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Epinion har undersøgt danskernes holdninger til EU, som efterspørger mere fokus på 
at løse klimaudfordringer og håndtere migration

Hovedkonklusioner
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På trods af svingende interesse i og moderat kendskab til EU 

forventer 8 ud af 10 at stemme til næste Europa-Parlamentsvalg

Danskernes interesse for EU samt kendskab til samme er begrænset. Kun 

omtrent halvdelen af danskerne angiver således, at de har meget eller 

nogen interesse i EU, mens ligeledes halvdelen af danskerne betegner 

deres kendskab til EU som stort eller noget. Den moderate interesse og 

kendskab betyder dog ikke nævneværdigt for den intenderede 

valgdeltagelse; 82 procent af danskerne forventer således at stemme til 

næste Europa-Parlamentsvalg og 57 procent angiver, at de er sikre på at 

ville stemme. Holder disse prognoser bare nogenlunde stik ser vi dermed 

frem mod et rekordvalg ift. valgdeltagelse, ligesom tilfældet i 2019. Mange 

er dog i tvivl om hvad de vil stemme, og næsten en tredjedel af danskerne 

ved ikke, hvad de ville stemme, hvis EP-valget var i morgen.

Der er (stadig) høj opbakning til europæisk integration både 

ift. handels-, udenrigs og sikkerhedssamarbejdet 

Meget få danskere afviser vigtigheden af EU’s arbejde for øget 

frihandel og de fleste støtter en udvidelse af det indre marked. 

Holdningen til EU’s arbejde er imidlertid særligt betinget af kendskab 

til EU, hvor danskerne med et lavt EU kendskab er meget 

tilbageholdende med at give deres holdning til kende. Dette kommer 

til udtryk ved, at gruppen af ‘lavtvidende’ ofte svarer hverken eller og 

ved ikke til forskellige EU-spørgsmål. At kvinder i langt højere grad 

angiver, at have lille kendskab til EU kan derfor forklare, hvorfor 

kvinderne er meget mere neutrale i deres holdning til en lang række 

EU-spørgsmål end mænd.

Klima står højest på danskernes EU-dagsorden – dog skarpt 

efterfulgt af håndtering af migration og bekæmpelse af terror

Klima- og miljøproblemer er det absolut højest prioriterede emne, som 

danskerne mener, at politikerne i Europa-Parlamentet bør tage sig af. 

Halvdelen af danskerne prioriterer således klima- og miljøproblemer i top 

tre over de vigtigste emner på den politiske dagsorden. Emnet prioriteres 

højt på tværs af aldersgrupper, men er alligevel særligt prioriteret blandt de 

yngre danskere – EU bliver desuden generelt set som en central aktør i 

løsningen af klimaudfordringer. Derudover ønsker danskerne særligt, at EU 

parlamentarikerne tager sig af håndteringen af migration og de ydre 

grænser samt bekæmpelse at terrorisme og international kriminalitet –

begge emner prioriteres særligt af danskere over 34 år.

Der er en høj støtte til yderligere EU regulering – både ift. 

regulering af sociale medier, beskatning af it-giganter m.m.

På tværs af emner udtrykker danskerne en markant opbakning til 

yderligere fælles regulering på europæisk plan. Godt halvdelen af 

danskerne er således enige i, at sociale medier bør reguleres hårdere 

af EU, hvilket formentlig drives af, at et stort flertal ser disinformation 

på nettet som et demokratisk problem. I forlængelse heraf mener over 

to ud af tre danskere, at EU bør sikre en ensartet beskatning af it-

giganter, og samtidig at online markedspladser bør reguleres for at 

undgå monopoler med skadeligt indhold på det europæiske marked.
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9%

42%

21% 20%

8%

1%

Meget
interesseret

Noget
interesseret

Hverken
eller

Kun lidt
interesseret

Slet ikke
interesseret

Ved ikke

Halvdelen af danskerne er interesseret i EU. Yngre og kvinder er mindre interesseret 
end ældre og mænd. 31 procent af danskerne har lidt eller intet kendskab til EU

Kendskab og interesse i EU
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N=1.231.

Halvdelen af danskerne (51 pct.) er meget

eller noget interesseret i EU. Dette fremgår 

af figuren længst til venstre, som viser, at 9 

procent af danskerne er meget interesseret i 

EU, mens 42 procent er noget interesseret. 

Samtidig viser figuren, at 28 procent kun er 

lidt eller slet ikke er interesseret i EU, mens 

21 procent angiver hverken eller til 

spørgsmålet.

Unge og kvinder er generelt mindre 

interesseret i EU end ældre og mænd. En 

tredjedel af de 18-55-årige angiver således, 

at de kun er lidt eller slet ikke er interesseret 

i EU, mens det kun gælder hver femte over 

56 år. Ligeledes angiver ca. en tredjedel af 

alle kvinder, at de kun er lidt eller slet ikke er

interesseret i EU (32 pct.), mens det gælder 

en fjerdedel blandt mænd (24 pct.).

