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• Målingen bygger på 1.018 repræsentativt 

udvalgte danskere 18+

• Data vejet efter køn, alder, uddannelse, region 

og partivalg ved sidste folketingsvalg

• Data analyseret og afrapporteret af methods.dk
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Hvordan er din generelle holdning til 

EU?

www.methods.dkKilde: Det danske valgprojekt (1971-2015); Epinion for S, nov. 2016, okt. 2018, feb. 2019, dec. 2019, dec. 2020, dec. 2021



Hvordan er din generelle holdning til EU?

www.methods.dkKilde: Epinion for Socialdemokratiet, dec. 2021

Note: Veganerpartier, Frie Grønne samt Alternativt er udeladt af analyserne grundet få respondenter



Er EU en fordel eller en ulempe for DK?

www.methods.dkKilde: Epinion for Socialdemokratiet, nov. 2016, okt. 2018, feb. 2019, dec. 2019, dec. 2020, dec. 2021



Er EU en fordel eller en ulempe for DK?

www.methods.dkKilde: Epinion for Socialdemokratiet, dec. 2021

Note: Veganerpartier, Frie Grønne samt Alternativt er udeladt af analyserne grundet få respondenter



Imagekompetence (EU)

www.methods.dk

Spørgsmål: Hvem anser du for bedst egnet til at håndtere EU-politikken?

Kilde: Epinion for Socialdemokratiet, nov. 2016, okt. 2018, dec. 2019, dec. 2020, dec. 2021
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Holdningsskred hos vælgerne

Årstal Holdning A O V Total

nov. 2016 Positiv 53 6 66 45

nov. 2016 Negativ 16 66 16 28

okt. 2018 Positiv 55 19 72 47

okt. 2018 Negativ 15 54 6 24

dec. 2020 Positiv 58 17 70 52

dec. 2020 Negativ 13 43 8 23

dec. 2021 Positiv 61 26 80 57

dec. 2021 Negativ 9 47 4 17

• Spørgsmål: Hvordan er 

din generelle holdning til 

EU?

– Danskerne blevet mere 

positive (fra 45% til 57 %)

– A-vælgerne blevet mere 

positive (fra 53 % til 61 %)

– V-vælgerne blevet mere 

positive (fra 66 % til 80 %)

– DF- blevet mindre negative 

(fra 66 % til 47 %)
www.methods.dk

Kilde: Epinion for Socialdemokratiet, nov. 2016, okt. 2018, dec. 2020, dec. 2021

(Alle tal i 
procent)



Holdningsskred hos DF-vælgerne

www.methods.dk
Kilde: Epinion for Socialdemokratiet, nov. 2016, okt. 2018, dec. 2020, dec. 2021

”Vurderer du alt i alt, at det er en fordel eller ulempe for Danmark at være medlem af 

EU?”
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Social dumping

www.methods.dkKilde: Epinion for Socialdemokratiet, nov. 2016, okt. 2018, dec. 2019, dec. 2020, dec. 2021

Spørgsmål: ”Hvis udfordringerne med social dumping skal løses effektivt, er 

der brug for en fælles løsning i EU”

(Andelen af vælgere, som svarer ”Helt enig” eller ”Delvist enig)



Skattely

www.methods.dkKilde: Epinion for Socialdemokratiet, nov. 2016, okt. 2018, dec. 2019, dec. 2020, dec. 2021

Spørgsmål: ”Hvis udfordringerne med skattely skal løses effektivt, er der brug 

for en fælles løsning i EU”

(Andelen af vælgere, som svarer ”Helt enig” eller ”Delvist enig)



Internetvirksomheder og deres skat

www.methods.dkKilde: Epinion for Socialdemokratiet, dec. 2020, dec. 2021

Spørgsmål: ” EU bør sikre, at internetvirksomheder som Google, Apple, 

Facebook og Amazon, betaler mere i skat i de europæiske lande”

(Andelen af vælgere, som svarer ”Helt enig” eller ”Delvist enig)



