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Resumé



Resultaterne bygger på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt et 
repræsentativt udsnit af danskere i alderen 18 år og derover

Resumé

4

I alt bygger undersøgelsen på 1.237 besvarelser fra et repræsentativt udsnit af 

danskere på 18 år og derover. Besvarelserne er indsamlet i perioden 2. november til 

10. november 2022.

En lignende undersøgelse er blevet gennemført af Epinion i november 2021. I 

rapporten sammenlignes der løbende med resultaterne fra 2021, hvor det er 

meningsgivende.

Besvarelserne er indsamlet via Epinions webpanel. Data er vejet efter de nyeste 

populationsfordelinger fra Danmarks Statistik, og stikprøven kan derfor betragtes som 

repræsentativ for danskere på 18 år eller derover på parametrene køn, alder og 

region.
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Den fornyede usikkerhed i Europa har skærpet danskernes EU-interesse, og samtidig 
hævet troen på mere europæiske samarbejde

Resumé

5

Trods svingende interesse i og kendskab til EU blandt 

danskerne, er den generelle interesse for EU steget siden 2021

Knap seks ud af ti danskere (58%) interesser sig for EU, mens godt 

halvdelen (52%) har stort eller noget kendskab til EU. Dermed er 

danskernes kendskab til og interesse for EU steget sammenlignet med 

målingen i 2021. Trods den varierende interesse for og kendskab til EU 

angiver 88% af danskerne, at de vil stemme til Europa-Parlamentsvalget i 

2024. Dette udgør en stigning på 6%-point siden undersøgelsen i 2021.

Over halvdelen af danskerne mener, at Danmarks medlemskab af EU 

generelt har været godt. I forlængelse heraf er majoriteten af danskerne 

positivt indstillede over for EU’s arbejde på en række områder, herunder 

særligt ift. EU’s handel med andre lande og sikkerhed. 

Danskerne er bekymret over den nuværende energikrise og 

udtrykker et ønske om energiuafhængighed

I forlængelse af danskernes ønske om mere fokus på håndtering af 

miljø- og klimaproblemer, mener over halvdelen, at energi fra 

moderne atomkraftværker kan være en del af løsningen på de 

nuværende klima- og miljøproblemer. I forlængelse heraf udtrykker 

danskerne et ønske om energiuafhængighed og opførelsen af mere 

vedvarende energi – en faktor, som formentligt er foranlediget af den 

nuværende energikrise og deraf afledte usikkerhed på energiområdet. 

Klima og miljø er stadig højest på danskernes EU-dagsorden og 

EU bør spille en større rolle i løsningerne

Klima- og miljøproblemer er den højeste prioritet på danskernes EU-

politiske dagsorden. Næsten seks ud af ti (57%) danskere mener, at det er 

vigtigt, at Europa-Parlamentarikerne løser klima- og miljøproblemer. Dette 

udgør en stigning på 9 %-point siden målingen i 2021 og gælder på tværs 

af køn og alder. Samtidig mener mere end hver anden dansker, at det er en 

EU-opgave at løse klimaudfordringerne. Det er i særdeleshed initiativer til 

bekæmpelse af klima- og miljøproblemer på et mere strukturelt niveau, som 

danskerne efterspørger og i mindre grad initiativer, der rammer den enkelte 

forbruger direkte. Således er der en større andel af danskerne, der ønsker 

prioritering af genbrug og bæredygtig affaldshåndtering end regulering af 

kødforbrug.

Der er bred opbakning til et tættere udenrigs- og 

sikkerhedspolitisk samarbejde i EU

Ruslands invasion af Ukraine skaber usikkerhed blandt danskerne. 

Dette kommer til udtryk i form af en markant opbakning til et tættere 

udenrigs- og sikkerhedspolitisk samarbejde i EU. Således er omtrent 

tre ud af fire danskere enige i, at Danmark skal arbejde tættere 

sammen på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område og stå 

sammen mod fælles fjender. I forlængelse heraf mener godt fire ud af 

fem danskere, at EU bør samarbejde om fælles sanktioner mod 

fjendtlige lande og personer, samt at fælles sanktioner mod Rusland 

er en vigtig brik i konflikten. Over halvdelen af danskerne mener, at 

EU’s arbejde på sikkerhedsområdet er godt, og at EU’s samarbejde 

på forsvarsområdet kunne være tættere.



Danskernes kendskab til

og interesse i EU
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10%

47%

18%
20%

5%

1%

Meget
interesseret

Noget
interesseret

Hverken
eller

Kun lidt
interesseret

Slet ikke
interesseret

Ved ikke

Selvom et flertal af danskerne er interesseret i EU, kniber det med kendskabet og få 
har stort kendskab til, hvad der sker i EU

Kendskab og interesse i EU

7

N=1.237.

Danskernes interesse for EU 

varierer. 57% af danskerne er meget

eller noget interesseret i EU, hvor 

hver fjerde dansker (25%) er lidt eller 

slet ikke interesseret i EU. Interessen 

for EU er steget med 6%-point 

sammenlignet med 2021. Årsagen 

hertil kan være den øgede interesse 

for Rusland, fælles forsvarsalliance i 

EU og den nuværende energikrise.

Ældre er generelt mere interesseret i 

EU end de yngre danskere. 64% af 

danskerne på 56 år eller derover er 

meget eller noget interesseret i EU, 

mens det tilsvarende kun gælder ca. 

halvdelen (49%) af de 35-55 årige. 