Undersøges kendskabet til EU (figuren til 

længst højre), fremgår det, at halvdelen at 

danskerne angiver, at de har stort (7 pct.) 

eller noget (45 pct.) kendskab til EU, mens 

knap hver tredje kun har lidt eller slet ikke 

har kendskab til EU (31 pct.). Igen ses en 

alderstendens idet 47 procent af de 18-55-

årige angiver at have meget eller noget

kendskab, mens det gælder 58 procent af 

dem over 55 år.

Hvordan vil du beskrive din politiske interesse for EU?

7%

45%

17%

28%

3%
1%

Stort
kendskab

Noget
kendskab

Hverken eller Lidt
kendskab

Intet
kendskab

Ved ikke

Hvordan vil du beskrive dit kendskab til EU?

31% 
Har kun lidt eller 

intet kendskab til 

EU

Kvinder 

og unge er 

mindre interesseret 

i EU end resten af 

danskerne
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57%

26%

7%

3%

7%

Ja, vil helt
sikkert stemme

Ja, vil
formentlig
stemme

Nej, vil
formentlig ikke

stemme

Nej, vil helt
sikkert ikke

stemme

Ved ikke

82%
Vil helt sikkert 

eller formentlig 

stemme ved 

EP-24

Mere end otte ud af ti danskere vil helt sikkert eller formentlig stemme til EP-valget. 
Flest ældre forventer helt sikkert at stemme 

Forventet stemmeadfærd til EP-valget 
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N=1.231

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?

49%
54%

64%

28%

30%

20%

11%
4% 7%

3% 4%
3%

8% 8% 6%

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

Det relativt lave kendskab hos 

danskerne føder ikke umiddelbart 

direkte over i intenderet stemmeadfærd. 

Hele 82 procent af danskerne angiver 

således at ville stemme til Europa-

Parlamentsvalget i 2024. Det er 

imidlertid kun 57 procent som angiver, at 

de helt sikkert vil stemme, hvilket passer 

bedre med de historiske niveauer for 

valgdeltagelsen ved tidligere EP-valg 

(ved seneste EP-valg stemte 66 pct. 

hvilket var rekord). Hvis en stor andel af 

de danskere, der angiver formentlig at 

ville stemme, faktisk stemmer, vil næste 

EP-valg igen registrere en meget høj 

valgdeltagelse. 

Stemmeintentionen blandt danskerne er 

i høj grad betinget af alder. Det er her 

særligt de unge, som er mere 

tilbageholdende i at ville stemme til EP-

valget (49 pct. er helt sikre), mens langt 

flere ældre har tænkt sig at stemme (64 

pct.). Det billede stemmer overens med 

historiske opgørelser af valgdeltagelsen 

til EP-valg på tværs af alder. 



Den politiske dagsorden i 

EU
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Halvdelen af danskerne mener, at klima- og miljøudfordringerne er den vigtigste 
opgave, som politikerne i Europa-Parlamentet skal tage sig af  

At løse klima- og miljøproblemer er, ifølge 

danskerne, den absolutte topscorer på den 

politiske dagsorden for Europa-

parlamentarikerne. Emnet vælges af 

næsten halvdelen af danskerne og hele 24 

procent har det som deres topprioritet, når 

de skal prioritere de vigtigste tre emner.

Efter klima- og miljø ligger bekæmpelse af 

terrorisme og international kriminalitet samt 

håndteringen af migration og de ydre 

grænser, der begge vælges af 39 procent 

af danskerne. Til sammenlign med klima 

vælges de to emner som det vigtigste 

emne blandt henholdsvist 15 og 12 procent 

af danskerne – altså noget mindre. 

Af resterende højt prioriterede emner 

findes sikring af demokratiske værdier, 

bekæmpelse af skattespekulation samt 

understøttelse af vækst og beskæftigelse i 

Europa. 

De mindst prioriterede emner findes bl.a. i 

fjernelse/reformering af 

langbrugspolitikken, regulering/beskatning 

af it-giganter og en styrkelse af en fælles 

udenrigspolitik.

Den politiske dagsorden

9

N=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.

48%

39%

39%

24%

23%

21%

18%

11%

11%

11%

9%

8%

8%

7%

6%

Løse klima- og miljøproblemer

Bekæmpe terrorisme og international kriminalitet

Håndtere migration, ulovlig indvandring og de ydre grænser i EU

Sikre demokratiske værdier og retsstatsprincipper i EU’s medlemslande

Bekæmpe skattespekulation og hvidvask i EU

Sikre vækst og beskæftigelse i Europa

Styrke frihandel og samhandel med lande uden for EU

Styrke samarbejdet om sundhedspolitik og et europæisk pandemiberedskab i EU

Sikre et fælleseuropæisk forsvarssamarbejde

Beskytte forbrugere og deres persondata

Beskytte borgere og erhvervslivet i EU mod cyberangreb

Styrke en fælles udenrigspolitik

Sikre regulering og beskatning af it-giganter

Fjerne eller reformere EU’s landbrugspolitik

Ved ikke

Hvilket spørgsmål er det efter din mening vigtigst, at politikerne i Europa-Parlamentet tager sig af?(1)
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Klima- og miljø prioriteres af alle grupper danskere, men derefter er der stor spredning 
– de unge vælger oftere vækst mens de ældre oftere vælger håndtering af migration

Klima- og miljø er det vigtigste spørgsmål 

på danskernes dagsorden for de 

europæiske parlamentarikere. Alligevel er 

emnet markant højere prioriteret hos de 

unge, og emnet vælges af 56 procent af 

de 18–34 årige. Det er 10+ pct.-point

mere end blandt de ældre aldersgrupper.

