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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 4 tematikker: 
1) Håndtering og tiltag,
2) Adfærd og viden, 
3) Job og økonomi, 
4) 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 11.000 danskere i perioden 20. marts 
til 11. juni 2020. Den seneste måling er 
gennemført i perioden fra den 5. juni til den 11. 
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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Adfærd og viden

Opsummering
Moos-Bjerre og Userneeds

Danskerne bakker overordnet op om 
linjen i regeringens grænseåbninger

Omtrent halvdelen af danskerne synes alt i alt, 
at regeringen har åbnet tilpas for grænserne.  
– 55 pct. synes, at der åbnes passende for 
danskernes udrejser til andre lande, og 49 pct. 
synes, at der åbnes i passende omfang for 
udlændinges indrejse i Danmark. 

Flertal ønsker friere tøjler til turister i
Danmark

Et flertal af danskerne (58 pct.) synes dog, at 
turister fra Norge, Island og Tyskland burde 
have lov til at overnatte i hele landet, og 56 
pct. synes, at turister fra disse lande burde 
have adgang til Danmark, selv om de har 
booket færre end 6 overnatninger. 

Til gengæld afviser et flertal af danskerne både 
at give svenske turister adgang til Danmark 
(52 pct) og at give danskerne lov til at rejse på 
ferie til Sverige (53 pct.)

Håndtering og tiltag
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Danskerne indstiller sig på at holde 
sommerferie inden for landets grænser

Andelen af danskere, der har planlagt at holde 
sommerferie i Danmark er steget markant 
siden uge 17 og 20. Således er andelen, der 
planlægger at holde ferie hjemme i egen bolig 
eller eget sommerhus steget fra 15 pct i uge 
20 til 43 pct i uge 24. I alt 82 pct. af 
danskerne forventer at holde hele deres 
sommerferie i Danmark.

Hver 10. dansker forventer at trodse
regeringens rejsevejledninger

Der er yderligere flere, der på trods af 
regeringens vejledninger, forventer at tage en 
eller flere dage til Sverige. 9 pct af danskerne 
forventer at tage en eller flere dage til Sverige, 
og yderligere 14 pct forventer at rejse til et 
andet sted i udlandet end Norge Sverige, 
Tyskland, Island og Norge.



Job og økonomi

Opsummering
Moos-Bjerre og Userneeds
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Jobsikkerheden tager endnu et hop opad

54 pct. af danskerne er nu overbeviste om, at 
de helt sikkert ikke vil miste deres job som 
følge af coronakrisen. I sidste uge var den 
tilsvarende andel på 43 pct., og denne stigning 
er dermed ganske markant.

I tråd med dette er forventningerne til 
indkomsttab også mindre end i forrige uge. 62 
pct. forventer at miste 0-5 pct. af deres 
indkomst i 2020 som følge af krisen, hvilket er 
flere end i sidste uge. Ligeledes er andelen, 
som er bekymrede for samfundsøkonomien 
også faldende.

Bekymringerne på retur

Mentalt tyder ugens måling på at 
krisestemningen langsomt er ved at lægge sig. 
Danskerne er således langt mindre bekymrede 
for smitte i forhold til både dem selv og deres 
nærmeste. Andelen, som er bekymrede for 
disse faktorer, er faldet konstant siden krisens 
begyndelse. 

Den eneste bekymring, som stadig sætter 
markante spor, er bekymringen for om 
danskerne overholder myndighedernes 
retningslinjer i tilstrækkelig grad. Her er et  
stort flertal på i alt 67 pct. af befolkningen 
stadig bekymrede i større eller mindre grad.

Livskvalitet og bekymringer



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 



Holdning til grænseåbning

F202 - Synes du alt i alt, at der med planen for genåbningen af de danske 
grænser i forhold til udlændinges indrejse blev åbnet for meget, for lidt eller 

i passende omfang for udlændinges indrejse og ophold i Danmark?
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Håndtering og tiltag 



Holdning til grænseåbning

F203 - Synes du alt i alt, at der med genåbningsplanen hvor danskere igen 
fra d. 15. juni kan foretage ikke-nødvendige rejser – f.eks. ferier – til Norge, 
Tyskland og Island, blev åbnet for meget, for lidt eller i passende omfang for, 

at danskere kan rejse til udlandet?
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Håndtering og tiltag 



Holdning til grænseåbning

F204 - Udlændinge, der rejser ind i Danmark fra Norge, Island og Tyskland fra 
d. 15. juni, bør ikke have lov til at overnatte i Københavns og Frederiksberg 

kommuner
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Håndtering og tiltag 



Holdning til grænseåbning

F205 - Udlændinge fra Norge, Island og Tyskland bør kun få adgang til at rejse 
ind i Danmark fra d. 15. juni, hvis de har booket mindst 6 overnatninger i landet
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Håndtering og tiltag 



Holdning til grænseåbning

F206 - Svenskere bør få adgang til at rejse ind i Danmark fra d. 15. juni på 
samme vilkår som nordmænd, tyskere og islændinge
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Håndtering og tiltag 



Holdning til grænseåbning

F207 - Udlændinge, der rejser ind i Danmark fra Norge, Island og 
Tyskland fra d. 15. juni, bør have lov til at overnatte i hele landet
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Håndtering og tiltag 



Holdning til grænseåbning

F208 - Udlændinge fra Norge, Island og Tyskland bør få adgang til at rejse ind i 
Danmark fra d. 15. juni, også selv om de har booket færre end 6 overnatninger 

i landet
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Håndtering og tiltag 



