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Forord

Nordisk Råd gjennomførte i 1993 en undersøkelse av nordboernes 

kjennskap og holdning til det nordiske samarbeidet. Den gang var det bare 

Danmark som var medlem av EU. I Sverige, Norge og Finland var det disku

sjoner om EUmedlemskap. Som kjent kom Sverige og Finland med i EU i 

1995, mens Norges og Islands samarbeid foregår gjennom EØSavtalen.  

Fra 1. mai 2004 er såvel de baltiske statene som Polen blitt EUmedlemmer. 

Det er derfor et politisk forandret NordEuropa vi lever i nå.

Derfor har det vært spennende å få laget denne nye undersøkelsen av be

folkningens kjennskap til det nordiske samarbeidet, slik at man kan doku

mentere utviklingen i tallene fra 1993 til i dag.

En del lesere vil kanskje legge mest vekt på tallene fra deres eget land. Men 

som rådsdirektør for Nordisk Råd er jeg svært glad for at det generelt er en 

økende kjennskap på tvers av de nordiske landene til Nordisk Råd og søster

organisasjonen vår, Nordisk Ministerråd. Det er heller ikke så verst at en 

stigende andel av befolkningen nevner Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd 

som viktige organer i det internasjonale samarbeidet. 

Det er også tall som de nordiske politikerne vil se på med interesse. Det er 

et utbredt ønske om at Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd skal konsentrere 

seg om prosjekter som kan forbedre dagligdagen for borgerne i Norden. 

Befolkningens støtte til nordisk samarbeid er viktig. Den mangler heldigvis 

ikke – men vi skal ikke hvile på laurbærene.

Frida Nokken

Rådsdirektør i Nordisk Råd
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Om undersøkelsen

I denne folderen presenteres hovedresultatene fra en meningsmåling hos 

borgere i Norden. Undersøkelsen avdekker befolkningens kjennskap til det 

nordiske samarbeidet, samt hvor viktig man mener de forskjellige sam

arbeidsområdene er. Det er en oppfølging av en undersøkelse som Nordisk 

Råd gjorde i 1993. Undersøkelsen er gjennomført av Research International 

for Nordisk Råd.

Et representativt utvalg av den voksne befolkningen i Norge, Danmark,  

Finland, Island og Sverige er intervjuet. Totalt er det gjennomført 2 500 te

lefonintervjuer.  Intervjuene er foretatt i oktober 2006.

Hovedbudskapet

•	 	Borgerne	i	Norden	ønsker	et	nordisk	samarbeid. 8 av 10 kjenner til 

Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd.

•	 		Samarbeidet	er	bare	ett	av	flere	former	for	samarbeid	som	man	ønsker	

å	være	med	i. Både EU, USA, Kina, Russland og de baltiske landene ses 

som fremtidige samarbeidspartnere.

•	 		En	klar	majoritet	av	borgerne	i	Norden	mener	at	samarbeidet	skal	

bygges	ut. Er flertall forventer at samarbeidet får stor betydning i de 

kommende årene.

•	 		Arbeidet	med	miljøbeskyttelse	og	bekjempelse	av	kriminalitet	har	stor	

oppbakning.	Motsatt har samarbeid om språk og kultur bare en 

beskjeden tilslutning.

Sammendrag

I 2006 kjenner mer enn 8 av 10 nordiske borgere til eksistensen av Nordisk 

Råd/Nordisk Ministerråd. Det er et fall i forhold til 9 av 10 i 1993, men fort

satt et svært høyt kjennskap. En av årsakene til fallet kan skyldes at det i 

2006 er et meget lavt kjennskap hos personer under 30 år.



�

Markant flere borgere oppgir i 2006 at Nordisk Råd/Nordisk Ministerråds 

arbeid har en verdi for den nordiske befolkningen. Litt over halvparten 

 oppga i 1993 at det hadde verdi, mens det er steget til 3 av 4 i 2006.

Selv om borgerne kjenner organisasjonene på navnet, opplever de ikke at 

de spiller noen konkret rolle. Nordisk Råd/Nordisk Ministerråds arbeid 

 anses bare å ha en liten innflytelse på hverdagen for den enkelte nordiske 

borgeren. 