Derfra prioriterer danskerne forskelligt 

afhængigt af deres alder. Bekæmpelse af 

terrorisme og international kriminalitet 

samt håndtering af migration og de ydre 

grænser er således langt højere prioriteret 

hos danskere over 35 år sammenlignet 

med de yngre danskere. 

De yderligere mest væsentlige forskelle 

på tværs af danskere er:

• Flere ældre end yngre vælger 

bekæmpelse af skattespekulation og

sikring af demokratiske værdier i EU’s 

medlemslande.

• En større andel unge vælger sikring af 

vækst og beskæftigelse i EU samt 

sikring af forbrugere og af persondata 

end resten af befolkningen.

Den politiske dagsorden på tværs af alder
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56%

34%

28%

28%

22%

21%

15%

14%

12%

10%

8%

7%

7%

5%

8%

46%

39%

46%

21%

19%

22%

20%

10%

11%

8%

11%

5%

8%

8%

6%

43%

43%

42%

16%

28%

13%

31%

8%

11%

8%

12%

10%

10%

7%

4%

Løse klima- og miljøproblemer

Bekæmpe terrorisme og international kriminalitet

Håndtere migration, ulovlig indvandring og de ydre grænser i EU

Sikre vækst og beskæftigelse i Europa

Sikre demokratiske værdier og retsstatsprincipper i EU’s medlemslande

Styrke frihandel og samhandel med lande uden for EU

Bekæmpe skattespekulation og hvidvask i EU

Beskytte forbrugere og deres persondata

Styrke samarbejdet om sundhedspolitik og
et europæisk pandemiberedskab i EU

Beskytte borgere og erhvervslivet i EU mod cyberangreb

Sikre et fælleseuropæisk forsvarssamarbejde

Sikre regulering og beskatning af it-giganter

Styrke en fælles udenrigspolitik

Fjerne eller reformere EU’s landbrugspolitik

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=1.231

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.



Klima og miljø
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37%

34%

32%

28%

26%

25%

24%

18%

13%

10%

6%

2%

12%

Investering i grøn forskning

Målretning af grøn støtte til omstilling i erhvervslivet

Fælles regulering for plastik

Bæredygtige tiltag på landbrugsområdet

Incitamenter til virksomheder der investerer i grøn forskning og udvikling

Forbedre EU’s fælles energimarked

Indføre fællespris på CO2 gennem skatte- og afgiftsreform

Regulering af transportsektorens klimaaftryk

Et mindre kødforbrug

Fælles EU-regler for bæredygtige investeringer for banker,
pensionsselskaber og virksomheder

En europæisk klimatold for udenlandske produkter

Andet

Ved ikke

Investering i grøn forskning, målretning af grøn støtte til omstilling i erhvervslivet samt fælles 
regulering af plastik er de vigtigste initiativer for at bekæmpe klima- og miljøproblemerne 

Klimaproblemerne er det vigtigste emne 

politikerne i Europa-Parlamentet skal tage 

sig af ifølge danskerne . Dette fremgik af 

slide 9, hvor 48 procent af danskerne 

placerede ‘klimaproblemer’ i top tre over de 

vigtigste emner på den europæiske 

dagsorden ud af i alt 14 emner.

Figuren til højre viser, hvilke initiativer 

danskerne finder vigtigst for at bekæmpe 

klima- og miljøproblemerne. 

Fra figuren fremgår det, at investeringer, 

målretning af grøn støtte samt incitamenter

og bæredygtige tiltag på forskellige 

områder generelt vægtes højest, mens 

mere indgribende initiativer som direkte 

regulering, fælleseuropæiske regler og 

klimatold prioriteres lavere. Undtagelsen 

herpå er fælles regulering af plastik som 32 

procent af danskerne anser som et vigtigt 

initiativ. 

Således anses investering i grøn omstilling

(37 pct.) efterfulgt af målretning af grøn 

støtte til omstilling i erhvervslivet (34 pct.) 

samt fælles regulering for plastik (32 pct.) 

som de tre vigtigste initiativer blandt 

danskerne . 

Den grønne dagsorden

12

N=1.231

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

7

Se slide 14

61%
Mener, at det 

er EU’s opgave 

at løse 

klimaprobleme

rne
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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)

35%

31%

31%

29%

29%

21%

19%

19%

13%

12%

11%

39%

28%

38%

30%

30%

22%

16%

20%

7%

11%

9%

36%

22%

33%

36%

26%

27%

18%

32%

1%

16%

11%

Investering i grøn forskning

Målretning af grøn støtte til omstilling i erhvervslivet

Fælles regulering for plastik

Bæredygtige tiltag på landbrugsområdet

Incitamenter til virksomheder der investerer i grøn forskning og
udvikling

Forbedre EU’s fælles energimarked

Indføre fællespris på CO2 gennem skatte- og afgiftsreform

Regulering af transportsektorens klimaaftryk

Et mindre kødforbrug

Fælles EU-regler for bæredygtige investeringer for banker,
pensionsselskaber og virksomheder

En europæisk klimatold for udenlandske produkter

18 – 34 år

35 - 55 år

56 år eller derover

Danskerne ser forskelligt på klimainitiativer – de unge tror mere på mindre 
kødforbrug, mens de ældre tror mere på regulering af transportsektoren

Ligesom alder har betydning for prioriteringen af klima-

og miljø på den europæiske dagsorden(1) (se slide 10), 

har alder også betydning for prioriteringen af de 

vigtigste initiativer til at bekæmpe klima- og 

miljøproblemerne.