Blandt den yngste aldersgruppe, de 

18-34 årige, angiver 56%, at de er 

interesserede i EU.

56% af danskerne angiver, at de har 

stort eller noget kendskab til EU. 

Ældre (60%) har højere kendskab 

end de 18-34 årige (52%) og de 35-

55 årige (52%).

Hvordan vil du beskrive din politiske interesse for EU?

6%

50%

18%

23%

3%
0%

Stort
kendskab

Noget
kendskab

Hverken eller Lidt
kendskab

Intet
kendskab

Ved ikke

Hvordan vil du beskrive dit kendskab til EU?

I 2021 angav 

51% 
af danskerne, at 

de var 

interesseret i 

EU

I 2021 angav 

52% 
af danskerne, at 

de havde 

kendskab til EU
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68%

20%

5%
1%

6%

Ja, vil helt
sikkert stemme

Ja, vil
formentlig
stemme

Nej, vil
formentlig ikke

stemme

Nej, vil helt
sikkert ikke

stemme

Ved ikke

I 2021 angav

82%
af danskerne, at de 

helt sikkert eller 

formegentligt vil 

stemme ved EP-24

Næsten ni ud af ti danskere vil stemme til det kommende Europa-Parlamentsvalg –
specielt de ældre er helt sikre på, at de skal ned og sætte kryds på stemmesedlen

Forventet stemmeadfærd til EP-valget 

8

N=1.237.

Noter: (1): Original spørgsmålsformulering: Næste Europa-Parlamentsvalg afholdes i 2024. Forventer du, at du vil stemme til det kommende Europa-Parlamentsvalg i 2024?.

Forventer du, at du vil stemme til det kommende Europa-Parlamentsvalg i 2024?

67% 64%
73%

22%
23%

16%

6%
4% 5%

1%
1%

2%

4%
7%

5%

18 – 34 år 35 - 55 år 56 år eller derover

Danskerne forventer generelt at ville 

stemme til Europa-Parlamentsvalget 

i 2024.

Selvom hver fjerde dansker ikke har 

interesse i EU (25%), angiver 

næsten ni ud af ti (88%), at de helt 

sikkert eller formentligt vil stemme til 

det kommende Europa-

Parlamentsvalg i 2024. Det er 6%-

point mere end i 2021.

Andelen af danskere, der angiver, at 

de helt sikkert vil stemme til Europa-

Parlamentsvalget er steget. I 2021 

angav 57%, at de helt sikkert ville 

stemme, hvor det i 2022 gælder 

68%, hvilket er en stigning på 11%-

point.

Særligt de ældre (73%) er sikre på, 

at ville stemme ved det kommende 

Europa-Parlamentsvalg. For de unge 

i alderen 18-34 år er det 67%, der 

helt sikkert vil stemme, mens det for 

35-55 årige er 64%, der helt sikkert

vil stemme.

88%



Den EU-politiske dagsorden og 

opbakning til EU
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Over halvdelen af danskerne mener, at Danmarks medlemskab af EU har været godt 
for Danmark – specielt de unge ser et udbytte af Danmarks medlemskab

Den EU-politiske dagsorden og opbakning til EU

10

Note: (1) Original spørgsmålsformulering “Danmark har været medlem af EU siden 1973. Mener du, at Danmarks medlemskab af EU generelt har været godt eller dårligt for Danmark?”

N=1.237

Mener du, at Danmarks medlemskab af EU generelt har været godt eller dårligt for Danmark?(1)

4% 2% 5% 4% 4% 3%

9%
6%

10%
9% 9% 8%

17%
23%

31%
30%

20%

37%

39%
42%

39%
37%

42%

36%

20% 26%

15%
20%

24%
16%

Total 18 – 34 år 35 - 55 år 56 år eller
derover

Mand Kvinde

5 - Meget godt

4

3

2

1 - Meget dårligt

59% 66%

Majoriteten af danskerne ser 

Danmarks medlemskab af EU som 

positivt. Knap seks ud af ti (59%) 

angiver således, at Danmarks 

medlemskab af EU generelt har 

været godt for Danmark, mens kun 

13% mener, at medlemskabet har 

været dårligt.

Unge er generelt mere positive over 

for Danmarks medlemskab af EU 

end ældre. Mens 68% af de 18-34-

årige mener, at EU-medlemskabet 

har været godt for Danmark, er ”kun” 

54% af de 35-55 årige og 57% af de 

56+ årige af samme holdning. På 

tværs af alle aldersgrupper er få dog 

direkte negative.

Generelt er mænd (66%) mere 

positive over Danmarks medlemskab 

af EU end kvinder (52%). Hertil ses 

det, at kvinder svarer oftere ”hverken 

eller” (37%) end mænd (20%) til 

spørgsmålet om udbyttet fra 

Danmarks EU-medlemskab.
(100%) (27%) (33%) (40%) (49%) (51%)

52%
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5%

9%

8%

14%

28%

33%

35%

38%

49%

45%

35%

28%

29%

22%

16%

11%

11%

12%

7%

4%

4%

6%

5%

3%

2%

11%

11%

9%

5%

6%

Jobskabelse og arbejdsmiljø

Korruption og retsstatsprincipper

Kriminalitet

Sikkerhed

Handel med andre lande

Meget positiv Positiv Hverken eller Negativ Meget negativ Ved ikke

Danskerne er særligt positive over for det arbejde, som EU udfører på handels- og 
sikkerhedsområdet

Den EU-politiske dagsorden og opbakning til EU
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N=1.237

Er du samlet set positiv eller negativt stemt over det arbejde EU udfører på følgende områder?Danskernes overordnede tilfredshed med EU 

afspejles i holdningen til EU’s arbejde på 

specifikke områder. For hver af de fem områder 

listet i figuren til højre er flere danskere således 

positivt end negativt stemt over for EU’s arbejde.

