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Om undersøgelsen

Formål

Formålet med undersøgelsen er ugentligt at følge 
op på danskernes oplevelse af coronokrisen 
(COVID-19). Det handler om danskernes vurdering 
af, hvordan regering og myndigheder håndterer 
krisen og hvordan danskerne reagerer på de tiltag, 
som bliver indført. Undersøgelsen dækker også 
danskernes tanker om egen job og økonomi, 
samfundsøkonomien samt bekymringer for eget og 
familiens helbred. 

Rapporten er inddelt efter 5 tematikker: 1) 
håndtering og tiltag, 2) sammenhold og fællesskab 
3) adfærd og viden, 4) job og økonomi og 5) 
livskvalitet og bekymringer.

Undersøgelsen gentages en gang om ugen for hele 
tiden at kunne give et opdateret billede på, 
hvordan danskerne tænker og føler under krisen.

Metode

Undersøgelsen er gennemført af konsulent- og 
analysevirksomheden Moos-Bjerre A/S og Den 
nordiske dataleverandør Userneeds A/S.

Undersøgelserne er gennemført som online 
spørgeskemaundersøgelser blandt 1.000 danskere 
om ugen, hvilket vil sige i alt 4.000 danskere i 
perioden 20. marts til 17. april 2020. Den seneste 
måling er gennemført i perioden fra den 14. april 
til den 17. april.

Data fra undersøgelsen er efterfølgende vejet for 
at sikre repræsentativitet på en række baggrunds-
parametre: køn, alder og region. 

Undersøgelsens resultater må ikke gengives uden 
kildehenvisningen: ”Danskernes oplevelse af 
coronakrisen af Moos-Bjerre A/S og Userneeds
A/S”.
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Opsummering
Moos-Bjerre og Userneeds

Danskernes opbakning er stor og stabil

Danskernes opbakning til regeringens og 
myndighedernes tiltag og håndtering af krisen 
er stor og nogenlunde stabil henover ugerne. 
Uge 16 viser en lille stigning til, at 79 pct. af 
danskerne mener, at de tiltag, regeringen indtil 
nu har indført, har været passende, mens 87 
pct. synes, at regeringen har håndteret 
situationen godt eller meget godt.

De små virksomheder bør reddes

Undersøgelsen har spurgt ind til de igangsatte 
redningspakker. 44 pct. mener, at disse bør 
fokusere på at redde de små virksomheder, 
mens 38 pct. mener, at redningspakkerne bør 
fokusere på mikrovirksomhederne. Kun 3 pct. 
mener, at det vigtigste er at støtte de store 
virksomheder med mere end 250 ansatte.

Håndtering og tiltag
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Coronakrisen skaber samhørighed 

På trods af, at danskerne skal holde sig hjemme 
og isolere sig for at mindske smitten, så oplever 
mange, at coronavirus og samfundets bestræ-
belser på at hæmme smitten skaber en følelse 
af samhørighed. 64 pct. af danskerne oplever 
dette, hvilket er på linje med sidste uges 
måling.

Danskerne står sammen

79 pct. af danskerne oplever, at coronakrisen
har fået befolkningen til at stå sammen. Kun 4 
pct. mener ikke, at coronakrisen har haft denne 
effekt på befolkningen, mens 16 pct. svarer 
hverken-eller.

Sammenhold og fællesskab



Adfærd og viden

Opsummering
Moos-Bjerre og Userneeds

Færre er bekymret for samfundsøkonomi

Færre danskere angiver nu, at de er bekymrede 
for, at coronavirus vil få uoverskuelige 
konsekvenser for den danske 
samfundsøkonomi. Andelen der er ”helt enige” 
eller ”enige” i, at de er bekymrede for dette er 
således faldet fra 55 pct. i uge 13 til 40 pct. i 
denne uge.

Stabile tal for usikkerhed omkring job

Tallene for, hvor mange danskere, der er 
bekymrede for at miste deres job som følge af 
de tiltag, der skal inddæmme smitten, er stabilt 
henover de sidste fire uger.
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Danskerne opretholder ansvarlig adfærd

Adfærdsændringerne hos danskerne ligger 
stabilt sammenlignet med de to foregående 
uger. At undgå unødvendig kontakt med andre 
mennesker er fortsat den adfærdsændring, som 
flest danskere har taget til sig. Her er andelen 
dog faldet fra 87 pct. i sidste uge til 82 pct. i 
uge 16.