Nyt spørgsmål: Selskabsskat

• Spørgsmål: OECD har 

vedtaget, at selskaber skal 

betale mindst 15 % i 

selskabsskat. EU bør arbejde 

for, at minimumsgrænsen 

bliver højere end 15 %

– Absolut flertal for højere 

minimumsgrænse blandt 

danskerne og A-vælgerne

– Flertal blandt O- og V-vælgerne

www.methods.dk

Kilde: Epinion for Socialdemokratiet, dec. 2021
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Begivenheder: Alle spørgsmål

www.methods.dkKilde: Epinion for Socialdemokratiet, okt. 2018, dec. 2019 og dec. 2020, dec. 2021

Der er sket en række vigtige begivenheder i verden gennem de sidste par år. Du bedes for hver begivenhed fortælle, om Danmarks interesser vil blive 
bedst tilgodeset ved en fælles indsats med de andre EU-lande eller ved at Danmark handler alene.

Andelen af vælgere, som ønsker en fælles indsats med andre EU-lande



Begivenheder (fælles indsats i EU)

A O V Alle

Ruslands stigende magt og 

indflydelse
95% 81% 94% 93%

Kinas stigende magt og 

indflydelse
97% 84% 98% 94%

Brexit (Storbritanniens 

beslutning om at forlade EU)
82% 56% 87% 77%

www.methods.dkKilde: Epinion for Socialdemokratiet, dec. 2021

Der er sket en række vigtige begivenheder i verden gennem de sidste par år. Du bedes for hver begivenhed fortælle, om Danmarks interesser vil blive 
bedst tilgodeset ved en fælles indsats med de andre EU-lande eller ved at Danmark handler alene.

Andelen af vælgere, som ønsker en fælles indsats med andre EU-lande
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Udviklingsbistand til Afrika 

www.methods.dk

Spørgsmål: Afrika er det mest udsatte kontinent i verden, når det kommer til konflikter og fattigdom. Frem 

mod 2050 fordobles Afrikas befolkning til 2,4 mia. mennesker. Hvor enig er du i følgende udsagn: EU skal 

bruge en større del af sit budget på udviklingsbistand til Afrika - også selv om det betyder, at der bliver 

færre penge til andre områder.

Kilde: Epinion for Socialdemokratiet, dec. 2019 og dec. 2020, dec. 2021 (okt. 2018 udeladt)

Figuren viser: Danskerne er delte. Socialdemokraterne bakker op om mere ulandsbistand 

til Afrika. DF og V-vælgerne bakker ikke op. DF-vælgernes skepsis er vokset siden 

december 2019



Østudvidelse (markant skepsis)

Tilhængere Modstandere

www.methods.dkKilde: Epinion for Socialdemokratiet, okt. 2018 og dec. 2020, dec. 2021

Spørgsmål: Flere lande fra Østeuropa/Balkan - herunder Serbien, Montenegro, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Albanien og Makedonien -

arbejder på at få et tættere forhold til EU og på sigt blive medlem af EU. Er du tilhænger eller modstander af en udvidelse af EU med flere lande 

fra Østeuropa/Balkan?



Øget samarbejde (forsvar og 

sikkerhed)
Ja til samarbejde

(Høj og stigende opbakning)

Nej til samarbejde

(Lav og faldende modstand)

www.methods.dkKilde: Epinion for Socialdemokratiet, dec. 2016 og dec. 2020, dec. 2021

Spørgsmål: Flere EU-lande ønsker et øget samarbejde på forsvars- og sikkerhedsområdet i EU-regi. Synes du, at Danmark skal deltage i sådan 

et samarbejde?
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Vælgernes dagsorden
Vigtigste politikområde for EU A O V Total

EU’s forhold til verden (handelsaftaler og 
internationale samarbejde)

6 7 7 8

Flygtninge og migration 19 20 20 19

Forbrugerbeskyttelse 1 2 2 2

Genopretning af de mest udsatte EU-landes økonomi 3 0 4 3

Gøre EU mere demokratisk 4 5 2 5

Miljø og klima 19 16 15 18

Skat - fx bekæmpelse af skattely 13 12 13 11

Terrorbekæmpelse 12 15 12 12

Vækst og beskæftigelse 3 3 5 5

Bekæmpelse af Corona-virus 15 12 14 12

Regulering af store teknologivirksomheder som fx 
Facebook og Google

4 6 4 5

Procent i alt 100 100 100 100

www.methods.dkKilde: Epinion for Socialdemokratiet dec. 2021
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