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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) Grundlovsdag 2020, 
3) Adfærd og viden, 
4) Job og økonomi, 
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 
repræsentativt udvalgte danskere om ugen, hvilket 
vil sige i alt 9.000 danskere i perioden 20. marts til 
29. maj 2020. Den seneste måling er gennemført i 
perioden fra den 25. maj til den 28. 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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Håndtering og tiltag

Opsummering
Moos-Bjerre og Userneeds

Opbakning til statsministeren med 
forbehold

Der er fortsat stor opbakning til Mette 
Frederiksens lederskab i forbindelse med 
coronakrisen, og 76 pct. mener således, at hun 
har vist sig som en stærk leder. 

41 pct af danskerne synes dog samtidig, at 
Mette Frederiksen og regeringen har været for 
tilbageholdende med at dele de data og 
informationer, der ligger til grund for deres 
håndtering af coronakrisen, med 
offentligheden. 28 pct af danskerne synes ikke, 
at regeringen har været for tilbageholdende 
med at dele data og informationer.  

Håndtering og tiltag
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Flertallet vurderer mediernes dækning af 
krisen som balanceret

Flertallet af danskerne (50 pct) oplever, at 
mediernes dækning af regeringens håndtering 
af coronakrisen alt i alt har været tilpas kritisk. 
Kun 15 pct mener ikke, at medierne har været 
kritiske nok, og 27 pct oplever, at medierne 
har været for kritiske. 

Stabil opbakning til genåbningens tempo

Andelen, som synes, at genåbningen af det 
danske samfund alt i alt sker i et passende 
tempo er faldet en smule i forhold til forrige 
uge, men er på niveau med tidligere uger. 
Godt og vel halvdelen, 50 pct., er i denne uge 
enige i, at tempoet for genåbningen er 
passende.



Adfærd og viden

Opsummering
Moos-Bjerre og Userneeds

Grundlovsdag 2020
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Flertal for grundlovsændring af 
mandatfordeling

I forbindelse med grundlovsdag 2020 har en 
række spørgsmål i ugens måling undersøgt 
danskernes holdning til en række ændringer af 
grundloven. 45 pct. er enige i at grundloven 
sprogligt bør opdateres, så den er nemmere at 
forstå for almindelige mennesker. Den største 
opbakning til en ændring af grundloven er til 
en ændring i retning af, at 
folketingsmedlemmer ikke bør kunne tage 
deres mandat med sig, hvis de skifter parti 
mellem to folketingsvalg. 56 pct. bakker op om 
dette. 

Færrest bakker op om en ændring af 
grundloven, hvor kongehusets rolle i den 
politiske proces gøres mindre, 24 pct., og en 
ændring hvor den Europæiske Menneske-
rettighedskonvention skrives ind i grundloven, 
29. pct. 

Stadig færre undgår unødig kontakt

Andelen af befolkningen, som svarer, at de 
undgår unødig kontakt med andre mennesker 
er faldet støt siden april og på nuværende 
tidspunkt, er det under tre fjerdele af 
danskerne, 72 pct., som svarer, at de har gjort 
dette. Til sammenligning var denne andel i uge 
13-14 – kort efter den første nedlukning – på 
86 pct.

Andelen, som undgår at besøge familie og 
venner, 63 pct., og som følger mere med i 
nyhederne end ellers, 53 pct., er ligeledes 
faldet drastisk siden april.



Livskvalitet og bekymringerJob og økonomi

5

Opsummering
Moos-Bjerre og Userneeds

Hjemmearbejde, effektivitet og krav

Coronakrisen har givet danskerne nye 
erfaringer med hjemmearbejde og skubbet til 
deres hjemmearbejdsvaner. 42 pct af danskere 
i beskæftigelse har i de sidste 3 måneder som 
følge af coronakrisen arbejdet mere hjemmefra 
end normalt. Og yderligere 42 pct. af de, som 
har arbejdet hjemmefra i forbindelse med 
coronakrisen gør det fortsat alle dage, mens 
yderligere 30 arbejder hjemmefra nogle dage. 
44 pct. af dem, der har arbejdet mere 
hjemmefra forventer, at de fremover vil 
fortsætte med at arbejde mere hjemmefra. 

Generelt om hjemmearbejde vurderer 35 pct., 
at de arbejder ligeså effektivt eller mere 
effektivt, når de arbejder hjemmefra. 47 pct. 
siger endvidere, at det er vigtigt for dem, at 
have mulighed for at arbejde hjemmefra.

Bekymring for sundhedsvæsenet på lavt 
niveau         

Befolkningens bekymring for, om sundheds-
væsenet har tilstrækkelig kapacitet til at 
behandle alle patienter under krisen er faldet 
til mindre end det halve siden første måling i 
uge 13. Nu er kun 29 pct. af danskerne 
bekymrede for sundhedsvæsenets kapacitet, 
mens tallet var 63 pct. i uge 13.