Særligt på handels- og sikkerheds-området er der 

stor tilfredsheds med EU’s arbejde. 73% af 

danskerne er meget positiv eller positiv stemt

over for EU’s arbejde på handelsområdet, mens 

samme gælder 63% på sikkerhedsområdet.

Færre angiver, at de er positive over arbejdet 

inden for korruption og retsstatsprincipper (44%) 

samt jobskabelse og arbejdsmiljø (38%). 11% 

føler sig ikke i stand til at svare på spørgsmålene, 

hvilket peger på manglende kendskab til 

områderne.

Unge (69%) og ældre (63%) er generelt mere 

positive over for EU’s arbejde – fx for at skabe 

sikkerhed - end de 35-55 årige (57%). Samtidig 

er unge (47%) mere positive over for EU’s 

arbejde for at skabe jobs og godt arbejdsmiljø

end resten af befolkningen.

73%

63%

46%

44%

38%
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57%

39%

37%

34%

21%

17%

16%

16%

15%

9%

7%

7%

6%

6%

4%

48%

39%

39%

24%

18%

21%

23%

11%

8%

9%

7%

11%

11%

6%

Løse klima- og miljøproblemer

Sikre energiuafhængighed

Håndtere migration, ulovlig indvandring og de ydre grænser i EU

Bekæmpe terrorisme og international kriminalitet

Sikre demokratiske værdier og retsstatsprincipper i EU’s 
medlemslande

Styrke frihandel og samhandel med lande uden for EU

Sikre vækst og beskæftigelse i Europa

Bekæmpe skattespekulation og hvidvask i EU

Sikre et fælleseuropæisk forsvarssamarbejde

Styrke en fælles udenrigspolitik

Beskytte borgere og erhvervslivet i EU mod cyberangreb

Fjerne eller reformere EU’s landbrugspolitik

Beskytte forbrugere og deres persondata

Styrke samarbejdet om sundhedspolitik og et europæisk
pandemiberedskab i EU

Ved ikke

2022 2021

Klima og miljø er den vigtigste opgave på den Europa-Parlamentariske dagsorden 
ifølge danskerne, ligesom også energiuafhængighed vægtes højt

At løse klima- og miljøproblemer er 

den absolut vigtigste opgave på den 

politiske dagsorden i Europa-

Parlamentet ifølge danskerne. 57% 

angiver således, at klima og miljø er 

det vigtigste punkt på Europa-

Parlamentarikernes dagsorden, 

hvilket er en stigning på 9%-point 

siden målingen i 2021.

Det næst vigtigste punkt på 

dagsordenen er at sikre 

energiuafhængighed (39%), et 

resultat som skal læses i lyset af den 

seneste tids fokus på området. 

Herudover ligger håndtering af 

migration, ulovlig indvandring og de 

ydre grænser i EU i top tre (37%).

De mindst prioriterede emner er 

beskyttelse mod cyberangreb, 

landbrugspolitik, beskytte forbrugere 

og deres persondata samt styrke 

samarbejdet om sundhedspolitik i 

EU.

Den EU-politiske dagsorden og opbakning til EU

12

N (2022) = 1.237, N (2021) = 1.231.

Noter: (1) Original spørgsmålsformulering. Hvilket spørgsmål er det efter din mening vigtigst, at politikerne i Europa-Parlamentet tager sig af? Placér de tre vigtigste emner i prioriteret rækkefølge. (2) I 2021 

indgik svarkategorien ”Sikre energiafhængighed” ikke i spørgsmålet.

Hvilket spørgsmål er det efter din mening vigtigst, at politikerne i Europa-Parlamentet tager sig 

af?(1) (2)

9%

-2%

-5%

-3%

-1%

-4%

-7%

4%

0%

-1%

1%

-4%

-5%

-2%

Udvikling siden 

2021 
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Alder har betydning for danskernes prioritering af emnerne på den europæiske 
dagsorden – men klima vægtes højt på tværs af alder

Selvom klima og miljø generelt står 

højt på danskernes Europa-

Parlamentariske dagsorden, vægtes 

emnet særligt højt blandt de 18-34 

årige (65%), sammenlignet med de 

ældre danskere; 35-55 årige (53%) 

og de 56+-årige (54%).

Styrkelse af fri- og samhandel med 

lande uden for EU prioriteres 

ligeledes højere af de yngre 

danskere (25%) sammenlignet med 

de 35-55 årige (16%) og de 56+-

årige (11%).

Omvendt prioriterer de 56+årige 

(35%) og 35-55 årige (38%) 

bekæmpelse af terrorisme og 

international kriminalitet højere end 

de 18-35-årige (28%). Ligeledes 

prioriterer de 35-55 årige (40%) og 

de ældre (42%) håndtering af 

migration, ulovlig indvandring og ydre 

grænser i EU højere end unge 

(26%).

