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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 6 tematikker: 

1) Håndtering og tiltag,

2) Adfærd og viden, 

3) Danmark og USA

4) Job og økonomi, 

5) Livskvalitet og bekymringer

6) Sammenhold og fællesskab

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 15.000 danskere i perioden 20. marts 

til 2. juli 2020. Den seneste måling er gennemført i 

perioden fra den 26. juni til den 2. juli 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 ønsker handling i forhold til 
spildevandsudledning

72 pct. af befolkningen er enige eller meget
enige i, at kommuner og forsyningsselskaber 
skal bruge langt flere ressourcer på at 
optimere rensningsanlæg og kloakering, så det 
i fremtiden helt undgås at udlede spildevand. 
En forsvindende lille andel på 3 pct. af 
befolkningen er uenige i dette. Der er således 
særdeles stort flertal for at gøre noget ved 
problematikken. 61 pct. af befolkningen 
oplever, at det reducerer deres glæde ved at 
bade i havet, at der udledes spildevand.

Håndtering og tiltag
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Regeringens åbning for udrejse til andre
lande har endnu ikke sat sig – danskerne 
bliver hjemme

84 pct. af danskerne vil sandsynligvis eller helt 
sikkert holde hele deres ferie i Danmark. 
Omkring en tredjedel forventer nærmere 
bestemt at være i Region Midtjylland og/eller 
Region Syddanmark. 21 pct. regner med at 
holde ferien i et lejet sommerhus, mens 44 
pct. bliver i egen bolig eller sommerhus. 38 
pct. holder en anden ferieform i Danmark. 



Danmark og USA

Opsummering
Moos-Bjerre og Userneeds
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Danskerne vælger Europa frem for USA

I anledning af den amerikanske 
uafhængighedsdag 4. juli ser ugens måling 
nærmere på forholdet mellem Danmark og 
USA. Knap hver tredje dansker, 33 pct., mener 
i større eller mindre grad, at det er afgørende 
for Danmarks økonomi og sikkerhed at have et 
godt forhold til USA. Yderligere er 40 pct. i 
større eller mindre grad enige i, at USA er 
Danmarks vigtigste allierede i udenrigspolitiske 
forhold. 

USA står dog i skyggen af Tyskland, som 54 
pct. af danskerne mener, i større eller mindre 
grad, er Danmarks vigtigste allierede. 65 pct. 
af danskerne mener endda, at Danmark bør 
fokusere mindre på forholdet til USA og mere 
på samarbejdet med EU-landende. 

Stabile tal for jobusikkerhed

Fortsat rapporterer knap hver tiende, at de 
sandsynligvis eller helt sikkert vil miste deres 
job. Tallet ligger stabilt siden de første 
målinger i uge 13.

I alt 16 pct. af danskerne forventer, at de vil
miste mere end 10 pct. af deres indkomst som 
følge af coronakrisen. