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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, 5) 
livskvalitet og bekymringer og 6) fremtid og 
bæredygtighed.

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 
repræsentativt udvalgte danskere om ugen, hvilket 
vil sige i alt 9.000 danskere i perioden 20. marts til 
20. maj 2020. Den seneste måling er gennemført i 
perioden fra den 15. maj til den 20. maj 2020.

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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Adfærd og viden

Opsummering
Moos-Bjerre og Userneeds

Ja til visse krav til virksomheder, der 
modtager hjælpepakker

Danskerne er indstillede på at stille visse krav 
til virksomheder, der modtager hjælpepakker 
fra staten. 64 pct., mener således, at 
børsnoterede virksomheder, der har fået 
coronahjælp, bør afstå fra at udbetale aktio-
nærudbytte i år, og halvdelen af danskerne (51 
pct.) mener, at den danske stat bør stille krav 
om større grøn omstilling i virksomheder, der 
har modtaget hjælpepakker. Større og mere 
indgribende krav er der dog ikke samme 
opbakning til. Kun knap hver fjerde dansker 
mener f.eks., at den danske stat skal stille krav 
om direkte indflydelse på strategiske og 
ledelsesmæssige beslutninger i virksomheder, 
der modtager hjælpepakker og en tilsvarende 
andel mener, at staten bør modtage aktier til 
gengæld for hjælpepakkerne. 

Håndtering og tiltag
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Ja tak til besøg fra Norge og Tyskland –
men ikke fra Sverige

Der er ikke flertal for helt at åbne de danske 
grænser. Kun ca. hver tredje (35 pct.) mener, at 
alle restriktioner på indrejse til Danmark bør 
fjernes inden 1. juli. Der er dog opbakning for 
at åbne for udvalgte nabolande. 53 pct. mener, 
at der bør åbnes for indrejse til Danmark fra 
Tyskland og 57 pct. vil åbne for indrejse fra 
Norge. Kun 36 pct. vil dog åbne for indrejse fra 
Sverige inden 1. juli.  

Flere vil gå i biografen

Andelen af danskere, der ville gå i biografen, 
hvis de åbnede i maj eller juni, er steget fra 28 
pct. i uge 19 til 46 pct. i denne måling. En stor 
del af danskerne er også klar til at bruge 
zoologiske haver (45 pct.), mens der fortsat er 
tilbageholdenhed hvad angår fitnesscentre (25 
pct.) og indendørs idræt (22 pct.).



Livskvalitet og bekymringerJob og økonomi
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Cirka hver tiende vil miste job under krisen

8 pct. angiver, at de sandsynligvis eller helt 
sikkert vil miste deres job. Tallet er nogenlunde 
stabilt siden første måling i uge 13, hvor tallet 
var 11 pct.

Fortsat bred, men faldende bekymring for 
samfundsøkonomi

En del danskere er stadig bekymrede for, at 
coronakrisen vil få uoverskuelige konsekvenser 
for den danske samfundsøkonomi. Tallet er dog 
væsentligt lavere nu end det var ved de første 
målinger. Ved første måling i uge 13 var 78 pct. 
af danskerne bekymrede for 
samfundsøkonomien, mens tallet nu er 65 pct.

Opsummering
Moos-Bjerre og Userneeds

Bekymring for sundhedsvæsenet på lavt 
niveau         

Befolkningens bekymring for, om 
sundhedsvæsenet har tilstrækkelig kapacitet til 
at behandle alle patienter under krisen er faldet 
til det halve siden første måling i uge 13. Nu er 
kun 28 pct. af danskerne bekymrede for 
sundhedsvæsenets kapacitet, mens tallet var 
63 pct. i uge 13.

Hver tredje ser potentiale i at bo på landet

For ca. hver tredje (32 pct.) har coronakrisen
gjort det mere attraktivt at bo på landet end i 
byen. Få overvejer dog direkte at flytte på 
landet som følge af coronakrisen, nemlig 11 
pct. af danskerne.



Håndtering og tiltag 

6



Regeringens håndtering

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

Håndtering og tiltag 

7



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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Holdning til genåbning

F140 - Jeg synes generelt, at genåbningen af det danske samfund går for langsomt
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Håndtering og tiltag 



Holdning til genåbning

F141 - Jeg synes generelt, at genåbningen af det danske samfund går for hurtigt 
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Håndtering og tiltag 



Holdning til genåbning

F155 - Jeg synes generelt, at genåbningen af det danske samfund sker i et passende tempo.
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Håndtering og tiltag 



Krav til virksomheder, der modtager hjælpepakker
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Håndtering og tiltag 

F159 - Børsnoterede virksomheder, der har fået økonomisk hjælp via corona-hjælpepakkerne, bør 
ikke udbetale udbytte til deres aktionærer i år.