Figuren til højre viser, at målretning af grøn støtte til 

erhvervslivet samt et mindre kødforbrug prioriteres 

signifikant højere af danskere mellem 18-34-år 

sammenlignet med de ældre danskere. 

Omvendt prioriterer danskere på 56 år eller derover 

bæredygtige tiltag på landbrugsområdet, at forbedre 

EU’s fælles energimarked samt regulering af 

transportsektorernes klimaftryk signifikant højere end 

de yngre aldersgrupper. 

Endelig prioriterer danskere på mellem 35 år og 55 år 

investering i grøn forskning samt fælles regulering for 

plastik højere end de øvrige aldersgrupper, 

Også på tværs af køn er der væsentlige forskelle (ikke 

vist). 42 procent af mænd placerer således 

investeringer i grøn forskning i top tre over de vigtigste 

emner, mens det kun gælder 32 procent blandt kvinder. 

Samtidig prioriterer 27 procent af alle mænd at forbedre 

EU’s fælles energimarked i top tre, mens det gælder 20 

procent af kvinderne. Omvendt prioriterer 8 

procentpoint flere kvinder end mænd fælles regulering 

af plastik højt (mænd: 30 pct., kvinder 38. pct)

Den grønne dagsorden

13

7

Noter: (1): ”Løse klima- og miljøproblemer” prioriteres på 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=1.231
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4%

15%

27%
25%

9%

20%

Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig Ved ikke

EU har tilstrækkeligt fokus på at nedbringe udledningen 

af drivhusgasser fra europæiske landbrug

21%

40%

27%

4% 4% 4%

Helt enig Enig Hverken
eller

Uenig Helt uenig Ved ikke

Flere unge
end gamle 

mener, at det 

er EU’s opgave 

at løse klima-

problemerne

Majoriteten af danskerne mener, at det er EU’s opgave at løse klimaproblemerne. Flere er uenige end 
enige i, at EU har tilstrækkeligt fokus på at nedbringe udledningen af drivhusgasser fra europæiske 
landbrug

EU’s rolle og håndtering af klimaproblematikken

14

N=1.231

Det er en EU-opgave at løse klimaproblemerne Majoriteten af danskerne mener, at det er 

EU’s opgave at løse klimaproblemerne (61 

pct.), mens kun 8 procent er uenige i 

udsagnet 

Flere unge end gamle mener, at det er EU’s 

opgave at løse klimaproblemerne. Blandt de 

18-34 årige er 65 procent således af denne 

overbevisning, mens det gælder 60 procent 

af de 56+-årige (ikke vist). De 18-34-årige 

danskere er derned både den gruppe, som 

prioriterer klima- og miljø højest på den EU-

politiske dagsorden og samtidig den gruppe, 

der mest mener, at problematikken bør løses 

i EU. 

Figuren længst til højre viser, at omtrent hver 

tredje dansker er uenig i, at EU har 

tilstrækkeligt fokus på at nedbringe 

udledningen af drivhusgasser fra 

europæiske landbrug (34 pct). Dette er flere 

end andelen, som er enige i udsagnet (19 

pct.). 

47 procent svarer hverken eller eller ved ikke 

til spørgsmål, hvilken indikerer, at mange 

danskere ikke kan tage stilling til emnet. 

Dette gælder 50 procent blandt de 18-55-

årige, men kun 41 procent blandt de 

56+årige.

34%
er uenige i, at EU 

har tilstrækkeligt 

fokus på at 

nedbringe 

udledningen af 

drivhusgasser
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18%

48%

21%

5%

2%

6%

Helt enig Enig Hverken
eller

Uenig Helt uenig Ved ikke

67%
af danskerne 

mener, at grøn 

omstilling skal 

gå hånd i hånd 

med økonomisk 

vækst

To tredjedele af danskerne mener, at grøn omstilling bør gå hånd i hånd med 
økonomisk vækst. Flest i aldersgruppen 35 år til 55 år er af denne overbevisning

Danskernes holdning til udvalgte klimaproblematikker

15

N=1.231

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Grøn omstilling skal gå hånd i hånd med økonomisk vækst

22%
18% 16%

40%
52%

51%

21%

20%
21%

7%

3%
5%2%

1% 2%
8% 5% 5%

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

Majoriteten af danskerne mener, at grøn 

omstilling skal gå hånd i hånd med 

økonomisk vækst. Dette fremgår af 

figuren længst til venstre, som viser, at 

to tredjedele er helt enige eller enige i 

udsagnet. Figuren viser samtidig, at kun 

7 procent af danskerne er uenige i 

udsagnet.

