konferensen. Det finns till exempel europeiska medborgarpaneler, 
och alla EU-medborgare (alltså även nederländare) har tillgång till en europeisk digital plattform. 
 
”Det är bra att EU tar detta initiativ. Jag hoppas att man verkligen gör något med 
resultaten.” 
Deltagare i en ämnesdialog 
 
Konferensen kommer att avslutas våren 2022. Då kommer Nederländerna att utarbeta en slutrapport från 
medborgardialogen: en sammanställning av denna rapport och nästa (som omfattar de övriga ämnena). 
Konferensen kommer att leda till rekommendationer till dess ordförandeskap: ordförandena för 
Europaparlamentet, ministerrådet och Europeiska kommissionen. De har åtagit sig att undersöka hur 
rekommendationerna kan följas upp. För den nederländska regeringen är resultaten också ett värdefullt 
bidrag till utformningen av Nederländernas EU-politik. 
 
Processen fram till våren 2022 kan sammanfattas på följande sätt: 

Tidslinje 

 Syn på Europa 
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1 sept 12 okt 22/23 okt 15 
nov 

17/18 dec 21/22 jan 22/24 apr   

Insamling av idéer online      

 Ämnesdialoger       

  Delresultat (delrapport)  Delrapport för 
ämnena Ekonomi 
och Demokrati 

Delrapport för 
ämnena Klimat 
och EU i världen 

Slutrapport Vår 
syn på Europa 

  

  ↓  ↓ ↓ ↓   

  Möte med konferensen  Möte med 
konferensen 

Möte med 
konferensen 

Konferensen 
avslutas 

→ Rekommendationer 
till ordförandena för 
• Europaparlamentet 
• Europeiska 

kommissionen 
• Ministerrådet 

    ↑ ↑ ↑   

 Fler synpunkter och idéer om Europas framtid: 

Medborgardialoger  Europeiska medborgarpaneler Europeisk digital plattform (även för 
nederländska medborgare) 

Textförklaring 
Denna rapport är inriktad på fem ämnen. För varje ämne redogör vi för: 
• Rekommendationer baserade på alla delar av medborgardialogen. 
• Intryck av synpunkter, idéer och diskussioner från de ämnesdialoger (online och fysiska) som hållits 

och förslag från webbenkäten, i ord och bilder. 
 
I slutet av rapporten finns en undersökningsredogörelse. 
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Värden och rättigheter, rättsstatsprincipen och säkerhet 

EU övervakar rättsstatsprincipen i alla EU-länder och försöker minska ojämlikheten inom EU. EU strävar 
också efter att skydda alla européer mot terrorism och brottslighet. För att uppnå detta inför EU olika 
åtgärder och regler, och EU-länderna samarbetar intensivt med varandra. 
 Hur ser Nederländerna på detta? 
 

Rekommendationer – Vår syn på säkerhet och rättsstatsprincipen 
68 % av de nederländska medborgarna anser att säkerhet och rättsstatsprincipen är ett viktigt ämne och att 
EU bör ägna sig åt det. 

1. Se till att alla kan känna sig fria och säkra 

78 % av de nederländska medborgarna anser att det är viktigt att EU skyddar rättsstaten och våra 
grundläggande friheter och rättigheter. Vi tycker också att skyddet för konsumenträttigheter är viktigt: en 
stor majoritet tycker att det är bra att EU tvingar tillverkare att ha samma information på förpackningarna 
i alla länder. Många nederländare anser dock också att EU bör ta hänsyn till skillnader i traditioner och 
(förvaltnings)kulturer som finns i Europa. Också för att det annars blir svårt att samarbeta effektivt. Vi 
tycker särskilt att det är viktigt att alla i Europa känner sig fria och säkra. Här ingår att ha tak över huvudet 
och att få utbildning och vård. Och att veta att varorna i Europas butiker alltid är säkra. 

2. Utvidga EU bara om det har ett mervärde 

44 % av de nederländska medborgarna anser inte att EU bör utvidgas till fler länder. 25 % är däremot för 
en utvidgning. Vi ser att det redan finns en hel del diskussioner mellan de nuvarande medlemsländerna. 
Många nederländare anser att vi måste fokusera på det först. Om nya länder ansluter sig måste de också 
verkligen kunna uppfylla våra villkor. Både nu och i framtiden. Många nederländare tycker att även de 
nuvarande medlemsländerna behöver få ett mervärde av en utvidgning. Vi tror dessutom att det även 
finns andra möjligheter att samarbeta för säkerhet och stabilitet. Ibland är vi till exempel oroade över 
Rysslands påverkan på länder vid EU:s östra gräns. Det är viktigt att EU är uppmärksam på detta. 
 
”Utvidgningen ska inte handla om kostnader och fördelar utan om en vision om 
stabilitet.” 

3. Samarbeta framför allt mot internationell brottslighet och terrorism 

68 % av de nederländska medborgarna anser att EU-ländernas säkerhetstjänster bör dela med sig av sin 
information till varandra. Men vi tycker att det är viktigt att länderna även i fortsättningen kan bestämma 
själva vilken information de vill eller inte vill lämna ut. Om all information utbyts blir samarbetet snabbt 
ineffektivt. EU är idag så stort att vi måste fortsätta att undersöka kritiskt var känslig information hamnar 
eller riskerar att hamna. Vi vill vara säkra på att vår integritet skyddas. Vi tror att det är logiskt att framför 
allt samarbeta för att bekämpa allvarlig och internationell brottslighet, som it-brottslighet, 
narkotikahandel och terrorism. 
 
”Om man kör mot rött en gång i Nederländerna behöver de inte se det i Spanien.” 

Diskussioner och idéer online och på plats 
”Om man straffar ett land som inte följer reglerna, är det landets fattigaste invånare som drabbas först. 
Därför tycker jag att samtal är bättre än påföljder.” 

”Se först till att den nuvarande klubben är stabil, och tänk först då på utvidgning.” 



Syn på Europa  8 

”Vi måste också titta kritiskt på vår egen rättsstat. Där går det också fel ibland.” 

IDÉ: ”Inför stränga integritetsregler för politikerna i hela Europa för att förhindra att de kan påverkas för 
lätt.” 

IDÉ: ”Öka samarbetet mellan polis och rättsväsende i EU-länderna.” 

Elever på en yrkesskola i Doetinchem: ”Om man vill vara med i EU måste man följa reglerna” 

På Graafschap College i Doetinchem pratade över 20 elever som följer yrkesutbildning på högstadie- och 
gymnasienivå om vad de tycker att de största fördelarna med EU är: den fria marknaden, euron som 
gemensam valuta, och att man som europé lätt kan bo och arbeta i andra EU-länder. ”Och att EU-
länderna kan stödja varandra. Tillsammans är man starkare”, sade en av eleverna. Diskussionen handlade 
också om vikten av regler. Om länderna inte följer reglerna är det ofta svårt att straffa dem hårt för det. 
Eleverna ansåg att det borde bli lättare. En av dem nämnde också den avskräckande effekten. ”Om 
straffen är hårda ser de också i andra länder vad som kan hända om man inte följer reglerna.” 