Samtidig er andelen, der er bekymrede for, om 
de selv skal blive smittet med coronavirus, 
faldet fra 57 pct. til 44 pct., og andelen, der er 
bekymrede for om i deres nærmeste familie 
skal blive smittede, faldet fra 81 pct. til 69 pct. 



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?
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Håndtering og tiltag 



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 



Medierne i coronakrisen

F181 - Hvis du tænker på, hvordan de danske medier har dækket regeringen og regeringens 
håndtering af coronakrisen. Mener du så alt i alt, at mediernes dækning af regeringens håndtering 

af coronakrisen har været tilpas kritisk, for kritisk, eller ikke kritisk nok?
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Statsministerens inddragelse af andre partier

F182 - Statsminister Mette Frederiksen og regeringen har inddraget de andre partier i Folketinget 
tilstrækkeligt i håndteringen af coronakrisen
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Statsministerens inddragelse af andre partier

F183 - Statsminister Mette Frederiksen har vist sig som en stærk leder i håndteringen af 
coronakrisen
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Håndtering og tiltag 



Statsministerens inddragelse af andre partier

F184 - Mette Frederiksen og regeringen burde have samarbejdet mere med de andre partier i 
Folketinget om håndteringen af coronakrisen
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Håndtering og tiltag 



Statsministerens inddragelse af andre partier

F185 - Statsminister Mette Frederiksen har været for egenrådig i håndteringen af coronakrisen
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Håndtering og tiltag 



Statsministerens inddragelse af andre partier

F186 - Mette Frederiksen og regeringen har været for tilbageholdende med at dele de data og 
informationer, der ligger til grund for deres håndtering af coronakrisen, med offentligheden
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Håndtering og tiltag 



Grundlovsdag 2020
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Ændring af grundloven vedr. kongehuset

F187 - Man bør foretage en ændring af Grundloven, så kongehuset kommer til at spille en mindre 
rolle end i dag i den politiske proces
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Grundlovsdag 2020



Ændring af grundloven vedr. menneskerettigheder

F188 - Man bør foretage en ændring af Grundloven, så den Europæiske 
menneskerettighedserklæring indarbejdes i grundloven
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Grundlovsdag 2020



Sproglig ændring af grundloven

F189 - Man bør foretage en ændring af Grundloven, så den sprogligt er nemmere at læse og forstå 
for almindelige mennesker
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Grundlovsdag 2020



Ændring af grundloven vedr. partiskift

F190 - Man bør foretage en ændring af Grundloven, så folketingspolitikere ikke kan skifte parti 
mellem valgene og tage deres mandat med sig
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Grundlovsdag 2020



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

Adfærd og viden



Ændringer i adfærd

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



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



Job og økonomi
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Job og økonomi

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?
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Indkomsttab

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



Hjemmearbejde

F173 - Har du i de sidste tre måneder arbejdet hjemmefra som følge af situationen med 
coronavirus? Kun stillet til respondenter i beskæftigelse
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Job og økonomi



Hjemmearbejde før og efter coronakrisen

F174 - Har du i de sidste tre måneder arbejdet hjemmefra mere eller mindre, end du plejer? Kun 
stillet til respondenter i beskæftigelse
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Job og økonomi



Hjemmearbejde

F175 - Arbejder du stadig hjemmefra? Kun stillet til respondenter, der har arbejdet hjemmefra
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Job og økonomi



Produktivitet ved hjemmearbejde

F176 - Hvis 100 pct. svarer til at være lige så produktiv i dit arbejde, som du er på din 
arbejdsplads. Hvor produktiv vil du så så sige, at du alt i alt er i dit arbejde, når du arbejder 

hjemmefra? Kun stillet til respondenter, der har arbejdet hjemmefra
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Job og økonomi



Hjemmearbejde fremover

F177 - Forventer du, at du vil fortsætte med at arbejde mere hjemmefra fremover? Kun stillet til 
respondenter, der har arbejdet hjemmefra
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Job og økonomi



Holdning til hjemmearbejde

F178 - Som følge af mine erfaringer med at arbejde hjemmefra under coronakrisen, sætter jeg i 
dag større pris på at arbejde hjemmefra. Kun stillet til respondenter i beskæftigelse
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Job og økonomi



Holdning til hjemmearbejde

F179 - Det er vigtigt for mig, at have mulighed for at arbejde hjemmefra. Kun stillet til 
respondenter i beskæftigelse
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Holdning til hjemmearbejde

F180 - For at en arbejdsplads skal være attraktiv for mig, skal den give mulighed for at jeg kan 
arbejde hjemmefra. Kun stillet til respondenter i beskæftigelse
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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
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Livskvalitet og 
bekymringer



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
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Livskvalitet og 
bekymringer



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
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Livskvalitet og 
bekymringer



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
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Livskvalitet og 
bekymringer



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.
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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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