


N: 18-30 år = 1.009, 31+ = 1.100
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48% af unge i alderen mellem 18 og 30 
år prioriterer at en kandidat er under 
30 år i nogen, høj eller meget høj grad, 
når de skal stemme til eksempelvis 
folketingsvalg - dette gælder til 
sammenligning kun 18% af den øvrige 
del af befolkningen. 

Samtidig angiver kun 24% af unge, at 
de slet ikke prioriterer, at kandidaten 
er ung. Dette er markant højere for 
den øvrige del af befolkningen, hvor 
knap halvdelen angiver, at en ung 
kandidat slet ikke er en prioritet for 
dem, når de skal stemme (47%). 

(1) Fuld spørgsmålsformulering: Vi vil gerne spørge dig til, hvorvidt en politisk kandidats alder spiller en rolle, når du skal vælge, hvem du vil stemme på fx til valg 
til Folketinget, byråd el.lign. Du bedes også svare, selvom du ikke har stemmeret. I hvilken grad er det en prioritet for dig, at en kandidat er ung (under 30 år), når du 
skal vælge hvilken kandidat, som du vil stemme på?



RAPPORTENS METODE



Denne rapport er udarbejdet på baggrund af data fra DUF’s demokratiundersøgelse. 2022-data er indsamlet over tre uger mellem d. 24. maj og 
den 14. juni 2022 af Epinion via webpaneler. Stikprøven består af i alt 1.009 webinterviews med unge i alderen 18-30 år og 1.100 med danskere i 
alderen 31 år eller derover. Stikprøven er indsamlet og analyseret således, at den er repræsentativ for både de unge mellem 18 til 30 år og for 
danskere over 30 år. 

Rapporten viser undersøgelsens resultater i grafer. Graferne viser resultaterne som procenttal, dvs. andele af respondenter eller de respektive 
undergrupper af respondenter. Bemærk at nogle af fordelingerne i graferne kan summere til mere eller mindre end 100%, grundet afrunding af 
tal.

Resultater fra denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: ”Epinion for DUF” .

Data fra Demokratianalysen siden 2017 kan tilgås her: https://app.incite.pro/#/menu/9360/10909/38b513d8-7a9f-4766-9078-44038e47545a
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