Hindustani-surinamer i Utrecht: ”Förtroendet för rättsstaten brister ibland” 

Stiftelsen Asha är en frivilligorganisation av hindustani-surinamer i kommunen Utrecht. En fråga som 
diskuterades vid ämnesdialogen var vikten av medborgerliga rättigheter: rätten att ha tak över huvudet 
men även till exempel rätten att inte diskrimineras. De volontärer som deltog i diskussionen ansåg att det 
måste finnas regler som skyddar alla europeiska medborgares rättigheter. Man vet inte alltid vad som 
beslutas i Nederländerna och vad som beslutas på Europanivå. Det gör det ibland svårt att ha förtroende 
för staten. Också för att det ibland blir fel. ”Det är meningen att staten ska försvara oss, men ibland rör 
den till det, som i bidragsaffären”, sade en av deltagarna. ”EU borde se till att reglerna verkligen följs”, 
tyckte en annan. 
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En starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning 

Små och medelstora företag utgör stommen i den europeiska ekonomin. EU vill därför att EU-länderna ska 
samarbeta om återhämtningsplaner för att komma ekonomiskt starkare ur coronakrisen. På lång sikt är 
EU:s mål att göra den europeiska ekonomin sundare, grönare och mer digital. Hur ser Nederländerna på 
detta? 
 

Rekommendationer – Vår syn på ekonomi och sysselsättning 
61 % av de nederländska medborgarna anser att ekonomi och sysselsättning är ett viktigt ämne och att EU 
bör ägna sig åt det. 

1. Ta hänsyn till likheter och skillnader 

71 % av de nederländska medborgarna anser att EU bör se till att företagen samarbetar mer, för att göra 
den europeiska ekonomin starkare. Men bara en liten del av dem anser att mer pengar från EU borde gå 
till företag. Vi tror framför allt att samarbetet kan bli effektivare. Vi ser nu att olika företag investerar i 
samma nya teknik, ibland även med pengar från staten. Om vi hade en europeisk syn på ekonomin skulle 
vi kunna använda de pengarna effektivare. Man bör dock fortsätta att ta hänsyn till skillnaderna mellan 
länderna. 
 
”Jordbrukssektorn i Nederländerna är så modern. Det går inte alltid att jämföra den 
med jordbruket i andra länder.” 

2. Utnyttja Europas starka sidor mer 

Nederländarna anser att det finns många möjligheter att göra den europeiska ekonomin starkare, men val 
måste göras. Därför anser vi att EU bör fokusera på sina starka sidor. Vi tycker till exempel att Europa är 
bra på frågor som digitalisering, hållbarhet och infrastruktur. Och kanske ännu viktigare: vi står för kvalitet 
och mångfald. Just det att vi är en mångfaldig kontinent, med olika åsikter och idéer, borde vi utnyttja 
mycket mer som en ekonomisk fördel. På så sätt kan Europa särskilja sig från till exempel den kinesiska 
ekonomin. 

3. Utveckla ett rättvist och tydligt skattesystem 

82 % av de nederländska medborgarna anser att EU-länderna tillsammans bör se till att alla företag i EU 
betalar rättvisa skatter, även de mycket stora företagen. Nu flyttar de ibland till andra länder, bara för att 
de betalar mindre skatt där. EU borde göra något åt detta, till exempel genom en minimiskattesats för alla 
länder. Å andra sidan tycker vi att beskattning är en sak för de enskilda länderna, som har olika mål och 
förutsättningar. Sammantaget tycker vi att skatt är ett ganska komplicerat ämne. Det är just därför vi 
skulle vilja ha ett bättre skattesystem som är rättvist och tydligt för alla i Europa. 
 
”Gurkor ska vara lika raka överallt, men skattereglerna skiljer sig åt. Är inte det 
galet?” 

4. Se till att ingen lämnas utanför 

71 % av nederländarna anser att EU bör bidra till att främja sysselsättningen. Dessutom anser vi att extra 
uppmärksamhet bör ägnas vissa grupper, som ungdomar och personer som står utanför 
arbetsmarknaden. Det kan ske genom regler eller subventioner till företag, men också genom extra stöd 
till arbetsgivare och arbetstagare. Vi tänker till exempel på information eller helt enkelt mycket praktiska 
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frågor. Ibland kan sådant stöd kanske organiseras mer effektivt från EU, och ibland är det mer en uppgift 
för medlemsländerna själva. EU-länderna kommer i slutändan att behöva samarbeta för att garantera lika 
möjligheter på den europeiska arbetsmarknaden. 

Diskussioner och idéer online och på plats 
”Snabba på automatiseringen i Europa, så att saker som nu kommer från Kina tillverkas här igen.” 

”Ta revolutionen med bitcoins och andra kryptovalutor på allvar. De som ägnar sig åt detta avfärdas som 
skattesmitare, men den här typen av blockkedjeteknik är framtiden.” 

”Aktieägarna är inte de enda aktörerna i den europeiska ekonomin. Utan arbetstagare kan ingenting 
göras.” 

”EU måste göra mer för personer med funktionsnedsättning. De har alldeles för svårt att hitta ett lämpligt 
jobb.” 

”Många EU-regler är invecklade och ändras regelbundet. Det gör det svårt för företag att innovera.” 

”Min lokala entreprenör hade kunnat börja för länge sedan med en renovering för mitt företag. Men jag 
var först tvungen att lägga ut kontraktet på europeisk upphandling. Det var synd.” 

Deltagare i dialogen online: ”Reflektera tillsammans över stora företag” 

Under en av ämnesdialogerna online uppstod en diskussion om stora företags ökande inflytande. Vissa 
deltagare skulle vilja att EU agerar strängare mot detta, eftersom företag ibland gör stora vinster som de 
endast betalar lite skatt på tack vare smarta skattekonstruktioner. Andra deltagare pekade på 
”helhetsbilden”: dessa företag skapar hög sysselsättning och är bra för samhällsekonomin. ”Man borde 
inte jaga bort dem”, sade någon. En annan tyckte att det i alla fall är viktigt att EU-länderna funderar över 
detta tillsammans. ”Stora företag kan nu spela ut länder mot varandra. Därför måste vi som EU bilda en 
mer enad front.” 

Naturinkluderande jordbrukare: ”Sätt upp mål istället för begränsningar” 

BoerenNatuur är en sammanslutning av jordbrukarkollektiv. En grupp medlemmar diskuterade bland 
annat EU-reglerna för jordbrukare. Å ena sidan tycker de att EU tillför mycket bra, som att göra det enkelt 
att exportera till andra länder. Å andra sidan menar de att politiken ofta skulle kunna vara tydligare. ”Men 
vi går mer och mer åt samma håll” sade någon om det. Det är särskilt förfarandena som kan förbättras: de 
är ofta fortfarande väldigt byråkratiska och tidskrävande. En av deltagarna sade att reglerna framför allt 
inte bör vara för detaljerade. ”Sätt hellre upp tydliga mål, till exempel rent vatten. Då kan vi sedan själva 
bestämma hur brett ett dike ska vara.” 
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Demokratin i EU 

EU uppmuntrar européerna att rösta och vill också engagera invånarna i EU:s beslutsfattande och politik 
utanför valperioden. EU tar också initiativ för att stärka demokratin, till exempel en handlingsplan som 
fokuserar på fria och rättvisa val och fri press. Hur ser Nederländerna på detta? 
 