Holdning til grænseåbning

F209 - Danskerne bør efter d. 15 juni kunne tage på ferie i Sverige på samme 
vilkår, som hvis de vil rejse til Norge, Island og Tyskland
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Håndtering og tiltag 



Holdning til grænseåbning

F210 - Danskerne bør efter d. 15 juni kunne tage på ferie i Grækenland på 
samme vilkår, som hvis de vil rejse til Norge, Island og Tyskland
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Håndtering og tiltag 



Holdning til grænseåbning

F211 - Danskerne bør efter d. 15. juni kunne tage på ferie i alle EU-lande 
med samme eller lavere udbredelse af corona-smitte som i Danmark
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Håndtering og tiltag 



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



Planer i sommerferien

F222 – I hvilke uger holder du sommerferie?
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Adfærd og viden



Planer i sommerferien

F67 - Har du planlagt at gøre en eller flere af følgende ting i løbet af sommeren?
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Adfærd og viden



Feriebolig i Danmark

F195 - Hvor let eller svært oplever du, at det er i år at finde en feriebolig i Danmark, der svarer til 
dine ønsker og behov? Kun stillet til respondenter, som planlægger at holde ferie i Danmark i lejet 

sommerhus eller lignende
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Adfærd og viden



Planer om at holde ferie i Danmark

F196 – Hvor sandsynligt eller usandsynligt er det, at du holder hele din ferie i Danmark?
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Adfærd og viden



Planer om udlandsrejse

F197 - Hvor sandsynligt eller usandsynligt er det, at du rejser én eller flere dage til Norge?
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Adfærd og viden



Planer om udlandsrejse

F198 - Hvor sandsynligt eller usandsynligt er det, at du rejser én eller flere dage til Island?
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Adfærd og viden



Planer om udlandsrejse

F199 - Hvor sandsynligt eller usandsynligt er det, at du rejser én eller flere dage til Sverige?
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Adfærd og viden



Planer om udlandsrejse

F200 - Hvor sandsynligt eller usandsynligt er det, at du rejser én eller flere dage til Tyskland?
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Adfærd og viden



Planer om udlandsrejse

F201 - Hvor sandsynligt eller usandsynligt er det, at du rejser én eller flere dage til andre lande i 
udlandet, end Norge, Island, Sverige og Tyskland?
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Adfærd og viden



Sportsvaner før og efter corona

F212 - Hvilke former for sport/motion har du dyrket regelmæssigt indenfor de seneste 12 
måneder? (dvs. før Corona-situationen evt. har ændret noget)
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Adfærd og viden



Sportsvaner før og efter corona

F213 - I hvilken sammenhæng har du dyrket dine aktiviteter?
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Adfærd og viden



Sportsvaner før og efter corona

F214 - Hvis du tænker på dine sports- og motionsvaner i løbet af de seneste tre måneder og 
sammenligner med dine vaner på samme tid sidste år, vil du så alt i alt sige, at du i de seneste tre 
måneder – marts, april og maj - har dyrket mere eller mindre sport og motion end i marts, april og 

maj måned i 2019?
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Adfærd og viden



Sportsvaner før og efter corona

F215 – Hvis du forestiller dig, hvordan du forventer, at dine sports- og motionsvaner vil se ud i de 
kommende seks måneder – fra juni til december måned 2020 sammenlignet med dine vaner i 

samme periode sidst år?
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Adfærd og viden



Sportsvaner før og efter corona

F216 - Hvis du forestiller dig i hvilke forskellige sammenhænge, du forventer at dyrke sport og 
motion i de kommende 6 måneder, og sammenligner med dine sports- og motionsvaner i perioden 
fra juni til december måned 2019, forventer du da, at dyrke mere eller mindre sport og motion i 

klub/forening?
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Adfærd og viden



Sportsvaner før og efter corona

F217 - Hvis du forestiller dig i hvilke forskellige sammenhænge, du forventer at dyrke sport og 
motion i de kommende 6 måneder, og sammenligner med dine sports- og motionsvaner i perioden 
fra juni til december måned 2019, forventer du da, at dyrke mere eller mindre sport og motion i 

privat/kommercielt center?
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Adfærd og viden



Sportsvaner før og efter corona

F218 - Hvis du forestiller dig i hvilke forskellige sammenhænge, du forventer at dyrke sport og 
motion i de kommende 6 måneder, og sammenligner med dine sports- og motionsvaner i perioden 
fra juni til december måned 2019, forventer du da, at dyrke mere eller mindre sport og motion i 

form af firmaidræt?
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Adfærd og viden



Sportsvaner før og efter corona

F219 - Hvis du forestiller dig i hvilke forskellige sammenhænge, du forventer at dyrke sport og 
motion i de kommende 6 måneder, og sammenligner med dine sports- og motionsvaner i perioden 
fra juni til december måned 2019, forventer du da, at dyrke mere eller mindre sport og motion på 

egen hånd (alene eller sammen med andre)?
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Adfærd og viden



Sportsvaner før og efter corona

F220 - Hvis du forestiller dig i hvilke forskellige sammenhænge, du forventer at dyrke sport og 
motion i de kommende 6 måneder, og sammenligner med dine sports- og motionsvaner i perioden 
fra juni til december måned 2019, forventer du da, at dyrke mere eller mindre sport og motion i 

forbindelse med aftenskole?
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Adfærd og viden



Sportsvaner før og efter corona

F221 - Hvis du forestiller dig i hvilke forskellige sammenhænge, du forventer at dyrke sport og 
motion i de kommende 6 måneder, og sammenligner med dine sports- og motionsvaner i perioden 
fra juni til december måned 2019, forventer du da, at dyrke mere eller mindre sport og motion i en 

anden sammenhæng?
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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 
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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