To emner legges det særlig vekt på når samarbeidet mellom de nordiske 

landene skal vurderes: Miljøbeskyttelse og –forbedring samt bekjempelse 

av kriminalitet på tvers av landegrensene. Det oppgir 6 av 10 som de viktig

ste innsatsområdene.

Mer tradisjonelle samarbeidsområder i Nordisk Råd/Nordisk Ministrerråd 

har liten relevans for de nordiske borgerne. Eksempelvis mener bare 4 % av 

de spurte at utveksling av kultur er det viktigste arbeidsområdet, og bare 

2 % mener at utbredelsen av de nordiske språkene er viktigst.

8 av 10 forventer at det nordiske samarbeidet vil få økt eller uendret betyd

ning i de kommende årene. Flere borgere enn i 1993 vurderer imidlertid 

betydningen som uendret, ikke som økende.

Det er også flere enn i 1993 – 16 % mot 11 % – som venter et fall i betydnin

gen av samarbeidet i de kommende årene.

Nordiske borgere har et sterkt ønske om samarbeid mellom de nordiske 

landene. 94 % synes nivået er passende, eller de ønsker mer samarbeid. 

Flere borgere enn i 1993 mener at samarbeidsnivået er passende. Samar

beidet mellom de nordiske landene ventes å få mindre betydning i takt med 

at landenes engasjement i andre internasjonale og globale organisasjoner 

øker. Men ønsket om samarbeid er sterkt, og bare en forsvinnende liten del 

ønsker at det skal minskes.

45 % av de nordiske borgerne mener at de nordiske landene først og fremst 

bør handle sammen med andre land som deler deres synspunkt i de inter

nasjonale organisasjonene. Dette er en markant fremgang siden 1993. Da 

var det et klart flertall for samarbeid med de øvrige nordiske landene.

2 av 3 nordiske borgere ser imidlertid fremdeles de andre nordiske landene 

som deres eget lands viktigste samarbeidspartner på lang sikt.

I dag er det en mer pragmatisk holdning til hvilke land man skal handle 

sammen med, mens det i 1993 var et større forbehold overfor andre land 

enn de nordiske. 2 av 3 mener fremdeles at det er særlig viktig med et lang
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siktig samarbeid mellom de nordiske landene. Men nesten hver fjerde an

ser også USA, Kina og Russland for å være viktige samarbeidspartnere på 

lang sikt. Motivasjonen for internasjonalt samarbeid er altså sterk hos de 

nordiske borgerne.

Svarene fra Sverige viser imidlertid at det her er et lavere engasjement for 

samarbeidet med USA, Kina, Russland og Baltikum, men et sterkere ønske 

om et intensivert nordisk samarbeid.

Undersøkelsen peker også på en utfordring for Nordisk Råd/Nordisk Minis

terråd, i og med at bare 16 % av de spurte borgerne i Sverige mener at 

samarbeidet med de baltiske landene er viktig på lang sikt.

Resultater fra undersøkelsen

1
Kjennskap	til	det	nordiske	samarbeidet

spørsmål 1
Kan du nevne noe eller noen områder hvor alle  

de nordiske landene samarbeider i dag?

n	2006,	%	 F	 DK	 IS	 N	 S	 Total

Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd 10 24 1� 43 11 19

Kultur 10 9 20 11 1 10

Handelsavtaler 14 9 8 1� 5 10

Miljøbeskyttelse 16 9 5 8 11 10

Utdanning 6 10 20 4 1 9

Arbeidsmarked � � 1� 5 4 8

Utenriks og sikkerhetspolitikk 8 8 � 12 3 �

Hver femte borger i Norden har et spontant kjennskap (uten å bli hjulpet) til 

Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd. Kjennskapet er størst i Norge – 43 %, 

mens bare hver tiende i Finland og Sverige nevner rådene. Den spontane 

kjennskapen i Finland og Sverige er således uendret siden 1993undersø
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kelsen. Både Danmark, Island og Norge har opplevd en sterk vekst i den 

spontane kjennskapen.