Rekommendationer – Vår syn på demokratin i EU 
60 % av de nederländska medborgarna anser att demokratin i EU är ett viktigt ämne och att EU bör ägna sig 
åt det. 

1. Ge ett bredare perspektiv på Europa 

Nederländarna har märkt att när media pratar om Europa är det ofta när det är kris. Vi hör inte så mycket 
om de dagliga besluten. Som invånare behöver vi inte veta allt, men för att själva bilda oss en klar 
uppfattning vore det bra om vi fick en bättre helhetsbild. Till exempel skulle det vara intressant att höra 
andra länders EU-perspektiv oftare. Medier och undervisning kan spela en viktig roll i detta. Men 
medierna måste fortfarande kunna göra sina egna val, eftersom pressfriheten enligt nederländarna är 
mycket viktig i vår demokrati. 
 
”Ofta hör vi bara om EU när det är kris. Det ger en negativ uppfattning om Europa.” 

2. Hitta nya och varaktiga sätt att lyssna på medborgarna 

51 % av de nederländska medborgarna anser att EU inte är tillräckligt medvetet om vad som händer i 
samhället. För att förbättra detta borde EU föra en dialog med medborgarna oftare, helst löpande. Många 
nederländare tycker därför att konferensen om Europas framtid är ett bra initiativ. Även folkomröstningar 
kan vara ett värdefullt verktyg, men här har nederländarna olika åsikter. För vissa ämnen kan man behöva 
specialkunskaper. Det får hur som helst inte bara vara en formalitet att tala med medborgarna. Vi tycker 
att det är viktigt att vi tas på allvar. 

3. Var öppnare och tydligare om besluten 

Nederländska medborgare tycker ibland att Europa är ganska komplicerat. Alla har inte lika mycket 
bakgrundskunskap. Det måste EU ta hänsyn till. Vi vill att EU ska bli öppnare och att det ska bli lättare att 
hålla sig informerad. De nederländska myndigheterna har också en roll att spela här. Många nederländare 
är intresserade av EU-besluten men anser att de officiella kanalerna är för svåra att hitta eller för 
invecklade. Dessutom har alla olika intressen och behov. Man borde kunna välja vilka ämnen man vill veta 
mer om. Ungdomar är ofta intresserade av Europa men ser inte mycket om det i sina sociala medier. 
 
”När jag var på semester i Ungern såg jag en stor skylt vid en nyplanterad skog: 
‘Planteringen har möjliggjorts tack vare EU.’ Jag är skeptisk till EU men kände mig 
ändå stolt.” 

4. Se till att beslut kan fattas snabbare 

Nederländska medborgare tycker att det är ganska svårt att förstå hur den europeiska demokratin 
fungerar, men beslutsfattandet i EU verkar ofta gå väldigt långsamt. Vid val till Europaparlamentet ser vi 
framför allt samarbetsallianser mellan nationella partier. Det kanske också finns andra sätt att hantera 
europeiska intressen. Ungefär en tredjedel av de nederländska medborgarna anser att man borde kunna 
rösta på utländska kandidater i val till Europaparlamentet. Ungefär lika många tycker inte det. Det 
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viktigaste är att man tar tillräcklig hänsyn till olika intressen. Och att man samtidigt kan fatta beslut 
snabbare än i dag. 
 
”När det är val vill jag kunna identifiera mig med någon och veta vad han eller hon 
står för. Det behöver inte vara en nederländare.” 

Diskussioner och idéer online och på plats 
”Avskaffa ländernas vetorätt. Majoriteten borde besluta.” 

”Inrätta fokusgrupper med medborgare för viktiga beslut, kanske kan det till och med vara 
(halv)obligatoriskt, som juryer i USA.” 

”Se till att EU-politiker och tjänstemän regelbundet kommer ut i upptagningsområdena och inte helt lever i 
Brysselbubblan.” 

IDÉ: ”Egentligen borde varje nyhetssändning på tv ägna ett par minuter åt Europa. Eller varför inte börja 
med dagliga eller veckovisa Europanyheter?” 

IDÉ: ”Kanske borde europeiska politiker vara med i tv-program oftare.” 

”Jag är ung och läser nästan aldrig något om Europa. Jag är nyfiken på det men vill inte behöva anstränga 
mig för mycket.” 

Ungdomar från Coalitie-Y i Utrecht: Diskussion om folkomröstningar 

Medlemmar i Coalitie-Y – ett samarbete mellan olika ungdomsorganisationer – höll en intensiv diskussion 
om användningen av folkomröstningar. Motståndarna nämnde risken för en svart-vit debatt, när ämnena 
ofta är mycket mer invecklade än så. En av deltagarna sade: ”Vi kan rösta för EU och ställa upp som 
kandidater. Med folkomröstningar försvagar man faktiskt dessa möjligheter.” Förespråkare för 
folkomröstningar sade att de tycker att det är bra om beslutsfattarna vet hur medborgarna ser på en 
fråga: det kan hjälpa till att ge vägledning. Folkomröstningar skulle också kunna bidra till den allmänna 
medvetenheten om EU: vilka frågor som står på dagordningen och vilka val som måste göras. 

Sociala volontärer: ”Länderna måste få bättre förståelse för varandra.” 

Stiftelsen Piëzo i Zoetermeer består av volontärer som på olika sätt arbetar med social delaktighet. 
Deltagarna i ämnesdialogen uttryckte sin oro över den växande klyftan i Europa. Det handlar till exempel 
om länders uppfattningar om hbtqi-personer. Om länderna inte förstår varandras hållning är det svårt att 
samarbeta. ”Därför behöver vi lära känna varandra bättre”, tror en deltagare. ”Nu vet vi helt enkelt inte 
hur man tänker i andra länder. Vi förstår inte varandras kulturer och bakgrunder tillräckligt bra. Det 
behöver vi göra för att fatta bra beslut tillsammans.” 
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Digital omställning 

I onlinevärlden ställs allt högre krav på internetuppkopplingar, säkerhet och integritet. EU känner ansvar 
för detta och har åtagit sig att se till att ingen lämnas utanför i det digitala samhället. Dessutom investerar 
EU i digitala lösningar på sociala frågor. Hur ser Nederländerna på detta? 
 

Rekommendationer – Vår syn på onlinevärlden 
45 % av de nederländska medborgarna anser att onlinevärlden är ett viktigt ämne och att EU bör ägna sig åt 
det. 

