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Brexit har gjort danskerne 
mere positive omkring EU 

Brexit har efterhånden præget den offentlige debat siden juni 2016, hvor et smalt flertal 
af den britiske befolkning første gang stemte ”ja” til at forlade EU. Flere frygtede den-
gang, at det ville få befolkningerne i flere EU-lande til at ønske samme udvikling for de-
res lande. Efter tre et halvt år med usikkerhed omkring Brexit har flere dog indset, at det 
ikke er helt ligetil at forlade EU med alt, hvad det indebærer. Dansk Erhverv har på denne 
baggrund undersøgt danskernes syn på EU og herunder også, om Brexit har påvirket 
deres syn på Danmarks medlemskab. 
 
Analysen viser tydeligt, at danskerne er blevet mere positive omkring Danmarks med-
lemskab af EU som følge af Brexit. 32 pct. af danskerne er blevet mere positive, mens 12 
pct. af blevet mere negative. Samlet set er EU-optimismen altså vokset markant som 
følge af Brexit. Det understreges af den store støtte til EU-projektet, som vi kan doku-
mentere i undersøgelsen. Et stort flertal af danskerne (74 pct.) mener nemlig fortsat, at 
Danmark bør være en del af EU og stort set lige så mange (73 pct.) angiver, at EU-med-
lemskabet overordnet set er en god ting for Danmark. Der er altså ingen tvivl om, at dan-
skernes støtte til EU er blevet styrket som følge af det kaotiske forløb omkring Brexit. 
   

Figur 1: 
Er du blevet positiv eller negativ omkring Danmarks medlemskab af EU 
som følge af Brexit?  

 

Kilde: Dansk Erhverv, december 2019.  

Anm: n = 1.005.  

 
Af: Lasse Heidemann Hamilton, EU- og International chef og Jakob Kæstel Madsen, ana-
lysekonsulent. 
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Brexit har gjort alle segmenter af den danske befolkning mere 
positive over for EU 

Danskerne er generelt blevet mere positive over for EU som følge af Brexit. Figuren ne-
denfor viser nettoudviklingen i andelen af danskere, som er blevet mere positive over for 
EU som følge af Brexit. Mere præcist er det andelen af danskerne, som er blevet mere 
positive over for EU fratrukket den del af befolkningen, som er blevet mere negativ. I 
tilfældet for alle danskere er der altså 20 pct.-point flere, som har fået en mere positiv 
opfattelse (32 pct.) end andelen, som har fået en mere negativ opfattelse (12 pct.). Jo 
større nettotal, desto mere positive er gruppen som helhed blevet over for EU. 
 
Figuren viser også, at det særligt er yngre danskere samt danskere med længere univer-
sitetsuddannelser, som har ændret deres syn på EU som følge af Brexit. Nettotallet for 
de to grupper er her hhv. 34 pct. og 35 pct. Modsat er de ældre (med undtagelse af de 
ældste) danskere samt danskere med en kortere uddannelse de grupper, som er blevet 
mindst positivt påvirket af Brexit. Det er dog vigtigt at understrege, at selv disse grupper 
overordnet set er blevet mere positive. Der er ikke én eneste af de undersøgte grupper, 
som alt i alt er blevet mere negativt stemt over for EU som følge af Brexit. 
   

Figur 2: 
Nettoudviklingen i andelen af danskere, som er blevet mere positive over 
Danmarks medlemskab af EU som følge af Brexit. 

 

Kilde: Dansk Erhverv, december 2019.  

Anm: n = 1.005. Se n for undergrupper i slutnoteni. Figuren udtrykker forskellen mellem andelen af danskerne 

inden for hver gruppe, som er blevet mere positive og mere negative over for EU som følge af Brexit. For alle dan-

skere er der fx 32 pct. som er blevet mere positive over for EU som følge af Brexit, mens 12 pct. er blevet mere 

negative. Nettotallet for alle danskere er derfor 20 pct. Kort, mellemlang og lang VU står for kort, mellemlang og 

lang videregående uddannelse. 
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Danskerne er generelt positive over for EU – og ønsker ikke at 
følge Storbritannien ud 

Danskerne er generelt meget positive over for EU. Et betydeligt flertal på 73 pct. anser 
overordnet EU-medlemskabet som en god ting for Danmark, mens 74 pct. mener, at dan-
skerne fortsat bør være medlem af EU. Hertil kommer, at 6 pct. svarer ved ikke, hvilket 
efterlader kun 20 pct. af danskerne, som ønsker Danmark ud af EU. 
   

Figur 3: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

 

Kilde: Dansk Erhverv, december 2019.  

Anm: n = 1.005.  

 
Mere direkte adspurgt svarer danskerne ligeledes, at de ikke ønsker at følge Storbri-
tannien ud af EU. Det er således kun 19 pct. af danskerne, som erklærer sig enige i ud-
sagnet om, at Danmark bør føle Storbritannien ud af EU. Hele 71 pct. af uenige, mens 
10 pct. ikke har en kvalificeret holdning.  
   

Figur 4: 
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Danmark bør følge Storbri-
tannien og melde sig ud af EU.  

 

Kilde: Dansk Erhverv, december 2019.  

Anm: n = 1.005.  
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 19. december 2019.  
 
Om metoden bag undersøgelsen 
Norstat har på vegne af Dansk Erhverv foretaget en repræsentativ befolkningsundersø-
gelse af danskernes holdning til EU som følge af Brexit. Norstat har spurgt 1.000 dan-
skere, som afspejler den danske befolkning på variablene køn, alder og region. Den 
maksimale stikprøveusikkerhed i en undersøgelse med 1.000 respondenter +- 3,1 pct. 
point. Usikkerheden er naturligvis større i de tabeller eller figurer, som bygger på min-
dre end 1.000 respondenter. 
 
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til analysekonsulent Jakob Kæstel Madsen på 
jkm@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6079. 
 
Henvendelser vedr. Brexit og EU-politik kan også ske til EU- og International Chef Lasse 
Heidemann Hamilton på lhh@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6595. 
 

i Antal respondenter: Alle, 1005; Mænd, 496; Kvinder, 509; 18-29 år, 172; 30-39 år, 175; 40-49 år, 134; 50-59 år, 

203; 60+ år, 320; Region Hovedstaden, 318; Region Sjælland, 145; Region Syddanmark, 212; Region Midtjyl-

land, 227; Region Nordjylland, 103, Folkeskole, 286; Gymnasial uddannelse, 95; Erhvervsuddannelse, 313; Kort 

videregående uddannelse, 54; Mellemlang videregående uddannelse, 165; Lang videregående uddannelse, 89. 

Noter 
                                                             