Den EU-politiske dagsorden og opbakning til EU
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65%

36%

28%

26%

25%

20%

18%

12%

9%

9%

9%

8%

8%

7%

6%

53%

40%

38%

40%

16%

16%

18%

14%

18%

5%

7%

8%

7%

6%

4%

54%

40%

35%

42%

11%

14%

25%

18%

19%

5%

7%

10%

7%

7%

2%

Løse klima- og miljøproblemer

Sikre energiuafhængighed

Bekæmpe terrorisme og international kriminalitet

Håndtere migration, ulovlig indvandring og de ydre grænser i EU

Styrke frihandel og samhandel med lande uden for EU

Sikre vækst og beskæftigelse i Europa

Sikre demokratiske værdier og retsstatsprincipper i EU’s medlemslande

Sikre et fælleseuropæisk forsvarssamarbejde

Bekæmpe skattespekulation og hvidvask i EU

Styrke samarbejdet om sundhedspolitik og et europæisk
pandemiberedskab i EU

Beskytte borgere og erhvervslivet i EU mod cyberangreb

Styrke en fælles udenrigspolitik

Fjerne eller reformere EU’s landbrugspolitik

Beskytte forbrugere og deres persondata

Ved ikke

18 – 34 år

35 - 55 år

56 år eller derover

Hvilket spørgsmål er det efter din mening vigtigst, at politikerne i Europa-Parlamentet tager sig af?(1)

N=1.237.

Noter: (1) Original spørgsmålsformulering. Hvilket spørgsmål er det efter din mening vigtigst, at politikerne i Europa-Parlamentet tager sig af? Placér de tre vigtigste emner i prioriteret rækkefølge.
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Danskerne støtter op om et europæisk arbejde på migrationsområdet og ift. styrkelse 
af de fælles ydre grænser

Den EU-politiske dagsorden og opbakning til EU

14

N=1.237.

Der er stor opbakning til et tættere 

europæisk samarbejde på 

migrationsområdet og om de fælles 

ydre grænser (76%) blandt 

danskerne.

Opbakningen til en fælles 

hjemsendelsesaftale for afviste 

asylansøgere (73%) og styrkelse af 

kontrollen ved EU’s ydre grænser 

(72%) er ligeledes stor.

Opbakningen er mindre tydelig, når 

der spørges ind til fælles 

asylmodtagecentre uden for EU. Til 

spørgsmålet angiver 13% af 

danskerne, at de ikke er i stand til at 

vurdere, om de er enige eller uenige i 

udsagnet, mens hver femte (19%) 

hverken er enig eller uenig. Alligevel 

er over halvdelen enige (53%) og 

kun 17% decideret uenige.

Der er samtidig et flertal for fast-

holdelse af grænsekontrollen (52%). 

Cirka en tredjedel dog uenige i, at 

Danmark bør have grænsekontrol.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?

28%

25%

34%

33%

32%

24%

28%

38%

40%

44%

16%

19%

16%

13%

12%

14%

8%

4%

4%

3%

14%

9%

2%

2%

1%

5%

13%

7%

8%

7%

Danmark skal fastholde grænsekontorllen ved
sine egne grænser

EU skal arbejde sammen om fælles
asylmodtagecentre uden for EU

EU skal styrke kontrollen ved de fælles ydre
grænser

EU skal arbejde sammen om fælles
hjemsendelsesaftaler for afviste afsylansøgere

EU skal arbejde tættere sammen
på migrationsområdet og om de fælles ydre

grænser

Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig Ved ikke

76%

73%

72%

53%

52%



Klima og miljø
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52%

30%

27%

24%

23%

22%

22%

19%

14%

11%

10%

7%

6%

5%

4%

1%

7%

2%

Opførelse af mere vedvarende energi

Genbrug og bæredygtig affaldshåndtering

Støtte til grøn omstilling af virksomheder

Regulering af plastikforbruget

Støtte til grøn forskning

Udbygning af EU’s energinet

Opførelse af mere atomkraft

Støtte til energirenovering og bæredygtigt byggeri

Højere afgifter på udledning af CO2

Regulering af landbruget

Udvikling af bæredygtige fødevarer

Regulering af transportsektoren

Regulering af kødforbrug og animalsk produktion

Klimamærkning af forbrugsvarer

Regler for bæredygtige investeringer

Udvidelse af kvotehandelssystemet

Ved ikke

Andet

Opførelse af vedvarende energi, genbrug og bæredygtig affaldshåndtering og støtte til grøn 
omstilling er i top tre over de vigtigste initiativer for at bekæmpe klima- og miljøproblemer

Over halvdelen af danskerne (57%) 

anser klima og miljø som en af de 

vigtigste punkter på Europa-

Parlamentarikernes dagsorden (se 

slide 11). 

De initiativer som danskerne mener er 

vigtigst for at bekæmpe klima- og 

miljøproblemer er opførelse af mere 

vedvarende energi (52%), genbrug og 

bæredygtig affaldshåndtering (30%) 

og støtte til grøn omstilling af 

virksomheder (27%). Dette indikerer, 

at danskerne i høj grad prioriterer 

initiativer, der bekæmper klima- og 

miljøproblemer på et mere strukturelt 

niveau – og som i mindre grad 

rammer forbrugerne direkte.

Selvom der generelt er opbakning til 

brugen af moderne atomkraft (se slide 

19), er det kun hver femte (22%), der 

mener, at opførelse af mere atomkraft

er en af de vigtigste initiativer for at 

bekæmpe klima- og miljøproblemer.