1. Garantera snabbt, säkert och stabilt internet överallt 

61 % av nederländarna anser att EU bör se till att alla i Europa har tillgång till snabbt och stabilt internet. 
Vi märker alla att internet spelar en allt större roll i våra liv. Våra barn växer upp med digital undervisning. 
Kommunikation sker också i allt större utsträckning via internet, både nationellt och internationellt. Ibland 
oroar vi oss för det stora beroendet av internet. Många nederländare anser därför att EU borde få lägga 
en del pengar på detta, så länge de används effektivt. Vi tycker att skydd mot nätbrottslighet är den 
viktigaste frågan att ta itu med på EU-nivå. Men det är bra att uppmärksamma kampen mot 
nätbrottslighet även på hemmaplan. 
 
”När jag tänker på en cyberattack mot vår fördämning känner jag mig ganska 
sårbar.” 

2. Skapa tydliga regler och standarder för internetföretag 

75 % av de nederländska medborgarna anser att EU bör se till att köp på internet är lika säkert i alla EU-
länder. Vi köper alla mer och mer utomlands och delar då integritetskänsliga uppgifter. Det känns ibland 
osäkert. Det är svårt att avgöra vilka webbplatser man kan lita på. Det vore bra om EU tog fram 
europeiska regler och standarder för integritet, som alla kan förstå. Vi oroar oss också ofta över de stora 
internetföretagens inflytande. Vi anser att vi själva har ett ansvar för att hantera våra uppgifter på ett 
förståndigt sätt, men vi tror också att EU kan spela en roll i detta sammanhang. EU-länderna måste 
samarbeta för att se till att företag som Google och Facebook inte får för stor makt. 
 
”Som litet land är det inte mycket vi kan göra mot en global aktör som Facebook.” 

3. Kombinera integritetsregler med praktisk tillämpning och förklaringar 

I och med införandet av den allmänna dataskyddsförordningen vet nederländska medborgare att alla 
länder måste följa samma lagar och regler om integritetsskydd. Vi tycker att det är bra att den 
lagstiftningen finns, eftersom integritet är viktigt för oss. Vissa nederländska medborgare tycker dock att 
integritetsreglerna ibland är överdrivna eller ologiska. Dessutom kan lagstiftningen skapa mycket arbete 
för företagare. Vi anser därför att större uppmärksamhet bör ägnas åt det praktiska genomförandet av 
lagstiftningen om integritetsskydd: stöd och information till både privatpersoner och företag. Här ser vi 
främst en roll för medlemsländerna. När vi har problem eller frågor om integritet vänder vi oss helst till 
våra nationella myndigheter, på vårt eget språk. 

Diskussioner och idéer online och på plats 
IDÉ: ”Ställ hårdare krav på programmerare och företag: förbjud osäkra programmeringsspråk.” 

”Erbjud gratis europeiska antivirusprogram för att skapa en europeisk brandvägg.” 
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”Om jag åker över gränsen till Tyskland har min mobiltelefon plötsligt inte längre någon räckvidd. Sådant 
borde väl inte hända längre? ” 

”Med våra iPhones kan vi spåras överallt. Det är också vårt eget fel.” 

”Det är inte praktiskt att behöva fylla i olika typer av formulär för skydd av personuppgifter i varje land.” 

IDÉ: ”Inrätta en europeisk internetpolis. Det är helt klart något för EU.” 

Deltagare i dialogen online: ”Att det finns bra internet överallt ligger också i vårt eget intresse” 

Vid en av ämnesdialogerna online uppstod en intressant diskussion om EU:s roll i onlinevärlden. Alla 
deltagare var överens om att det är bra och viktigt att kunna lita på en bra internetuppkoppling i hela 
Europa. Frågan är om detta är något som EU ska ägna sig åt. Flera deltagare sade att de tyckte att detta 
främst är en uppgift för de enskilda medlemsländerna. En annan deltagare påpekade att bra och stabilt 
internet utomlands också är en fördel för Nederländerna: ”Vi tjänar många miljarder på handel med andra 
EU-länder. Det ligger därför i vårt eget intresse att dessa länder fungerar väl.” 

Skolelever i Helmond: ”Lika regler och påföljder för nätbrottslingar” 

På Dr. Knippenbergcollege i Helmond diskuterade 15- och 16-åriga elever problemet med nätbrottslighet. 
De hör regelbundet talas om detta i nyheterna. Till exempel att det skett en dataläcka på ett företag, eller 
att ett land som Ryssland eller Kina försöker stjäla data. De tycker att det är logiskt att länderna i Europa 
samarbetar, eftersom nätbrottslingar ofta arbetar över gränserna. De tänker då både på att fastställa 
regler och att bestämma påföljder. ”Om hackare från Ryssland försöker ta sig in hos oss måste EU agera 
hårt mot det”. 
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Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott 

EU-länderna är själva ansvariga för ämnena utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott. EU kan och 
kommer att stödja dem i detta, till exempel genom att främja utbildning av hög kvalitet, flerspråkighet, 
skydd av kulturarvet och stöd till kultur- och idrottssektorerna. Hur ser Nederländerna på detta? 
 

Rekommendationer – Vår syn på utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott 
45 % av de nederländska medborgarna anser att utbildning är ett viktigt ämne och att EU bör ägna sig åt det. 
När det gäller ungdomsfrågor, kultur och idrott är siffrorna 39 %, 23 % respektive 19 %. 

1. Uppmuntra ungdomar att studera utomlands på ett förnuftigt sätt 

Många nederländare anser att studier utomlands påverkar ungdomar positivt. Det bidrar till deras 
personliga utveckling. Att studera utomlands kan dessutom hjälpa européer att förstå varandra bättre. På 
så sätt kan det också bidra till bättre integration. Många nederländare tycker därför att det är bra att det 
finns ett Erasmusprogram som uppmuntrar till utlandsstudier. Men vi tycker också att det är bra att EU 
fortsätter att kritiskt granska denna fråga. I praktiken verkar det till exempel som att internationella 
studenter främst söker sig till varandra och inte alltid lär sig så mycket av vistelselandet. EU måste också 
förhindra att länder med lägre kunskapsnivå ”töms” eftersom all talang åker utomlands för att studera. 
 
”Utveckla också utbytesprogram för yrkesutbildningar.” 

2. Låt frågor som kultur och idrott främst skötas av medlemsländerna 

58 % av de nederländska medborgarna anser att EU bör skydda kulturarvet i Europa bättre, till exempel 
templen i Grekland. Å andra sidan tycker vi att lokal kultur i första hand är ett ansvar för länderna själva. 
Detsamma gäller till exempel missförhållanden inom idrotten. Vi anser att detta är en viktig fråga, men 
inte en central uppgift för EU. EU måste prioritera och det behövs också mycket pengar till annat. Ibland 
kan vi kanske bidra ekonomiskt, men ibland kan vi också samarbeta på andra sätt, till exempel genom att 
utbyta kunskap och idéer. 
 