Knap hver tiende har mærket symptomer

9 pct. af de adspurgte danskere har mærket 
symptomer på coronavirus såsom tør hoste, 
feber og/eller vejrtrækningsproblemer, men er 
ikke blevet testet. 85 pct. har ingen symptomer 
haft.

Job og økonomi



Livskvalitet og bekymringer

Opsummering
Moos-Bjerre og Userneeds
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Mindre bekymring for smitte og 
sundhedsvæsenet

Andelen af danskerne, som er bekymrede for at 
de selv eller deres familie skal blive smittet er 
faldet en smule sammenlignet med foregående 
uger. 

Ligeledes er andelen, som er bekymret for om 
sundhedsvæsenet har kapacitet til at behandle 
alle smittede med coronavirus, faldet fra 51 pct. 
i uge 13 til 22 pct. i uge 16.

Trygheden omkring genåbning er 
stigende

Hvor sidste uges måling viste, at kun 30 pct. 
af danskerne følte sig trygge ved at møde på 
arbejde eller uddannelse efter påsken, er 
denne andel nu steget til 60 pct. Der er 
således kommet markant mere tryghed om 
genåbning af landet. 

Forældre til børn i dagtilbud og skole er 
mindre utrygge ved genstart 

I sidste uges måling var 42 pct.  af forældre 
med børn i grundskole eller dagtilbud trygge 
ved at sende deres barn/børn i skole eller 
dagtilbud efter påske. I uge 16 er dette 
ligeledes steget til 57 pct.

Livskvalitet og bekymringer



Håndtering og tiltag 
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Holdning til tiltagene

F4- Regeringen har i løbet af den seneste uge indført forskellige begrænsninger på aktiviteten i 
samfundet. Begrænsningerne skal hæmme smitten med coronavirus. 

Mener du, at disse tiltag har været passende, er de gået for vidt, eller har de ikke været 
vidtgående nok?

Håndtering og tiltag 
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Regeringens håndtering

F1- Hvor godt eller dårligt synes du alt i alt, at regeringen har 
håndteret situationen med coronasmitte i Danmark? 

Håndtering og tiltag 
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Statsministerens håndtering

F2- Hvor godt eller dårligt synes du alt i alt, at 
statsminister Mette Frederiksen har håndteret situationen 

med coronasmitte i Danmark?

Håndtering og tiltag 
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Sundhedsvæsenets håndtering

F20 - Jeg har tillid til at det danske sundhedsvæsen kan håndtere krisen uden at 
nærme sig et sammenbrud

Håndtering og tiltag 
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Holdning til udgangsforbud
F5- Der bør indføres totalt udgangsforbud, så alle borgere kun 
må forlade deres hjem for at købe madvarer og fornødenheder 

eller søge lægehjælp 

F6- Der bør indføres totalt udgangsforbud for ældre og svagelige 
borgere, til gengæld for at restriktionerne på resten af 

samfundet lempes

Håndtering og tiltag 
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Holdning til åbning efter påske

F25- Jeg føler mig alt i alt tryg ved udsigten til, at de nuværende 
begrænsninger på aktiviteterne i samfundet måske lempes efter 

påske
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Håndtering og tiltag 



Holdning til skattelettelser
F34 - Der ikke vil være råd til skattelettelser inden næste valg
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F37 - Det vil være nødvendigt at lette skatter og afgifter for 
dansk erhvervsliv

Håndtering og tiltag 



Holdning til offentlige udgifter

F38 - Det vil være nødvendigt at reducere de offentlige udgifter
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F35 - Der ikke vil være råd til at øge de offentlige udgifter inden 
næste valg Håndtering og tiltag 



Holdning til klimaambitioner

F36 - Det vil være nødvendigt at udskyde og/eller sænke ambitionerne for indsatsen for at 
begrænse Danmarks C02-udledning
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Håndtering og tiltag 



Holdning til redningspakker

F53 - Som en del af løsningen på de afledte økonomiske problemer, som Corona krisen har skabt, 
så diskuteres fortsatte hjælpepakker til erhvervslivet. Hvilke virksomheder mener du især hjælpen 

bør rettes mod?
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Håndtering og tiltag 



Holdning til investeringer
F52 - Hvis du fik 1 mio. dkk. til pensionsopsparing, som du skulle investere i aktier i danske 

børsnoterede selskaber hvor mange penge ville du så købe aktier for i de følgende virksomheder? 
(Gennemsnit i 1.000 DKK)

18

Håndtering og tiltag 



Adfærd og viden
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Ændringer i adfærd
F13 - Hvilke af følgende har du gjort på grund af den nye coronavirus (COVID-19)?