Figuren til højre viser, at der er stor 

opbakning til, at grøn omstilling og 

økonomisk vækst går hånd i hånd 

uafhængigt af alder. Der er dog en 

tendens mod, at lidt flere danskere 

mellem 35 år og 55 år er enige i 

udsagnet (73 procent) sammenlignet 

med den yngre aldersgruppe (62 

procent) og den ældre aldersgruppe (67 

procent). 

Der er ingen forskel på tværs af køn 

eller beskæftigelse (ikke vist).
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Unge er i højre grad positive overfor at anvende moderne atomkraft som en del af 
løsningen på klimaudfordringerne end ældre

Danskernes holdning til udvalgte klimaproblematikker

16
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Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Energi fra moderne atomkraft kan være en del af løsningen 

på klimaudfordringerne

14% 17% 15%
11%

25%

4%

21%

27%

20%

17%

27%

14%

21%

21%

19%

23%

17%

25%

12%

7%

11% 16%

8%

15%

12% 4%

12%

18%

11%

13%

20% 23% 24%
15% 11%

28%

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

Mand Kvinde

Ved ikke

Helt uenig

Uenig

Hverken eller

Enig

Helt enig

24%

52%

Danskerne er relativt splittet på spørgsmålet om, hvorvidt 

energi fra moderne atomkraft kan være en del af løsning 

på klimaudfordringer.

Samlet set er flere danskere er dog enige end uenige i, at 

atomkraftværk kan være end del af løsning på 

klimaudfordringerne. Det fremgår af søjlen længst til 

venstre, som viser, at 35 procent af danskerne erklærer 

sig enige i udsagnet, mens 24 procent er uenige. 20 

procent svarer ved ikke til spørgsmålet.

Holdningen til spørgsmålet varierer substantielt på tværs 

af alder og køn

• Langt flere yngre danskere (18-34-år) er enige i, at 

energi fra moderne atomkraft kan være en løsning på 

klimaudfordringerne (44 pct.) sammenlignet med de 

35-55 årige (35 pct.) og de 56+årige (28 pct.). 

• For den ældste alderskategori er en større andel i 

målgruppen uenige i udsagnet (34 pct.) sammenlignet 

med andelen, som er enige (28 pct.). Dette gælder ikke

for de andre aldersgrupper, hvor flere er enige end 

uenige i udsagnet.

• Mænd ser substantielt mere positivt på muligheden for 

at benytte energi fra atomkraft end kvinder. Mere end 

halvdelen af alle mænd (52 pct.) er således enig i 

udsagnet, mens det kun gælder 18 procent af alle 

kvinder. Blandt kvinder er flere uenige (28 pct) end 

enige i udsagnet. Flere kvinder svarer ligeledes i højere 

grad ved ikke til spørgsmålet end mænd.
(100%) (27%) (33%) (40%) (49%) (51%)

35%

18%



Udenrigs og 

sikkerhedspolitik
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Et flertal af danskerne støtter op om mere fælles europæisk udenrigs- og 
sikkerhedspolitik

Opbakning til europæisk udenrigs- og sikkerhedspolitik

18

N=1.231.

Der er stor opbakning til en tættere 

europæisk udenrigs- og sikkerhedspolitik 

blandt danskerne. Dette fremgår af figuren 

til højre, som viser, at et flertal af 

danskerne støtter hver af de fem udsagn 

omhandlende EU-relateret udenrigs- og 

sikkerhedspolitiske emner. 

Størst er opbakningen til politi-

samarbejdet i EU, som hele 89 procent af 

danskerne anser som vigtigt. 

Også opbakningen til et tættere 

samarbejde om både migration og 

cybersikkerhed er høj blandt danskerne –

78 pct er således enige i, at EU skal 

arbejde tættere sammen på migrations-

området og 79 procent støtter op om mere 

samarbejde omkring cybersikkerhed. 

Opbakningen er mindre tydelig, når der 

spørges generelt til et tættere samarbejde 

på udenrigs- og sikkerhedsområdet. 66 

procent er imidlertid enige i udsagnet, og 

kun 7 procent erklærer sig direkte uenige. 

Lavest er opbakningen til et tættere 

forsvarssamarbejde, der dog stadig 

støttes af et flertal af danskerne (59 pct.)

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?

21%

19%

33%

38%

53%

38%

47%

46%

40%

36%

22%

19%

11%

11%

6%

7%

4%

2%

6%

3%

2%

7%

8%

6%

6%

3%

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

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

Det er vigtigt med et politisamarbejde i EU

Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig Ved ikke
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Ældre danskere ønsker et tættere EU-samarbejde på udenrigs- og 
sikkerhedsområdet sammenlignet med yngre danskere

Opbakning til europæisk udenrigs- og sikkerhedspolitik på tværs af alder 

19
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Der er stor forskel i opbakningen til de 

fem udenrigs- og sikkerhedspolitiske 

spørgsmål på tværs af alder. Dette 

fremgår af figuren til højre, som viser 

andelen af danskere i aldersgrupperne 

18-34 år, 45- 55 år og 56+ år, der er helt 

enige eller enige i hver af de fem 

udsagn.

På tværs af stort set samtlige udsagn 

har alder en positiv betydning for 

opbakningen til et tættere EU-

samarbejde. Jo ældre alderskategori, jo 

større er opbakning således til de 

forskellige udenrigs- og 

sikkerhedspolitiske udsagn.