”Att skydda kulturen är en fråga för länderna själva. Men om världsarvet försummas 
någonstans tycker jag att EU måste ingripa.” 

3. Se till att européerna lär känna och respekterar varandra bättre 

Nederländarna gillar när andra européer talar bra engelska. Det är lätt när vi är utomlands, och om vi till 
exempel vill kommunicera med arbetskraftsinvandrare i Nederländerna. Samtidigt tycker många 
nederländare att det är väldigt viktigt att vi fortsätter att tala och uppskatta vårt eget språk. Vi vill också 
respektera andra skillnader inom Europa. Vare sig det gäller kultur, utbildning eller idrott måste alla känna 
sig fria och kunna vara sig själva. Skillnader kan ibland orsaka motsättningar, men de gör också Europa till 
en rik kontinent. Många nederländare anser därför att länderna bör ges tid att vänja sig vid varandras 
vanor och idéer. 
 
”Jag ser EU som en grupp vänner. Vi respekterar våra olikheter och jag kan be om 
hjälp om jag behöver det.” 

Diskussioner och idéer online och på plats 
IDÉ: ”Inför en gemensam europeisk läroplan utöver den lokala läroplanen på alla utbildningsnivåer.” 



Syn på Europa  16 

IDÉ: ”Förutom en kulturhuvudstad borde en utbildnings-, ungdoms- och idrottshuvudstad (eller ett land) 
också utses varje år.” 

”Det som förenar oss i EU är just att varje land har sin egen kultur. Och att vi alltså inte kan föras samman 
i en enda kultur.” 

”I stället för att lyfta fram negativa saker är det bättre att försöka stimulera idrott.” 

”Jag är integrerad här, jag betalar skatt, men jag är och förblir latinamerikansk. Mitt språk, min musik och 
min mat är viktiga för mig. Detta är inte frågor för Europa.” 

”Det pratas för mycket om ekonomin i Europa. Och för lite om välmående.” 

Studerande vid Leidens universitetet: ”Språk är viktigt, men måste fortfarande vara ett fritt val” 

Vid Leidens universitet samtalade historiestudenter med varandra. De tycker att det är viktigt att 
människor talar flera språk. Enligt deras uppfattning är fler språk fantastiskt för den personliga 
utvecklingen och bra för handeln och de politiska förbindelserna inom EU. Framför allt anser de att språk 
bör erbjudas i skolan, men inte göras obligatoriska. De tycker inte heller att ett andraspråk nödvändigtvis 
måste vara ett europeiskt språk. ”Om man bor i Östeuropa och väljer att läsa ryska ska man kunna göra 
det”, sade en av deltagarna. 

Den turkiska befolkningen i Schiedam: ”Ge alla ungdomar rättvisa jobbmöjligheter” 

På stiftelsen Hakder i Schiedam pratade den lokala turkiska befolkningen bland annat om vikten av 
rättvisa möjligheter till sysselsättning för alla. Alla som deltog i samtalet var överens om att EU borde 
ålägga företag att erbjuda praktikplatser eller jobb till ungdomar med få möjligheter. De sade att särskilt 
invandrarungdomar har svårt att hitta en praktikplats eller ett jobb. ”Ibland vågar de inte ens gå till 
doktorn eftersom de är rädda att de måste betala för det själva. Då är det ju ännu mindre troligt att de 
skulle våga söka en praktikplats eller ett jobb”, sade en av de närvarande. ”Företagen måste ta mer 
hänsyn till detta och EU kan uppmuntra det.” 
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Undersökningsredogörelse 

Syn på Europa består av olika, sammanhängande former av dialog för att samla in åsikter och idéer från 
nederländska medborgare om Europas och EU:s framtid. I detta kapitel redogörs för hur de 
sammanhängande dialogformerna överensstämmer med de riktlinjer som gäller för nationella 
medborgarpaneler inom ramen för konferensen om Europas framtid. 
 
Utformning av sammanhängande dialogformer 

Följande dialogformer har använts: 
1. Panelundersökning 

Undersökning bland en representativ del av den nederländska befolkningen. 
2. Fördjupade ämnesdialoger online 

Dialoger där resultaten av den första delrapporten ”Onze kijk op Europa; eerste inzichten en 
vervolgvragen (8 oktober 2021)” (Vår syn på Europa; inledande insikter och uppföljningsfrågor) 
diskuteras mer ingående med en grupp nederländare. 

3. Dialoger med specifika grupper 
Möten med nederländska medborgare som inte är vana vid att delta i (online)enkäter och paneler. 

4. Dialoger med ungdomar 
Möten med fokus på de europeiska ämnen som är av mest intresse för ungdomar. 

5. Öppen onlineenkät: Frågeformulär och ”Svajpa till framtiden” 
Frågeformuläret i panelundersökningen kunde fyllas i av alla nederländska medborgare, även de som 
är bosatta utomlands. Det var öppet från och med den 1 september 2021 till och med 
den 14 november 2021. Under samma period kunde dessutom alla nederländska medborgare delta i 
”Swipen naar de toekomst” (svajpa till framtiden), ett onlineverktyg med 20 påståenden. 
 

1. Panelundersökning 

Den nederländska medborgardialogen Syn på Europa inleddes den 1 september med en 
panelundersökning. I denna undersökningsredogörelse beskriver vi kortfattat upplägget och 
genomförandet av panelundersökningen. 

Syfte och målgrupp 
Syn på Europa lanserades med ett frågeformulär online om hur nederländska medborgare ser på Europas 
framtid. Frågeformuläret delades ut till en representativ panel och gjordes även tillgängligt för alla 
nederländska medborgare (inklusive de som är bosatta utomlands). Dessutom kunde alla delta i ”Swipen 
naar de toekomst” (svajpa till framtiden), ett onlineverktyg med 20 påståenden. Resultaten av 
panelundersökningen bildade underlag för olika ämnesdialoger i den senare uppföljningen av 
medborgardialogen Syn på Europa. 
 
Målgruppen för panelundersökningen består av alla nederländska medborgare som är 18 år eller äldre 
och som (vid fältarbetets start) var registrerade som bosatta i befolkningsregistret. Enligt den 
nederländska statistikbyrån (Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS) bestod denna målgrupp av 
14 190 874 personer den 1 januari 2021. Den nedre åldersgränsen 18 år är i linje med rösträttsåldern. 
Detta är panelundersökningens population. 
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Fältarbete 
För att få en statistisk bild av ”nederländaren” användes en landsomfattande panel med över 
100 000 medlemmar (ISO-certifierad, Research Quality Mark group, Nederlandse Marktonderzoek 
Associatie). Dessa medlemmar har anmält sig till undersökningspanelen för att regelbundet lämna sina 
synpunkter om en mängd olika ämnen. Utöver sin personliga motivation att lämna bidrag, får de en 
ersättning för att fylla i frågeformulären. Flera vetenskapliga studier har visat att respondenter som får 
ersättning för att fylla i ett frågeformulär inte lämnar några nämnvärt annorlunda svar (källa: Does use of 
survey incentives degrade data quality? Cole, J. S., Sarraf, S. A., Wang, X., 2015). 
 