Klima og miljø

16

N=1.237

Hvilke af følgende initiativer er efter din mening vigtigst for at bekæmpe klima- og miljøproblemer? (top tre)

53% mener, at 

moderne atomkraft 

er en del af 

løsningen på 

klimaudfordringerne 

(se slide 19).

63% mener, at 

det er EU’s opgave 

at løse 

klimaproblemerne

(se slide 18).
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Hvilke af følgende initiativer er efter din mening vigtigst for at bekæmpe klima- og miljøproblemer? (top tre)

fordelt på alder (2)

45%

23%

31%

21%

25%

23%

14%

17%

17%

9%

10%

5%

12%

8%

6%

2%

1%

11%

53%

33%

27%

22%

25%

20%

22%

17%

13%

12%

10%

7%

4%

5%

4%

1%

2%

8%

55%

33%

25%

27%

21%

23%

28%

21%

13%

11%

11%

8%

3%

4%

4%

1%

1%

4%

Opførelse af mere vedvarende energi

Genbrug og bæredygtig affaldshåndtering

Støtte til grøn omstilling af virksomheder

Regulering af plastikforbruget

Støtte til grøn forskning

Opførelse af mere atomkraft

Udbygning af EU’s energinet

Støtte til energirenovering og bæredygtigt byggeri

Højere afgifter på udledning af CO2

Regulering af landbruget

Udvikling af bæredygtige fødevarer

Regulering af transportsektoren

Regulering af kødforbrug og animalsk produktion

Klimamærkning af forbrugsvarer

Regler for bæredygtige investeringer

Udvidelse af kvotehandelssystemet

Andet

Ved ikke

18 – 34 år

35 - 55 år

56 år eller derover

Danskernes prioritering af initiativer til bekæmpelse af klima- og miljøproblemer er 
relateret til alder – dog er danskerne på tværs af aldersgrupper enige om, at der skal 
opføres mere vedvarende energi

Ligesom alder har betydning for, hvor højt 

danskerne prioriterer klima og miljø på den 

europæiske dagsorden, har alder også 

betydning for, hvilke initiativer, der anses som 

vigtigst for at bekæmpe klima- og 

miljøproblemer.

Danskere på 56 år eller derover (55%) samt 

de 35-55 årige (53%) prioriterer i højere grad 

opførelse af mere vedvarende energi end 

danskere under 34 år (45%). Samtidig 

prioriterer på 56 år eller derover (28%) og 35-

55 årige (22%) i højere grad udbygning af 

EU’s energinet end unge (14%).

Til gengæld ses der nogenlunde enighed om 

prioriteringen af opførelse af mere atomkraft

på tværs af alder. Dog er mænd (29%) i 

højere grad fortalere for opførelse af mere 

atomkraft end kvinder (14%) (ikke vist). 

Ligeledes er mænd (28%) i mere udtalt grad 

fortalere for udbygning af EU’s energinet end 

kvinder (15%). 

Klima og miljø

17

Noter: (1): ”Løse klima- og miljøproblemer” prioriteres i top tre af 56 procent af de 18-34-årige, 46 procent af de 35-55 årige og 43 procent af de 56+årige (2) Kategorierne Andet og Ved-ikke er skjult i figuren.

N=1.237
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22%

41%

26%

6%

2% 2%

Helt enig Enig Hverken
eller

Uenig Helt uenig Ved ikke

Et stort flertal af danskerne mener, at det er en EU-opgave at løse klimaproblmerne, 
og andelen er særligt høj blandt de unge

Klima og miljø

18

N=1.237.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Det er en EU-opgave at løse klimaproblemerne

30%
22%

17%

41%

39%
43%

22%

28% 27%

3% 6% 8%

1% 3% 3%
3% 1% 2%

18 – 34 år 35 - 55 år 56 år eller derover

Adspurgt direkte mener seks ud af ti 

danskere (63%), at det er en EU-

opgave at løse klimaproblemerne. 

Dette er niveau med 2021, hvor 61% 

angav, at det er en EU-opgave at 

løse klimaproblemerne. Kun 8% er 

direkte uenige i udsagnet, hvilket 

ligeledes er på niveau med 2021.

Flere unge (71%) end ældre (60%) 

mener, at det er en EU-opgave at 

løse klimaproblemerne. Ligeledes er 

der også flere unge (65%) end ældre 

(54%) der mener, at klima- og 

miljøproblemer er den vigtigste af 

Europa-Parlamentets opgaver.

Samtidig er der flere mænd (68%) 

end kvinder (58%) der mener, at de 

er enige i udsagnet – Kvinder svarer 

dog i højere grad ”hverken eller” end 

at de er uenige. Det kan være et 

udtryk for, at de i højere grad er 

usikre på, om det er en EU-opgave 

at løse klimaproblemerne.

63%
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19%

50%

20%

6%

2%
4%

Helt enig Enig Hverken
eller

Uenig Helt uenig Ved ikke

69%
af danskerne 

mener, at grøn 

omstilling skal 

gå hånd i hånd 

med økonomisk 

vækst

Størstedelen af danskerne mener, at økonomisk vækst og grøn omstilling bør gå 
hånd i hånd – tendensen ses på tværs af forskellige aldersgrupper

Klima og miljø

19

N=1.237.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Grøn 

omstilling skal gå hånd i hånd med økonomisk vækst Majoriteten af danskerne (69%) 

mener, at grøn omstilling skal gå 

hånd i hånd med økonomisk vækst. 