De unge danskere er således de mest 

tilbageholdende overfor både 

vigtigheden af politisamarbejdet, fælles 

cybersikkerhed, samarbejde om ydre 

grænser og et tættere udenrigs- og 

sikkerhedspolitisk samarbejde. Kun ved 

opbakning til samarbejde på 

forsvarsområdet er de forskellige 

grupper af danskere mere enige.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?

58%

60%

69%

69%

83%

61%

67%

78%

79%

90%

57%

69%

85%

85%

92%

50% 60% 70% 80% 90% 100%

18 – 34 år

35 - 55 år

56 år eller derover

Det er vigtigt med et 

politisamarbejde i EU

EU skal arbejde tættere sammen 

om fælles cybersikkerhed

EU skal arbejde tættere sammen 

på migrationsområdet og om de 

fælles ydre grænser

EU skal arbejde tættere sammen 

på det udenrigs- og 

sikkerhedspolitiske område

EU skal arbejde tættere sammen 

på forsvarsområdet

Andelen som er enige

eller helt enige



Den digitale tidsalder
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31%

44%

13%

2%
1%

9%

Helt enig Enig Hverken
enig eller

uenig

Uenig Helt uenig Ved ikke

Det er vigtigt, at EU arbejder for at regulere online 

markedspladser for at undgå monopoler samt ulovlige 

og skadelige produkter på det europæiske marked

38% 37%

14%

1% 1%

9%

Helt enig Enig Hverken
enig eller

uenig

Uenig Helt uenig Ved ikke

Tre ud af 

fire danskere 

mener, at der er 

vigtigt, at EU 

sikrer beskatning 

af it-giganter

Et stort flertal af danskerne efterspørger en ensartet beskatning af internationale it-giganter 
og mere regulering af online markedspladser 

Beskatning og regulering af it-giganter

21
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Det er vigtigt, at EU arbejder for at sikre en ensartet 

beskatning af it-giganter internationalt Et markant flertal af danskerne er enige i, 

at EU har et ansvar for at sikre ensartet 

beskatning af it-giganter og for at regulere 

online markedspladser. Næsten tre ud af 

fire danskere er således enige i, at det er 

vigtigt, at EU arbejder for en fælles 

beskatning af it-giganter internationalt. 

Beskatningen af it-giganter optager 

imidlertid langt flere af danskerne over 55 

år end danskere i alderen 18 – 34-år. 

Blandt de ældre er hele 84 procent enige 

i, at EU bør arbejde for ensartet 

beskatning af it-giganter mens det kun 

gælder for 64 procent af de unge 

danskere.

Denne aldersforskel ses også på 

spørgsmålet om reguleringen af online 

markedspladser vist længst til højre i 

figuren. Selvom størstedelen af danskerne 

generelt er enige i, at EU’s spiller en vigtig 

rolle (75 pct.), gælder det 82 procent af de 

ældre danskere, mens tallet blandt de 

unge er 67 procent

Opbakningen til en europæisk regulering 

er høj på tværs af både køn og region. 

Flere ældre
end unge mener, 

at EU bør regulere 

online markeds-

pladser, for at 

undgå monopoler
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16%

33%

28%

9%

5%

9%

Helt enig Enig Hverken
eller

Uenig Helt uenig Ved ikke

49%
af danskerne 

mener, at 

sociale 

medier skal 

reguleres

Næsten halvdelen af danskerne mener, at sociale medier og online fora bør 
reguleres, og andelen er særlig stor blandt de ældre danskere 

Regulering af sociale medier og online fora

22
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Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Sociale medier og online fora skal reguleres

8%
15%

21%

27%

28%

41%

31%

30%

24%15%

12%

3%
9%

7%

11% 8% 9%

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

Lige knap halvdelen af danskerne 

mener, at sociale medier og online fora 

skal reguleres. Over hver tredje er noget 

mere neutrale i deres holdning til 

spørgsmålet om regulering og svarer 

således enten hverken enig eller uenig 

(28 pct.) eller ved ikke (9 pct.) til 

spørgsmålet.

Andelen af fortalere for regulering er i 

høj grad betinget af alder. Mens kun 35 

procent af de unge er enige i, at 

reguleringen af sociale medier og online 

fora er nødvendigt, gælder det 62 

procent for danskere over 55 år. Dette 

fremgår af figuren længst til højre. 

Samtidig er næsten en fjerdedel af de 

unge direkte modstandere af regulering, 

hvilket kun gælder 4 procent af de ældre 

danskere.

Der er ikke væsentlige forskelle i 

holdningen til reguleringen af sociale 

medier og online fora på tværs af 

hverken køn eller region. 
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Disinformation på nettet er ifølge flertallet af danskerne et problem for demokratiet 
og optager særligt den ældre gruppe af danskerne

Danskernes holdning til udvalgte klimaproblematikker
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Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Disinformation på de sociale medier og internettet er et 

problem for demokratiet

31%
26% 28%

36% 36%

25%

39%

37% 37%

42%
37%

41%

17%

17%
20%

14%
15%

18%

4%

6%
5%

1%
3%

4%

2%
4%

3%
1% 3%

2%

7% 9% 7% 6% 5%
9%

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

Mand Kvinde

Ved ikke

Helt uenig

Uenig

Hverken eller

Enig

Helt enig

10%

73%

En stor del af danskerne er optaget af problemer 

vedrørende deling af disinformation på nettet og 

sociale medier. Over to ud af tre af danskerne er 

således enige i, at disinformation er et demokratisk 

problem, mens kun 6 procent er direkte uenige i 

udsagnet omkring disinformation. 