Fältarbetet inleddes den 11 augusti 2021 och avslutades den 19 september 2021. En enda 
datainsamlingsmetod användes för genomförandet, nämligen undersökning via internet. Medlemmarna i 
undersökningspanelen fick ett e-postmeddelande med en personlig länk till frågeformuläret online. Efter 
två veckor fick panelmedlemmarna en påminnelse. Inbjudningarna att delta skickades i omgångar och 
stratifierades (med fokus på en jämn fördelning av delpopulationer) till dess att erforderligt antal 
respondenter hade uppnåtts. 

Urval och spridning 
Undersökningsupplägget har som utgångspunkt att minst 3 600 respondenter måste delta i 
undersökningen för att en god statistisk tillförlitlighet ska uppnås. Dessutom möjliggör detta antal en god 
spridning över olika bakgrundsegenskaper hos befolkningen. Det finns inte bara en sorts nederländare. 
Därför har det i förväg säkerställts att urvalet är väl spritt över ett antal egenskaper. Nederländerna är ett 
relativt litet land, men åsikterna kan skilja sig åt på regional nivå. Människors attityd till ett ämne och den 
vikt de lägger vid det kan (delvis) avgöras av i vilket område de bor. Till exempel kan de som bor på 
landsbygden ha en annan syn på säkerhet än de som bor i stadsområden. Forskning från byrån för social 
och kulturell planering (Sociaal Cultureel Planbureau) visar också att det finns fler EU-anhängare bland 
högutbildade än bland lågutbildade och att ungdomar oftare är mer EU-vänliga än äldre (källa: Wat willen 
Nederlanders van de Europese Unie? Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag 2019). 
 
Vi gjorde därför i förväg en uppdelning efter följande tre egenskaper och säkerställde på så sätt en 
representativ spridning av urvalet: 1) region (med användning av den statistiska indelningen COROP-
regioner), 2) ålder och 3) utbildningsnivå. Urvalets spridning återspeglar också följande 
bakgrundsegenskaper: kön, härkomst, daglig verksamhet och politiska preferenser. 
 
COROP-områdena har tagits fram på grundval av knutpunktsprincipen (en ”kärna” med 
upptagningsområde eller regionfunktion), med utgångspunkt i pendlingsflöden. Denna princip frångås på 
vissa håll, så att områdena följer provinsgränserna. Om kommungränser ändras så att COROP-gränserna 
överskrids, anpassas indelningen (källa: CBS). Inom COROP-regionerna säkerställer vi en god spridning 
över ålderskategorierna, med följande indelning: 18–34 år, 35–54 år, 55–75 år och över 75 år. 
 
Slutligen sörjde vi för en representativ fördelning över utbildningsnivå. I urvalet motsvarar fördelningen av 
respondenter den nationella fördelningen efter högsta uppnådda utbildningsnivå, vilket är följande: 
 
 

Utbildningsnivå  

Låg: låg- och mellanstadieskola, förberedande yrkesutbildning på högstadienivå 
(vmbo), första tre åren på teoretisk högstadie-/gymnasieutbildning (havo/vwo), 
första året på yrkesskola på högstadienivå (mbo) 

32,1 % 
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Medelhög: högre åren av havo/vwo, andra till fjärde året av mbo 44,6 % 

Hög: Yrkesutbildning på högskolenivå eller universitetsutbildning 22,9 % 

Okänd  0,4 % 

Svar 
Sammanlagt deltog 4 086 personer i panelundersökningen. Därmed uppfylldes målet på 3 600 fullständigt 
ifyllda frågeformulär. 
 

Svar fördelat över COROP-områden och 
ålder 

18–34 år 35–54 år 55–75 år över 75 år 

Noord-Drenthe 11 14 17 5 

Zuidoost-Drenthe 10 12 14 4 

Zuidwest-Drenthe 7 10 11 3 

Flevoland 29 33 28 6 

Noord-Friesland 20 22 25 8 

Zuidoost-Friesland 12 13 14 3 

Zuidwest-Friesland 8 11 11 4 

Achterhoek 22 27 34 11 

Arnhem/Nijmegen 52 53 55 15 

Veluwe 44 48 51 17 

Zuidwest-Gelderland 16 18 20 5 

Delfzijl med omnejd 2 4 5 1 

Oost-Groningen 7 10 12 3 

Övriga Groningen 36 26 28 8 

Midden-Limburg 13 17 21 7 

Noord-Limburg 17 20 23 7 

Zuid-Limburg 38 40 52 17 

Midden-Noord-Brabant 34 35 35 11 

Noordoost-Noord-Brabant 41 43 51 14 

West-Noord-Brabant 40 47 49 15 
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Svar fördelat över COROP-områden och 
ålder 

18–34 år 35–54 år 55–75 år över 75 år 

Zuidoost-Noord-Brabant 55 56 58 18 

Tätorten Haarlem 13 18 18 7 

Alkmaar med omnejd 14 19 19 6 

Storstadsområdet Amsterdam 116 104 88 23 

Het Gooi och Vechtstreek 13 21 19 7 

IJmond 12 14 15 4 

Kop van Noord-Holland 22 27 30 9 

Zaanstreek 11 13 12 3 

Noord-Overijssel 25 28 25 8 

Twente 41 44 46 14 

Zuidwest-Overijssel 10 11 12 3 

Utrecht 96 100 89 27 

Övriga Zeeland 16 21 23 8 

Zeeuws-Vlaanderen 6 8 9 3 

Tätorten Leiden och Bollenstreek 30 31 31 10 

Tätorten Haag 63 70 57 18 

Delft och Westland 19 15 15 4 

Groot-Rijnmond 103 107 99 31 

Oost-Zuid-Holland 22 24 25 8 

Zuidoost-Zuid-Holland 24 26 26 9 

 

Svar fördelat på utbildningsnivå   

Låg 1 382 34 % 

Medelhög 1 747 43 % 

Hög 915 22 % 

Okänd  42 1 % 



Syn på Europa  21 

Tillförlitlighet och representativitet 
Med 4 086 respondenter går det att göra påståenden om populationen med en konfidensgrad på 95 % 
och en felmarginal på 1,53 %. Konfidensgraden och felmarginalen för resultaten bestäms av urvalets 
storlek. Ju större urvalet är, desto mer tillförlitliga och/eller noggranna resultat kan generaliseras till 
populationen. 
 