Kjennskapen til miljø og kultursamarbeidet, som også topper listen, har 

ikke endret seg vesentlig siden 1993. Gjennomsnittlig nevner hver tiende 

borger – uten å være blitt hjulpet – et av de tre områdene som et samarbeids

organ for de nordiske landene.

Mest markant er utviklingen i borgernes generelle kjennskap til det nor

diske samarbeidet. I 1993 kunne annenhver borger ikke nevne ett eneste 

spesifikt nordisk samarbeidsområde, mens det nå, i 2006, bare er hver 

tredje. Utviklingen gjør seg gjeldende i samtlige nordiske land, og er mest 

tydelig i Finland, hvor bare 5 % i 2006 ikke kunne svare på noen spørsmål 

om nordiske samarbeidsområder.

spørsmål 2
Kjenner du eller har du hørt om  

Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd?

Ettersom den spontane kjennskapen til Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd 

har økt markant, er det litt overraskende at færre enn i 1993 kjenner orga

nisasjonene når de blir hjulpet. 80 % av borgerne svarer i 2006 ja til at de 

har hørt om Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd, mot 91 % i 1993. Utviklingen 

skyldes først og fremst et tydelig fall i kjennskapet i Finland og Sverige, 

mens tendensen er svært positiv på Island.

I samtlige land er det de unge under 25 år som har svært liten kjennskap til 

Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd.

1993

2006

Finland
92 8

70 30

1993

2006

Danmark
89 11

81 19

1993

2006

Island
66 34

90 10

1993

2006

Norge
92 8

86 14

1993

2006

Sverige
91 9

72 28

1993

2006

Total
91 9

1009080706050403020100%

Kjenner Kjenner ikke/Vet ikke

80 20
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2
Verdien	av	det	nordiske	samarbeidet

spørsmål 3
Det som er blitt diskuteret og besluttet i Nordisk Råd og Nordisk 

Ministerråd hittil, har det noen verdi for folk i Norden?

n	2006/1993,	%	 F	 DK	 IS	 N	 S	 Total

Ja, absolutt 1511 2610 2�55 3414 3110 2�11

Ja, til en viss grad 5551 434� 612� 4636 3938 4942

Nei, ikke mye 1422 1118 �20 914 612 916

Nei, absolutt ikke 566 412 111 255 133 266

Vet ikke 1110 1313 53� 931 2338 1225

Markant flere borgere enn i 1993 ser en nytte i eksistensen av Nordisk Råd/

Nordisk Ministerråd.

Tre av fire mener således at organisasjonenes beslutninger har betydning 

for befolkningen i Norden. Utviklingen skyldes primært veksten i den delen 

av befolkningen som mener at Nordisk Råd/Nordisk Ministerråds beslutnin

ger har stor verdi for Norden.

Til tross for enigheten om at Nordisk Råd/Nordisk Ministerråds beslutnin

ger har en stor verdi for befolkningen i Norden er det relativt få som mener 

at organisasjonenes virksomhet har noen betydning for deres egen hver

dag.

spørsmål 4
Hvilket område innenfor det nordiske  

samarbeidet mener du er det viktigste?

Som det fremgår av svarene står grenseoverskridende kriminalitet og mil

jøproblemer øverst på dagsordenen hos borgerne i Norden. Befolkningen 

er først og fremst interessert i forebygging og løsninger på problemer som 

krysser de nasjonale grensene i regionen, og som her og nå kan påvirke 

hverdagen negativt for den enkelte borger. Engasjementet er lavere på de 

mer langsiktige områdene som språk, kultur og delvis sikkerhets og uten

rikspolitikk.
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3 
Samarbeidets	betydning	og	omfang	i	fremtiden

spørsmål 5
Tror du at samarbeidet mellom de nordiske landene  

får større eller mindre betydning i de kommende år enn  
hva det hittil har hatt?