Det er sammenligneligt med 2021, 

hvor 67% angav, at økonomisk 

vækst og grøn omstilling skal gå 

hånd i hånd. Mindre end hver tiende 

(8%) er uenig i udsagnet.

Selvom majoriteten af danskerne 

mener, at det er en EU-opgave at 

løse klimaproblemerne, mener kun 

knapt hver fjerde (23%), at EU har 

tilstrækkeligt fokus på at nedbringe 

udledning af drivhusgasser i 

landbruget. Hele 31% er uenige i 

udsagnet. Samtidig er der hele 14% 

der angiver ved ikke og 31% angiver 

hverken eller.5%

18%

31%

21%

10%

14%

Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig Ved ikke

EU har tilstrækkeligt fokus på at nedbringe udledningen 

af drivhusgasser fra europæiske landbrug



© Copyright Epinion

Et lille flertal af danskerne mener, at energi fra moderne atomkraft kan være en del af 
løsningen på klimaudfordringerne

Klima og miljø

20

N (2022) = 1.237, *N (2021) = 1.231

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Energi fra moderne atomkraft kan være en del af løsningen 

på klimaudfordringerne

25%

14%

26% 28%
22%

36%

15%

28%

21%

29% 28%

27%

29%

27%

17%

21%

18% 17%

17%

15%

20%

9%

12%

8% 7%

11%

8%

9%

10%

12%

6% 9% 14%

9%

12%

11%
20%

14% 11% 10%
4%

18%

Total (2022) Total (2021) 18 – 34 år 35 - 55 år 56 år eller
derover

Mand Kvinde

Ved ikke Helt uenig Uenig Hverken eller Enig Helt enig

65%

Over halvdelen af danskerne (53%) mener, 

at energi fra moderne atomkraft kan være 

en del af løsningen på klimaudfordringerne. 

Det er en stigning på 18%-point 

sammenlignet med 2021, hvor blot 35% 

angav, at de var helt enig eller enig i 

udsagnet. 

Selvom der er opbakning til, at atomkraft 

kan være en del af løsningen på 

klimaudfordringerne på tværs er alder, er 

der en tendens mod, at de +56-årige er lidt 

mere kritiske sammenlignet med de yngre 

danskere.

Holdningen varierer substantielt på tværs af 

køn. Mens 65% af mændene er enige i, at 

energi fra moderne atomkraft kan være en 

del af løsningen på klimaudfordringerne, 

gælder samme under halvdelen af 

kvinderne (42%). En større andel af 

kvinderne (18%) end mændene (4%) svarer 

”ved ikke” til spørgsmålet.

(100%) (100%*) (27%) (33%) (40%) (49%) (51%)

53%

42%

19%



Udenrigs- og 

sikkerhedspolitik
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Majoriteten af danskerne støtter op om et fælles EU-samarbejde indenfor 
cybersikkerhed, forsvar samt på udenrigs- og sikkerhedsområdet

Udenrigs- og sikkerhedspolitik

22

N=1.237.

Der er stor opbakning til et tættere 

udenrigs- og sikkerhedspolitisk 

samarbejde i EU på tværs af 

forskellige initiativer: 

• 83% af danskerne mener, at EU skal 

arbejde tættere sammen om fælles 

cybersikkerhed. 

• 70% bakker op om, at EU skal 

arbejde tættere sammen på det 

udenrigs- og sikkerhedspolitiske 

område. 

• 66% mener, at EU skal arbejde 

tættere sammen på forsvarsområdet. 

Dette er en stigning på 9%-point 

sammenlignet med 2021, hvor 57% 

angav, at EU bør arbejde tættere 

sammen på forsvarsområdet. 

Stigningen skal ses i lyset af krigen i 

Ukraine, som i høj grad har bragt 

sikkerhedspolitik og EU’s 

forsvarssamarbejde på dagsordenen.

• 39% mener, at Danmark bør deltage i 

EU’s fælles militære missioner, men 

en større andel (41%) er i tvivl.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?

13%

27%

21%

37%

26%

39%

49%

46%

30%

20%

18%

11%

11%

7%

4%

2%

10%

4%

2%

11%

4%

7%

4%

Danmark bør deltage i en eller flere af EU's
fælles militære missioner

EU skal arbejde tættere sammen på
forsvarsområdet

EU skal arbejde tættere sammen på det
udenrigs- og sikkerhedspolitiske område

EU skal arbejde tættere sammen om fælles
cybersikkerhed

Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig Ved ikke

83%

70%

66%

39%
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Der er stor opbakning til et politisamarbejde i EU – men under halvdelen af 
danskerne bakker op om et domstolssamarbejde i EU

Udenrigs- og sikkerhedspolitik

23

N=1.237.

Otte ud af ti danskere (80%) mener, 

at det er vigtigt med et politi-

samarbejde i EU. Det er 9%-point 

færre end i 2021, hvor 89% var helt 

enig eller enig i samme udsagn. 

Opbakningen til politisamarbejde 

varierer med alder. Mens 69% af de 

18-34 årige er enige i udsagnet, 

gælder det 80% af de 34-35 årige og 

86% danskerne på 56+ år.

Over halvdelen (61%) mener, at det 

er vigtigt med et retspolitisk 

samarbejde om eksempelvis 

afsoning af fængselsstraffe i EU. Kun 

10% er uenige heri. 

Lige under halvdelen af danskerne 

(45%) vurderer, at det er vigtigt med 

et domstolesamarbejde om civile 

sager. Flere mænd (49%) end 

kvinder (41%) mener, at det er vigtigt 

med et domstolssamarbejde i EU om 

civile sager såsom skilsmisse- og 

forældremyndighedssager.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?