En større del af de unge danskere er uenige i, at online 

disinformation er problematisk for demokratiet 

sammenlignet med de ældre danskere. Således er 10 

procent af de unge uenige i, at disinformation skulle 

være et demokratisk problem, mens det kun gælder 2 

procent af danskerne over 56 år. Modsat er hele 78 

procent af danskerne over 55 år enige i, at 

disinformation er en udfordring for demokratiet, mens 

det gælder 63 procent af de unge danskere.

Der er umiddelbart også forskel på holdningen til 

disinformation afhængig af køn. Dette fremgår af 

figuren længst til højre. At en større andel af danske 

mænd kan se demokratiske problemer i online 

disinformation skyldes dog primært, at færre mænd 

end kvinder svarer ved ikke eller hverken eller til 

spørgsmålet.

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

70%
66%



Retssikkerhed i EU’s 

medlemslande
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Et stort flertal af danskerne opfatter det som et problem, når enkelte medlemslande 
underminerer deres eget retssystem - selvom det ikke har konsekvenser for Danmark

Et stort flertal af danskerne giver udtryk 

for, at det er et problem, når 

medlemslande i EU underminerer 

retssystemet i deres egne lande - også 

selvom det ikke har konsekvenser for 

Danmark (67 pct.). Kun tre procent af 

danskerne er uenige i udsagnet. Det kan 

aflæses af den øverste tabel til højre.

Andelen af enige er større blandt mænd 

(80 pct.) end hos kvinder (71 pct.).

Samtidig ser vi, at flere ældre er enige i, 

at en underminering af retssystemet i de 

enkelte medlemslande udgør et problem 

(81 pct.) sammenlignet med de yngre 

danskere (67 pct.).

Der er ingen ikke substantielle forskelle i 

holdning på tværs af region – med 

undtagelse af Region Nordjylland, hvor 

andelen af enige ligger noget under det 

nationale gennemsnit (67 pct.).

Brud på retsstatsprincipper

25
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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

37% 38% 12% 2%1% 10%

Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig Ved ikke

67%

77%
73%

79%
74%

81%
75%

67%

80%

71%

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.

75%
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15%

20%

34%

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%

37%

15%

4% 3%

10%

Helt enig Enig Hverken
eller

Uenig Helt uenig Ved ikke

To ud af 

tre danskere 

mener, at brud 

på retsstats-

principper bør 

føre til straf

Medlemslandes brud på retsstatsprincipperne skal føre til straf – og en markant del 
af danskerne er villige til at smide syndere helt ud af EU

Straf for brud på retsstatsprincipperne

26
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Medlemslande, der bryder retsstatsprincipperne i deres 

egne lande, skal straffes af EU Retsstatsprincipperne er så centrale for 

den danske befolkning, at mere end to ud 

af tre er enige i, at brud på principperne 

bør føre til en EU-straf. Villigheden til at 

straffe medlemslande der bryder med 

principperne er særligt stor blandt mænd 

og ældre danskere (ikke vist), hvilket 

særligt skyldes, at andre grupper stiller sig 

mere neutrale i deres besvarelse (ved 

ikke eller hverken eller).

Den høje strafvillighed betyder også, at 

over en tredjedel af danskerne er villige til 

at smide syndere helt ud af EU når de 

overtræder retsstatsprincipperne.

Igen er alder dog meget sigende for 

strafvilligheden, hvor hele 42 procent af 

danskerne over 55 år er villige til at smide 

medlemslande ud af EU, mens det kun er 

tilfældet for 26 procent af de 18-34 årige.

Flere ældre
end unge er 

villige til at 

smide lande ud 

af EU for brud 

på retsstats-

principperne



Europæisk integration
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To ud af tre af danskere er enige i, at EU’s handelsaftaler er vigtige for dansk 
økonomi, og et flertal ser gerne, at EU udvider det indre marked for varer og 
tjenesteydelser

Et flertal af danskerne giver udtryk for, at EU’s 

handelsaftaler med andre lande er vigtige for dansk 

økonomi (67 pct.). Andelen af enige er større blandt 

mænd (74 pct.) end kvinder (60 pct.), hvilket drives af, 

at næsten 1/5 af kvinderne igen svarer ved ikke i deres 

besvarelse af udsagnet (ikke vist). 

Omtrent halvdelen af danskerne ser gerne, at EU 

udvider det indre marked for varer og tjenester (51 

pct.). Dette tal skal se i relation til, at kun 6 procent af 

danskerne er direkte imod udsagnet, hvilket vidner om 

generel stor opbakning til, men også usikkerhed 

omkring spørgsmål (18 pct. svarer ved ikke). 

At der er forskel på mænd og kvinders selvopfattede 

viden om - samt holdning til - EU underbygges også 

ved dette spørgsmål. 58 procent af mænd mener 

således, at det er vigtigt for dansk økonomi, at EU 

udvider det indre marked, mens samme kun gælder 44 

procent blandt kvinderne. Mere end hver fjerde kvinde 

svarer ved ikke til spørgsmålet (27 pct.).

