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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 10.000 danskere i perioden 20. marts 
til 4. juni 2020. Den seneste måling er gennemført 
i perioden fra den 29. maj til den 4. juni 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

Stadig større optimisme om Tyskland og 
Norge

Andelen af danskere, der mener, at alle
indrejserestriktioner bør ophæves inden 1. juli 
ligger på ca. en tredjedel. Til gengæld mener 
væsentlig flere nu, at der bør åbnes for 
indrejse fra Tyskland (61 pct.) og fra Norge 
(63 pct.). Danskerne er dog fortsat mere 
forbeholdne over for indrejse fra Sverige (35 
pct.). 

Ikke råd til skattelettelser

Et flertal (63 pct.) mener, at der som følge af 
krisen ikke er råd til skattelettelser inden 
næste valg. 47 pct. mener heller ikke, at der 
vil være råd til at øge de offentlige udgifter. 37 
pct. mener, at det vil være nødvendigt at 
udskyde eller sænke de danske 
klimaambitioner, mens 35 pct. er uenige i det.

Håndtering og tiltag
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EU hjælpepakker, men med 
tilbagebetaling

Danskerne går ind for, at EU yder økonomisk 
støtte til medlemslandende i forbindelse med 
coronakrisen. Kun 16 pct. mener, at vi ikke bør 
give økonomisk hjælp. 

Et flertal (67 pct.) mener dog, at det skal være 
i form at et lån, der skal tilbagebetales, mens 
60 pct. ønsker, at hjælpen skal ledsages af 
krav om økonomiske reformer. Kun 20 pct. 
mener, at EU’s økonomiske hjælp til 
medlemslandende skal gives uden krav om 
tilbagebetaling, reformer eller lignende.



Adfærd og viden

Opsummering
Moos-Bjerre og Userneeds
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Færre nyheder, mere håndsprit

Meget færre danskere følger med i nyhederne 
som følge af coronakrisen nu end de gjorde 
tidligere i perioden. Ca. halvdelen af 
befolkningen (54 pct.) angiver, at de har fulgt 
mere med i nyhederne, mens tallet var 81 pct. 
ved første måling i uge 13. Til gengæld køber 
mange flere desinficerende håndgel nu end de 
gjorde tilbage i marts. Det gør 45 pct. af 
danskerne nu, mens det var 27 pct. i uge 13. 

Lysere perspektiv på samfundsøkonomi

På job- og økonomifronten er danskerne ikke 
helt så bekymrede, som de var i de første 
målinger i uge 13, 14 og 15. Andelen af 
danskere, der bekymrer sig for, om 
coronakrisen vil få uoverskuelige konsekvenser 
for den danske samfundsøkonomi er faldet fra 
76 pct. til 62 pct. i denne uge. 

Andelen af danskere, der er bekymrede for at 
miste deres job ligger stabilt, nemlig på 13 pct.  

Job og økonomi



Livskvalitet og bekymringer
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Opsummering
Moos-Bjerre og Userneeds

Færre bekymrer sig om sundhedsvæsenet

Meget færre danskere bekymrer sig for 
sundhedsvæsenets kapacitet under 
coronakrisen. I første målinger var andelen på 
61 pct. af danskerne og nu er kun 27 pct. 
bekymrede for dette. Færre bekymrer sig også 
over, om nogen i den nærmeste familie vil 
blive smittet, nemlig 66 pct. sammenlignet 
med 81 pct. i de første målinger. 

Mindre påvirkning på livskvaliteten

Langsomt falder også danskernes vurdering af 
coronakrisens negative påvirkning på deres 
livskvalitet fra et gennemsnit på 5,2 til et 
gennemsnit på 4,33 på en skala fra 0 til 10, 
hvor 0 svarer til ingen negativ påvirkning og 
10 svarer til stor negativ påvirkning.

Påvirkning på livskvalitet har været faldende 
siden første måling. 

Flertal for grundlovsændring af 
mandatfordeling

I forbindelse med grundlovsdag har en række 
spørgsmål undersøgt danskernes holdning til 
ændringer af grundloven. 45 pct. er enige i, at 
grundloven sprogligt bør opdateres. Den 
største opbakning til ændring handler om, 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 
Menneskerettighedskonvention skrives ind i 
grundloven (29. pct.). 

Grundlovsdag 2020



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 



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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Håndtering og tiltag 



Bekymringer for efterlevelsen af retningslinjerne

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



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

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

Håndtering og tiltag 

Indrejse fra Norge



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

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

Håndtering og tiltag 

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

Håndtering og tiltag 

Al indrejse 



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 



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 



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 



Økonomisk hjælp til EU - lån

F191 - En økonomisk hjælp fra EU til medlemslandene i forbindelse med coronakrisen bør gives 
som lån, som de pågældende lande skal betale tilbage
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Livskvalitet og 
bekymringer



Økonomisk hjælp til EU – økonomiske reformer

F193 - Der bør stilles krav om, at medlemslande, der modtager økonomisk hjælp fra EU i 
forbindelse med coronakrisen til gengæld skal gennemføre økonomiske reformer. 
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Livskvalitet og 
bekymringer



Økonomisk hjælp til EU – uden krav

F192 - En økonomisk hjælp fra EU til medlemslandene i forbindelse med coronakrisen bør gives 
som tilskud uden modkrav om tilbagebetaling, økonomiske reformer eller lignende.
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Livskvalitet og 
bekymringer



Økonomisk hjælp til EU – ingen hjælp

F194 - EU bør slet ikke give økonomisk hjælp til medlemslandene i forbindelse med coronakrisen 
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Livskvalitet og 
bekymringer



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



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



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
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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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Livskvalitet og 
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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
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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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