Konfidensgraden definieras som 1 (100 %) minus signifikansnivån. Det är vanligt att anta en 
signifikansnivå på 5 %, vilket ger en konfidensgrad om 95 %. Det betyder att om undersökningen skulle 
upprepas på samma sätt och under samma förutsättningar skulle resultaten ge samma bild i 95 % av 
fallen. 
Noggrannheten (uttryckt i felmarginal) anger det värdeintervall inom vilket det verkliga värdet i 
populationen ligger. Med andra ord: hur mycket avviker resultaten från urvalet från de resultat som skulle 
uppnås om hela populationen skulle svara? En felmarginal på 1,53 % innebär att det verkliga värdet i den 
totala populationen kan vara maximalt 1,53 % högre eller lägre än värdet i urvalet. I praktiken betyder det 
att om ett undersökningsresultat från urvalet visar att 50 % av respondenterna tycker att ett visst ämne är 
viktigt, är den verkliga procentandelen högst 1,53 % över eller 1,53 % under dessa 50 %, dvs. mellan 
48,47 % och 51,53 %. En felmarginal på högst 5 % är gängse och allmänt accepterad i (statistiska) 
kvantitativa studier. 
 
Utöver tillförlitligheten är det viktigt att urvalet är representativt. Eftersom inbjudningarna att delta 
skickades i omgångar och stratifierades, är resultaten representativa för egenskaperna COROP-område 
och åldersgrupp inom varje COROP-område. Svaren är också representativa för den nationella 
fördelningen av högsta uppnådda utbildningsnivå. 

Övriga bakgrundsegenskaper 
Ett antal ytterligare bakgrundsfrågor ställdes till respondenterna i panelundersökningen. De tillfrågades 
om kön, vilken inställning de har till EU, härkomst, daglig verksamhet och vilket politiskt parti de skulle 
rösta på om det var val nu. 
 
49 % av respondenterna är män, 50 % kvinnor och 1 % föredrar att inte besvara denna fråga. 
 
51 % av respondenterna anser att det är bra att Nederländerna är medlem i EU, 13 % anser att det är 
dåligt och 36 % är neutrala eller har ingen åsikt. 
 
95 % av respondenterna är födda i Nederländerna. För 89 % är båda föräldrarna födda i Nederländerna 
För 5 % är båda föräldrarna födda utomlands. 

Respondenternas aktuella politiska preferenser 

Parti % 

VVD (Folkpartiet för Frihet och Demokrati) 14 % 

PVV (Frihetspartiet) 13 % 

SP (Socialistiska partiet) 8 % 

D66 (Demokraterna 66) 6 % 
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Parti % 

CDA (Kristdemokratisk appell) 6 % 

PvdA (Arbetarpartiet) 6 % 

Partij voor de Dieren (Djurens parti) 4 % 

GroenLinks (Grön vänster) 4 % 

ChristenUnie (Kristliga Unionen) 3 % 

JA21 (Rätt svar 2021) 3 % 

BoerBurgerBeweging (BondeMedborgarRörelsen) 2 % 

Forum voor Democratie (Forum för demokrati) 2 % 

SGP (Reformerta politiska partiet) 2 % 

Volt 2 % 

DENK 1 % 

Van Haga-gruppen 1 % 

BIJ1 1 % 

Partigruppen Den Haan 0 % 

Annat 2 % 

Blankröst 3 % 

Vill inte uppge 13 % 

Jag ska inte rösta 5 % 

Vilken är din huvudsakliga dagliga verksamhet för närvarande? 

Verksamhet % 

Elev/studerande 6 % 

Arbetar deltid 16 % 

Arbetar heltid 31 % 

Egenföretagare 3 % 

Hemmafru eller hemmaman 5 % 

Arbetssökande 2 % 
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Verksamhet % 

Volontär 2 % 

Oförmögen att arbeta 6 % 

Pensionär 27 % 

Annat 1 % 

Vill inte uppge 1 % 

 

Frågeformulär 
Frågeformuläret och denna rapport har utarbetats av en oberoende extern organisation på uppdrag av 
utrikesministeriet. Frågeformuläret är strukturerat i olika moduler och innehåller följande frågeblock, i 
linje med de ämnen som fastställts för konferensen om Europas framtid: 
• Centrala ämnen och Europas roll 
• Klimat och miljö 
• Hälsa 
• Ekonomi och jobb 
• Europeiska unionens roll i världen 
• Säkerhet och rättsstatsprincipen 
• Onlinevärlden 
• Demokratin i EU 
• Migration och flyktingar 
• Utbildning/Kultur/Ungdom/Idrott 
 
Vid utarbetandet av frågeformuläret har stor uppmärksamhet ägnats åt frågornas kvalitet, tillförlitlighet 
och giltighet. Man strävade efter att formulera neutrala, icke ledande frågor, påståenden och dilemman. 
Det kontrollerades också att frågorna var skrivna på ett begripligt språk (nivå B1). 
 
Frågeformuläret testades via en kvalitativ undersökning med testrespondenter från målgruppen som 
närvarade personligen. På så sätt undersökte man hur olika typer av respondenter uppfattade frågorna. 
Om en fråga visade sig vara för svår att förstå (för komplicerad) ändrades den. 

Analysmetoder 
Två analysmetoder användes i denna studie: 

Univariat analys 

Beskrivande statistik används för att beskriva variabler från en undersökning. I denna undersökning 
användes frekvenser och medelvärden. 

Bivariat analys 

I bivariata analyser undersöks förhållandet mellan två variabler, i detta fall förhållandet mellan de olika 
ämnenas betydelse och dels huruvida EU bör arbeta med dem eller inte, dels bakgrundsegenskapen ålder. 
Signifikanstestning användes för att undersöka om olika åldersgrupper lägger olika vikt vid ett ämne och 
om åsikterna går isär om i vilken utsträckning de är ämnen som EU bör arbeta med. 
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Rapportering och fullständighet 
Denna rapport innehåller en (visuell) återgivning av resultaten av alla frågor som ställts till 
respondenterna i undersökningspanelen. För vissa frågor gavs respondenterna möjlighet att lämna 
”öppna” svar (dvs. sådana som inte var kategoriserade på förhand). De öppna svaren kategoriserades i 
efterhand och togs med i publikationen. De idéer som deltagarna delade med sig av i de öppna 
kommentarerna användes som underlag för de olika ämnesdialogerna i uppföljningen av 
medborgardialogen Syn på Europa. 
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2. Fördjupade ämnesdialoger online 

Vid åtta ämnesdialoger online diskuterades de ämnen som står i centrum för konferensen om 
Europas framtid mer ingående. Syftet med dialogerna var att ta reda på varför människor tycker 
något och vilka motiv och känslor som ligger bakom det. Vilka bekymmer finns och vilka möjligheter 
ser man? I dialogsessionerna fick deltagarna också utrymme att bidra med förslag och idéer kring 
ämnena. Dessutom kunde de ta upp ämnen som inte ingår i konferensen, men som är viktiga för 
dem. 
 
Ämnesdialogerna ägde rum den 12 och 14 oktober samt den 9 och 11 november. I oktober 
anordnades fyra ämnesdialoger online om ämnena inom klustret Ekonomi och Demokrati. 
I november anordnades fyra ämnesdialoger online om ämnena inom klustret Klimat och EU i världen. 
I genomsnitt deltog 29 personer i en dialogsession (totalt 231). Deltagarna rekryterades bland 
panelmedlemmarna (se 1) och genom sociala medier. 
 