40%

20% 15%

40%

41%

30%

12%

20%

25%

2%

6%

12%

2%
4% 9%

4%
10% 9%

Det er vigtigt med et
politisamarbejde i EU

Det er vigtigt med et
retspolitisk samarbejde om

f.eks. Afsoning af
fængselsstraffe i EU

Det er vigtigt med et
domstolssamarbejde om

civile sager, f.eks.
Skilsmisse- og

forældremyndighedssager i
EU

Ved ikke Helt uenig Uenig Hverken eller Enig Helt enig

Flere mænd 

end kvinder 

mener, at det 

er vigtigt med 

et domstole-

og retspolitisk 

samarbejde

80%

45%

61%
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Majoriteten af danskerne mener, at EU skal stå sammen om at sanktionere fjendtlige 
lande og personer – og stå sammen imod Rusland

Udenrigs- og sikkerhedspolitik

24

N= 1.237.

Størstedelen af danskerne mener, at 

EU skal samarbejde på 

sikkerhedspolitiske områder og i 

fællesskab sanktionere Rusland – og 

meget få er uenige.

83% er helt enige eller enige i, at EU 

skal arbejde sammen om fælles 

sanktioner mod fjendtlige lande og 

personer. 80% mener, at EU’s fælles 

samarbejde for at sanktionere 

Rusland er en vigtig brik i konflikten. 

Ligeledes er over halvdelen (76%) 

positivt indstillet overfor at 

sanktionere Rusland og russiske 

statsborgere. Tre ud af fire (74%) 

mener, at EU skal arbejde tættere 

sammen på det udenrigs- og 

sikkerhedspolitiske område.

Generelt er der enighed om, at EU 

skal stille en skarp front op mod 

Rusland på tværs af befolkningen. 

Unge er dog i højere grad usikre på 

deres holdning til udsagnene. 

Er du enig eller uenig i følgende udsagn?

26%

43%

46%

38%

48%

33%

34%

45%

16%

12%

10%

10%

2%

3%

3%

2%

3%

6%

5%

5%

4%

EU skal arbejde tættere sammen på det udenrigs- og
sikkerhedspolitiske område

Det er positivt, at EU sanktionerer Rusland og russiske statsborgere

EU's fælles samarbejde for at sanktionere Rusland er en vigtig brik i
konflikten med Rusland

EU skal arbejde sammen om fælles sanktioner mod fjendtlige lande
og personer

Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig Ved ikke

83%

80%

76%

74%



Demokrati og retsstatsprincipper i 

EU’s medlemslande
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Tre ud af fire mener, at det er et problem, når et medlemsland i EU underminerer eget 
retssystem – også selvom det ikke har konsekvenser for Danmark

74% af danskerne er helt enige eller 

enige i, at det er et problem, når 

medlemslandene i EU underminerer 

retssystemet – også selvom det ikke 

har konsekvenser for Danmark. Det 

er på niveau med 2021, hvor 75% 

var enige i udsagnet. 

På tværs af køn, alder og region ses 

der et sammenligneligt billede med 

2021. Flere mænd (80%) end kvinder 

(68%) er således enige i, at det er et 

problem, når medlemslandene i EU 

underminerer retssystemet i deres 

egne lande.

Der ses en alderstendens, hvor flere 

ældre (80%) end yngre (63%) mener, 

at det er problematisk, når et EU 

land underminerer sit eget 

retssystem.

Demokrati og retsstatsprincipper i EU’s medlemslande

26

N= 1.237.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det er et problem, når medlemslande i EU underminerer 

retssystemet i deres egne lande, også selvom det ikke har konsekvenser for Danmark

33% 41% 14% 2%1% 9%

Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig Ved ikke

72%74%73%74%75%
80%

75%

63%

80%

68%

NordjyllandMidtjyllandSyddanmarkHovedstadenSjælland56 år eller
derover

35 - 55 år18 – 34 årMandKvinde

(51%) (49%) (27%) (33%) (40%) (14%) (32%) (21%) (23%) (10%)

Andelen som har svaret helt enig eller enig.

74%
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13%

25%

32%

12%

3%

15%

Helt enig Enig Hverken
eller

Uenig Helt uenig Ved ikke

Medlemslande, der bryder retsstatsprincipperne i 

deres egne lande, skal smides ud af EU

30%

42%

14%

3% 2%

10%

Helt enig Enig Hverken
eller

Uenig Helt uenig Ved ikke

Danskerne støtter op om at sanktionere medlemslande, der bryder 
retsstatsprincipperne i deres egne lande – færre mener de skal smides ud

Demokrati og retsstatsprincipper i EU’s medlemslande

27

N= 1.237.

Medlemslande, der bryder retsstatsprincipperne i deres 

egne lande, skal sanktioneres af EU Ligesom majoriteten af danskerne 

mener, at det er et problem, når et 

medlemsland bryder 

retsstatsprincipperne i deres land, 

mener størstedelen, at det bør føre til 

sanktioner, hvis et medlemsland 

bryder retsstatsprincipperne (72%).

Den høje straffevillighed kommer 

ligeledes til udtryk ved, at fire ud af ti 

danskere er villige til at smide 

synderne ud af EU. Dog er en 

tredjedel (32%) hverken enige eller 

uenige i udsagnet og 15% svarer ved 

ikke til spørgsmålet. Kun 15% er 

således direkte uenige i, at et 

medlemsland, der bryder 

retsstatsprincipperne bør smides ud 

af EU.