Krav til virksomheder, der modtager hjælpepakker
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Håndtering og tiltag 

F160 - Den danske stat bør stille krav om at virksomheder, der modtager økonomisk hjælp via 
corona-hjælpepakkerne, skal gøre en øget indsats for at bidrage til grøn omstilling og 

bæredygtighed. 



Krav til virksomheder, der modtager hjælpepakker
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Håndtering og tiltag 

F161 - Den danske stat bør stille krav om at få direkte indflydelse på strategiske og 
ledelsesmæssige beslutninger i virksomheder, der modtager økonomisk hjælp via corona-

hjælpepakkerne. 



Krav til virksomheder, der modtager hjælpepakker
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Håndtering og tiltag 

F162 - Den danske stat bør stille krav om at få aktier i virksomheder, der modtager økonomisk 
hjælp via corona-hjælpepakkerne. 



Opkøb af aktier i danskejede virksomheder
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Håndtering og tiltag 

F163 - Den danske stat bør aktivt opkøbe aktier i danskejede virksomheder, som ellers ville være i 
risiko for at blive opkøbt af udenlandske virksomheder eller stater som følge af corona-krisen. 



Krav til SAS om at begrænse indenrigsflyvninger
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Håndtering og tiltag 

F164 - Den danske stat bør stille krav om, at SAS begrænser antallet af indenrigsflyvninger i 
Danmark, Norge og Sverige til gengæld for at få økonomisk hjælp via corona-hjælpepakkerne. 



Holdning til åbning for indrejse til Danmark
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Håndtering og tiltag 

F167 - Alle de nuværende restriktioner på indrejse til Danmark bør ophæves inden 1. juli 



Holdning til åbning for indrejse til Danmark- Tyskland
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Håndtering og tiltag 

F168 - Der bør åbnes for indrejse til Danmark fra Tyskland senest 1. juli 



Holdning til åbning for indrejse til Danmark- Norge
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Håndtering og tiltag 

F169 - Der bør åbnes for indrejse til Danmark fra Norge senest 1. juli 



Holdning til åbning for indrejse til Danmark - Sverige
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Håndtering og tiltag 

F170 - Der bør åbnes for indrejse til Danmark fra Sverige senest 1. juli



Holdning til åbning for indrejse til Danmark – hele EU
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Håndtering og tiltag 

F171 - Der bør åbnes for indrejse til Danmark fra hele EU senest 1. juli 



Holdning til åbning for indrejse til Danmark
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Håndtering og tiltag 

F172 - Alle de nuværende restriktioner på indrejse til Danmark bør fastholdes som minimum til 1. 
august



Adfærd og viden
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Ændringer i adfærd

F13 - Hvilke af følgende, om nogen, gør du nu på grund af coronavirus, som du ikke 
ellers ville gøre? Adfærd og viden
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Ændringer i adfærd

Adfærd og viden
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F13 - Hvilke af følgende, om nogen, gør du nu på grund af coronavirus, som du ikke 
ellers ville gøre? 



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



Brug af biografer

F133 - Hvis der i løbet af juni/maj måned bliver lukket op for at følgende etablissementer må åbne 
og tage imod kunder i deres lokaler, forventer du da, at du vil benytte dig af det?

Biografer
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Adfærd og viden



Brug af fitnesscentre

F135 - Hvis der i løbet af juni/maj måned bliver lukket op for at følgende etablissementer må åbne 
og tage imod kunder i deres lokaler, forventer du da, at du vil benytte dig af det?

Fitnesscentre
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Adfærd og viden



Brug af indendørs idræt

F156 - Hvis der i løbet af juni/maj måned bliver lukket op for at følgende etablissementer må åbne 
og tage imod kunder i deres lokaler, forventer du da, at du vil benytte dig af det?

Indendørs idræt - ikke fitnesscentre
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Adfærd og viden



Brug af zoologiske haver

F157 - Hvis der i løbet af juni/maj måned bliver lukket op for at følgende etablissementer må åbne 
og tage imod kunder i deres lokaler, forventer du da, at du vil benytte dig af det?

Zoologiske haver 
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Adfærd og viden



Brug af indendørs museer

F158 - Hvis der i løbet af juni/maj måned bliver lukket op for at følgende etablissementer må åbne 
og tage imod kunder i deres lokaler, forventer du da, at du vil benytte dig af det?

Indendørs museer 
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Adfærd og viden



Holdning til at bo på landet
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F165 - Som følge af coronakrisen er det blevet mere attraktivt for mig at bo på landet end i byen

Adfærd og viden



Holdning til at bo på landet
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F166 - Coronakrisen har fået mig til at overveje at flytte på landet

Adfærd og viden



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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Bekymringer for efterlevelsen af retningslinjerne

F106 – Jeg er bekymret for om danskerne i tilstrækkelig grad overholder myndighedernes 
retningslinjer om at holde afstand, max være 10 personer sammen, osv.

44

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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