6050403020100

Miljøbeskyttelse og forbedring av miljøet

%

Bekjempe kriminalitet på tvers av grenser*

Å studere, få godkjent eksamener og forske

Utenriks- og sikkerhetspolitikk

Å bosette seg og få arbeid

Språk

Kulturutveksling*

*Spørsmålet ble ikke stilt i 1993

1993

2006

1993

2006

1993

2006

1993

2006

1993

2006

1993

2006

1993

2006

Vet ikke

Mindre

Ingen endring

Større

Total 2006, % Total 1993, %

56

24

16

5

7010

11

10
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Litt over halvparten av de spurte forventer at samarbeidet mellom de nor

diske landene får større betydning i fremtiden. Andelen er falt betydelig 

siden 1993. Der er særlig befolkningen i EUlandene Danmark, Finland og 

Sverige som gir samarbeidet mindre betydning i de kommende årene.

spørsmål 6
Ønsker du mer eller mindre samarbeid mellom de nordiske 

landene, eller er det nåværende nivået passende?

Det er færre nordiske borgere enn i 1993 som ønsker et tettere samarbeid 

på tvers av landegrensene i Norden, med unntak av borgerne i Sverige. 

Samtidig er andelen av befolkningen som mener at dagens samarbeidsnivå 

er passende, vokst siden 1993.

Samarbeidet melom de nordiske landene forventes følgelig å få mindre  

betydning i takt med at landenes engasjement i andre internasjonale og 

globale organisasjoner øker. Men ønsket om samarbeid er sterkt. Bare en 

forsvinnende liten del mener at samarbeidet skal minskes.

Total 2006, % Total 1993, %

Vet ikke

Mindre

Passende

Mer

62

32

1
5

74

20

1
5
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spørsmål 7
[Ditt land] er representeret i en lang rekke internasjonale 

organisasjoner, som f.eks. EØS, FN, NATO, WTO. Skal [Ditt land] 
først og fremst handle...

45 % av borgerne i Norden mener at de nordiske landene først og fremst bør 

handle sammen med andre land som deler deres synspunkt i de interna

sjonale organisasjonene. Dette er en markant fremgang i forhold til i 1993, 

hvor det var et klart flertall for samarbeidet med de øvrige nordiske landene.

2 av 3 borgere mener imidlertid at de øvrige nordiske landene er de viktig

ste samarbeidspartnerne på lang sikt:

spørsmål 8
Er det noen land du synes det er spesielt viktig  

å ha et langsiktig samarbeid med?

n	2006,	%	 F	 DK	 IS	 N	 S	 Total

De nordiske landene (F, DK, IS, N og S) 56 �4 69 �1 50 64

EUland 49 80 52 60 43 5�

USA 1� 44 23 36 10 26

De baltiske landene 28 31 13 26 16 23

Kina 16 34 22 26 10 22

Russland 26 2� 9 33 � 21

Ingen 10 2 5 5 12 6

Vet ikke 16 2 6 5 13 8

Samarbeidet med de andre EUlandene anses å ha stor betydning.

Hvilke av de øvrige samarbeidspartnere som foretrekkes – USA, de baltiske 

landene, Kina eller Russland – er det langt fra enighet om blant de nordiske 

borgerne. USA og Kina har høyeste prioritet i Danmark, mens Russland også 

anses å være en viktig samarbeidspartner i Norge. Generelt er Russland og 

de baltiske landene av større betydning for den finske befolkningen.

Borgerne i Sverige er generelt minst interesserte i å samarbeide på tvers av 

landegrensene, sammenlignet med de øvrige nordiske landene. 

Total 2006, % Total 1993, %

vet ikke

med land som deler 
dets synspunkt

med de øvrige 
nordiske landene

på egen hånd

4045

95

4633

1110
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Det	nordiske	samarbeid
Det nordiske samarbeid er en av verdens mest 
omfattende regionale samarbeidsformer. 
Samarbeidet omfatter Danmark, Finland, Island, 
Norge og Sverige, samt de selvstyrende områdene 
Færøyene, Grønland og Åland. 

Det nordiske samarbeid er både politisk, 
økonomisk og kulturelt forankret, og er en viktig 
medspiller i det europeiske og internasjonale 
samarbeid. Det nordiske fellesskap arbeider for et 
sterkt Norden i et sterkt Europa. 

Det nordiske samarbeid ønsker å styrke nordiske 
og regionale interesser og verdier i en global 
omverden. Felles verdier landene imellom er med 
til å styrke Nordens posisjon som en av verdens 
mest innovative og konkurransekraftige regioner.
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