Igen er alder sigende: Flere af de 35-

55 årige (37%) end unge (30%) er 

villige til at ekskludere synderne fra 

EU.

38%

72%



Energi
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Stigende energipriser skaber bekymring på tværs af køn og alder, og kun et fåtal af 
danskerne er ikke bekymret over de stigende priser

De stigende energipriser skaber 

usikkerhed og bekymring. Langt 

størstedelen af danskerne er 

bekymret over energipriserne, som 

er steget i 2022 samtidig med, at der 

har været stigende inflation. 85% 

angiver, at de er bekymret over 

energipriserne, mens kun 3% ikke er 

bekymret.

Flere kvinder (90%) end mænd 

(80%) er bekymret over de stigende 

energipriser. Generelt er et stort 

flertal af danskerne på tværs af 

grupper dog bekymrede for de 

stigende priser.

Der ses en lille alderstendens idet, at 

flere ældre (88%) end yngre (79%) er 

bekymret over de stigende 

energipriser.

Energi

29

N= 1.237.

42% 43% 11% 2%

Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig Ved ikke

88%86%
79%80%

90%

56 år eller derover35 - 55 år18 – 34 årMandKvinde

(51%) (49%)

Andelen som har svaret helt enig eller enig.

85%

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg er bekymret over de stigende energipriser

(27%) (33%) (40%)
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Majoriteten af danskerne mener, at det er EU’s ansvar at udarbejde en løsning for at 
imødegå stigende energipriser – og, at vedvarende energi kan være løsningen

Energi

30

N= 1.237.

Tre ud af fire danskere (74%) mener, at 

det er en EU-opgave at udarbejde en 

løsning for at imødegå de stigende 

energipriser. Kun 5% er uenige heri.

Et tema i valgkampen ved 

Folketingsvalget i 2022 har været 

beskatning af energiselskabers 

overnormale profit som konsekvens af 

de stigende energipriser og inflation. 

70% mener, at EU bør beskatte 

overnormal profit fra energiselskaber 

og føre det tilbage til forbrugerne. Kun 

7% er uenige i udsagnet.

Majoriteten (80%) mener, at 

vedvarende energi er en del af 

løsningen på den nuværende 

energikrise og de stigende energipriser. 

Flere ældre (84%) og 35-55 årige 

(82%) end yngre (72%) mener, at mere 

vedvarende energi er løsningen på den 

nuværende energikrise Generelt er 

yngre (10%) mere i tvivl.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det er en EU-opgave at udarbejde en løsning for at imødegå 

de stigende energipriser

27%

39% 41%

47%
31%

39%

18%

14%

12%

3%

5%

2%
2%

2%

8% 5%

Det er en EU-opgave at udarbejde en løsning
for at imødegå de stigende energipriser

EU bør beskatte overnormal profit fra
energiselskaber for at føre det tilbage til

forbrugerne

Mere vedvarende energi er en løsning på den
niværende energikrise og de stigende

energipriser

Ved ikke Helt uenig Uenig Hverken eller Enig Helt enig

74%
80%

70%



Metode
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Metode

Dataindsamling Databehandling

Spørgeskemaet bag undersøgelsen er udviklet af Epinion. Undersøgelsen har haft til 

hensigt at afdække danskernes EU interesse samt danskernes holdninger til en række 

EU-politiske emner.

I alt bygger undersøgelsen på besvarelser fra 1.237 fra et repræsentativt udsnit af 

danskere på 18 år og derover. Besvarelserne er indsamlet i perioden 2. til 10. november 

2022.

Epinion har kvalitetssikret og efterbehandlet data, 

hvilket indebærer, at data er renset for svar, der er 

mangelfulde eller på anden vis fejlbehæftede. 

I overensstemmelse med EU’s Persondata-forordning 

(GDPR) er alle besvarelser anonymiserede. De 

deltagende har været informeret om anonymitet 

forinden deres deltagelse i undersøgelsen.

Data er efterbehandlet og renset for ikke-valide besvarelser. Efter dataindsamlingen er 

der foretaget vejning (post-stratifikation) af det samlede datamateriale, så vægten af 

deltagernes sammensætning afspejler den danske befolknings sammensætning målt på 

køn, alder, uddannelse og region.

Undersøgelsen blev udført første gang i 2021. Der sammenlignes med resultaterne fra 

2021, de steder, hvor det er meningsgivende.

I nogle tilfælde kan tabellerne summere til mere end 100 %, hvilket skyldes respondentens 

mulighed for at afgive flere svar ved det pågældende spørgsmål eller grundet afrunding. Når 

resultaterne opgøres på undergrupper (fx på køn, alder, region m.m.) øges den maksimale 

statistiske usikkerhed. Jo færre antal respondenter, des større statistisk stikprøveusikkerhed. 
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Baggrundsspørgsmål

Fordelinger 

33

RegionBeskæftigelse

Uddannelse

Alder

49% 51%

Mand Kvinde

10%

23%

21%
14%

32%

52% 48%

Grundskole og
erhvervsfaglig
uddannelse

Gymnasie og
videregående
uddannelse

27% 33% 40%

18 – 34 år 35 - 55 år 56 år eller derover

45%

2%
11%

4%

34%

Lønmodtager Selvstændig Studerende Arbejdsløs Pensionist

N=1.231

Køn