Generelt er opbakningen til EU’s handelsaftaler og 

indre marked dog høj, hvilket også ses ved, at meget 

få er direkte uenige i de to udsagn (>7 pct.).

Opbakningen er næsten konstant på tværs af både 

alder og region.

Økonomisk integration
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Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:

21%

13%

47%

38%

16%

25%

3%

4%

2%

2%

12%

18%

Det er vigtigt for dansk økonomi, at EU indgår
handelsaftaler med andre lande

Det er vigtigt for dansk økonomi, at EU
udvider det indre marked for varer og

tjenesteydelser

Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig Ved ikke

67%

51%
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Flest danskere er enige i, at EU er med til at sikre forbrugerbeskyttelse, og særligt de 
unge mærker en europæiske sikring af deres forbrugerrettigheder

Mere end to ud af fem danskere er enige i, 

at EU er med til at sikre 

forbrugerbeskyttelse af danskerne (44 

pct.). Dette fremgår af søjlen længst til 

venstre i figuren. Få er direkte uenige 

udsagnet om EU’s rolle i forhold til 

forbrugerbeskyttelse, hvilket gælder på 

tværs af befolkningsgrupper. 

Særligt de unge oplever, at EU udøver en 

særlig forbrugerbeskyttelse (51 pct.). 

Dette fremgår af de tre søjler i midten. En 

stor andel af de unge svarer imidlertid 

også ved ikke.

Meget af holdningen til udsagnet om EU’s 

betydning for forbrugerbeskyttelse synes 

at være drevet af den enkeltes interesse i 

EU. Opbakningen til udsagnet om 

forbrugerbeskyttelse er således markant 

højere blandt den andel af befolkningen, 

som er meget eller noget interesseret i EU 

(56 pct.), sammenlignet med den del af 

befolkningen som kun er lidt eller slet ikke 

interesseret i EU (30 pct.). Dette fremgår 

af de to søjler længst til højre i figuren.

Forbrugerbeskyttelse fra EU
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Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: EU er med til at sikre forbrugerbeskyttelse af danskerne

9% 12%
8% 7%

13%
4%

36%

39%

34% 35%

43%

26%

27%
20%

26%
33%

24%

30%

9%
6% 11%

10%
9%

9%

3%

1%
5%

3%
2%

6%

16%
22%

16%
11% 8%

25%

44%

51%

42% 42%

56%

30%

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

Meget eller
noget

interesseret i
EU

Kun lidt eller
slet ikke

interesseret i
EU

Ved ikke

Helt uenig

Uenig

Hverken eller

Enig

Helt enig

Andel der er enige

(100%) (27%) (33%) (40%) (51%) (28%)



© Copyright Epinion

En øget EU-støtte til kulturlivet er særligt tiltalende for de unge, men har generelt 
ikke udbredt folkelig opbakning

Knap en tredjedel af danskerne er enige i, 

at EU bør understøtte kulturlivet i de 

enkelte medlemslande mere og bidrage til 

kulturel udveksling mellem dem (30 pct.). 

Modsat er cirka hver fjerde uenig i, at EU 

bør fokusere sådant på kultur (24 pct.).

Generelt er der store forskelle i 

opbakningen til kulturel støtte i EU-regi på 

tværs af danskerne. Fra figuren længst til 

højre fremgår det, hvordan støtten er 

større blandt danskere med længere 

uddannelse sammenlignet med danskere 

med en kortere uddannelse. Blandt 

danskere med en gymnasial eller 

videregående uddannelse er 32 procent 

således enige eller helt enige i udsagnet 

om mere EU investering i kultur, mens det 

gælder 27 procent af danskerne med en 

grundskole eller erhvervsfaglig 

uddannelse

Den største forskel ses imidlertid på tværs 

af alder, hvor særligt de unge har markant 

større opbakning til øget EU fokus på 

kulturen. Blandt de 18-34 er det hele 41 

procent, som erklærer sig enige i 

udsagnet mens det kun er tilfældet for 25 

procent af resten af danskerne. 

Kulturel udveksling i EU
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Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: EU bør understøtte kulturlivet i medlemslandene yderligere og bidrage 

til kulturel udveksling mellem dem

5%

25%

35%

15%

9%

11%

30%

Alle

Ved ikke Helt uenig Uenig Hverken eller Enig Helt enig Andel der er enige

27%

32%

41%

25%

25%

Grundskole og erhvervsfaglig

Gymnasial og videregående

18 – 34 år

35 - 55 år

56 år eller derover

Andelen som har svaret helt enig eller enig.
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Metode

Dataindsamling Databehandling

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

hensigt at afdække danskernes EU interesse frem mod Europaparlaments-Valget i 2024 

samt danskernes holdninger til en række EU-politiske emner.

I alt bygger undersøgelsen på besvarelser fra 1.231 fra et repræsentativt udsnit af 

danskere på 18 år og derover. Besvarelserne er indsamlet i perioden 17. til 26. 

september 2021

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.

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

mulighed for at afgive flere svar ved det pågældende spørgsmål. 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
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