Adfærd og viden
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Om man føler sig oplyst

F19 - Jeg føler jeg har den nødvendige viden om coronaepidemien til at træffe de rigtige 
beslutninger om, hvad jeg skal gøre og ikke gøre i disse dage

Adfærd og viden
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Sundhedssituation

F50 - Hvilken af følgende udtalelser passer lige nu bedst på din situation?
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Adfærd og viden



Omgangskreds’ sundhedssituation

F51 - Er nogen i din familie eller vennekreds blevet testet for positiv for eller har haft symptomer, 
der tyder på smitte med coronavirus?
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Adfærd og viden



Sammenhold og 
fællesskab
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Sammenhold og fællesskab

F7- Situationen med coronavirus og bestræbelserne på at hæmme 
dens smitte har skabt en større følelse af samhørighed i det danske 

samfund 

Sammenhold og fællesskab
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Sammenhold og fællesskab

F8- Danskerne har overordnet stået sammen i krisen som følge 
af coronasmitte

Sammenhold og fællesskab
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Job og økonomi
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Sandsynlighed for at miste job

F11 - Hvor sandsynligt eller usandsynligt er det, at du mister dit job som følge af coronavirus og 
de begrænsninger på samfundsaktiviteten, der skal hæmme dens smitte?

Job og økonomi
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Indkomsttab

F12 - Hvor stort et procentuelt indkomsttab forventer du i din husstand i 2020 som følge af 
situationen med coronavirus?

Job og økonomi
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Livskvalitet og 
bekymringer
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Bekymringer for at miste job og samfundsøkonomi

F17- Jeg er bekymret for, at jeg vil miste mit job som følge af de 
tiltag, der skal inddæmme  

F18- Jeg er bekymret for, om coronavirus og tiltagene der skal 
inddæmme dens smitte får uoverskuelige konsekvenser for den 

danske samfundsøkonomi

Livskvalitet og 
bekymringer
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Påvirkning på livskvalitet

F10 - Hvordan vil du samlet sige, at den nuværende situation med coronavirus og dens påvirkning 
på samfundet påvirker din livskvalitet? Hvor 10 = En stor negativ påvirkning og 0 = Ingen negativ 

påvirkning

Livskvalitet og 
bekymringer
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Bekymringer for smitte

F14- Jeg er bekymret for selv at blive smittet med 
coronavirus 

F15- Jeg er bekymret for, at nogen i min nære familie 
bliver smittet med coronavirus

Livskvalitet og 
bekymringer
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Bekymring for sundhedsvæsenet

F16 - Jeg er bekymret for, om sundhedsvæsnet har tilstrækkelig kapacitet til at tilbyde behandling 
til personer, der har behov for det, som følge af smitte med coronavirus

Livskvalitet og 
bekymringer
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Tryghed ved genåbning
F28 - Jeg vil føle mig tryg ved at møde på min arbejdsplads, 

uddannelsesinstitution eller lignende efter påske

F29- Jeg vil føle mig tryg ved at sende mit barn/mine børn i 
skole eller dagtilbud efter påske
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Livskvalitet og 
bekymringer
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Rapport udarbejdet af Moos-Bjerre A/S
Telefon: 3311 1101

Vartov, Farvergade 27A, 1463 København K
2020

Henvendelser kan rettes til: 
Anders Kragh Jensen
Telefon: 5194 6625

E-mail: akj@moos-bjerre.dk

Data indsamlet af Userneeds A/S
Telefon:4290 9090

Købmagergade 60, 2, 1150 København K
2020

Henvendelser kan rettes til:
Rune Ivert Andersen
Telefon: 3175 5646 

E-mail:ran@userneeds.com
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http://moos-bjerre.dk
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