3. Dialoger med specifika grupper 

Vi vet att vissa grupper av nederländare är mindre vana vid att delta i (online)undersökningar och 
paneler. För en få en representativ bild av ”Nederländernas röst” var det viktigt att också dessa 
nederländare fick uttrycka sina idéer och åsikter. Därför anordnade vi också ett antal dialoger på 
plats i samband med medborgardialogen Syn på Europa. De synpunkter och idéer som vi därigenom 
samlade in bidrog också till underlaget för rekommendationerna. 

Målgrupper 

Målgrupper som är svåra att nå kan inte definieras entydigt. Vi vet av forskning och erfarenhet att 
nederländare med icke västerländsk bakgrund är betydligt mindre benägna att självmant delta i 
enkäter och diskussioner. Eftersom det handlar om en stor grupp (14 % av nederländarna1) valdes de ut 
för att delta i dialogen Syn på Europa. Samma övervägande gjordes för personer med låg läskunnighet. 
Detta är också en stor grupp (2,5 miljoner nederländare2), som delvis överlappar med gruppen migranter 
(39 %). Slutligen hölls en dialog med en grupp som man sällan ser i undersökningar och diskussioner, 
nämligen de som är kritiska till EU men har mycket yrkesmässiga kontakter med EU. Företagare 
inom jordbrukssektorn valdes ut för detta. 
 
De ovannämnda grupperna kontaktades genom organisationer som de är anslutna till, t.ex. 
migrantorganisationer, intresseorganisationer och yrkesorganisationer. Eftersom vi begränsade 
antalet dialoger till åtta kunde vi inte täcka upp alla. Detta gör valet av deltagare något godtyckligt. 
När vi valde ut deltagarna letade vi också främst efter människor som var entusiastiska till att delta 
och att hjälpa till att mobilisera medlemmar och sympatisörer, och vi tog hänsyn till praktiska frågor 
som tillgänglighet vad gäller datum och plats. 
 
Dialoger på plats hölls med medlemmar i följande organisationer: 
• Stiftelsen Hakder, alevitiska gemenskapen, Schiedam 
• Stiftelsen Asha, hindustaniska gemenskapen, Utrecht (två dialogsessioner) 
• Piëzo, civilsamhällesorganisation, Zoetermeer 
• Taal doet Meer, organisation inriktad på personer med låg läskunnighet, Utrecht 
• BoerenNatuur, sammanslutning av jordbrukarkollektiv 
• Marokkanen Dialoog Overvecht, marockanska gemenskapen, Utrecht 
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• Femmes for Freedom, intresseorganisation för kvinnor med invandrarbakgrund, Haag 
 
Sammanlagt deltog 110 personer i dessa dialogmöten. 
 
4. Dialoger med ungdomar 

Ungdomar är en prioriterad målgrupp för konferensen om Europas framtid. För att aktivt uppmuntra dem 
att delta i medborgardialogen Syn på Europa och ta särskild hänsyn till deras åsikter och idéer, 
anordnades fem fysiska dialogmöten särskilt för ungdomar. Ett planerat sjätte möte med ungdomar 
ställdes in på grund av coronarestriktioner. 
 
Mötena hölls vid följande institutioner: 
• Studievereniging Geschiedenis (förening för historiestudenter), Leidens universitetet 
• Dr. Knippenbergcollege, högstadie- och gymnasieskola, Helmond 
• Coalitie-Y, ungdomsplattform SER (Socioekonomiska rådet) 
• Graafschap College, mbo, Doetinchem 
• CSG Jan Arentsz, tekniskt gymnasium (technasium), Alkmaar 
 
Sammanlagt deltog 95 ungdomar i dialogmötena. 

Använda samtalstekniker 
I ämnesdialogerna online, dialogerna med särskilda grupper och dialogerna med ungdomar användes den 
så kallade sokratiska samtalsmetoden. Denna metod har använts i många år för Dag van de Dialoog 
(dialogdagen), där människor pratar med varandra över hela Nederländerna om frågor som berör dem. 
I den sokratiska samtalsmetoden följer samtalsledaren följande principer: 
 
• Låt den andre säga sin mening 
• Kom inte direkt med ett motargument 
• Behandla varandra med respekt 
• Tala utifrån dig själv (”jag tycker” i stället för ”det sägs att”) 
• Be om förklaringar om det bara läggs fram generaliseringar 
• Döm inte, utan undersök argumenten 
• Tillåt tystnader när någon vill tänka efter en stund 
 
I dialogerna används rytmen: divergens – konvergens – divergens. Utgångspunkten är att man först måste 
divergera (direkt ge plats för individuella känslor och åsikter), innan man kan konvergera (föra ett samtal 
om möjliga riktningar) och slutligen divergera igen (till exempel samla in individuella rekommendationer). 
Erfarenhet och teori visar att denna rytm säkerställer en optimal dialog. 
 
Alla dialoger leddes av professionella moderatorer. 
 
5. Öppen onlineenkät: Frågeformulär och ”Svajpa till framtiden” 

Frågeformuläret i panelundersökningen var tillgängligt för alla nederländska medborgare, även de som är 
bosatta utomlands. Det var öppet från och med den 1 september 2021 till och med 
den 14 november 2021. Under samma period kunde dessutom alla nederländska medborgare delta i 
”svajpa till framtiden”, ett onlineverktyg med 20 påståenden. 
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Svar och tillämpning 
Sammanlagt besvarade 1 967 personer frågeformuläret och 6 968 gick igenom hela svajpverktyget. Både 
frågeformuläret och svajpen var öppna för alla: det fanns inga förhandsvillkor eller urvalskriterier för 
deltagande. Frågor i frågeformuläret kunde hoppas över (det fanns inga obligatoriska frågor) för att få så 
stor respons som möjligt. Deltagarna svarade mycket oftare ”vill inte uppge” i frågeformuläret än i den 
representativa panelundersökningen. 
Bakgrundsegenskaperna hos deltagarna i det öppna frågeformuläret och svajpverktyget avviker på flera 
punkter från deltagarna i den representativa panelen. I motsats till panelundersökningen är resultaten 
från det öppna frågeformuläret och svajpverktyget inte representativa. Resultaten av den öppna 
onlineenkäten användes som komplement till panelundersökningen. De ger insikt i nederländarnas 
känslor och idéer. De förbättringsförslag som tagits upp i fälten för fria synpunkter användes i avsnittet 
”Diskussioner och idéer online och på plats”. Svajpverktyget användes för att få insikt i några av de 
känslor som lever i Nederländerna. Resultaten beaktades vid utarbetandet av rekommendationerna. På 
grund av kravet på representativitet har resultaten av den öppna onlineenkäten endast beaktats i 
begränsad utsträckning i denna rapport. 
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Detta är en utgåva från utrikesministeriet. 
www.kijkopeuropa.nl 
 

http://www.kijkopeuropa.nl/
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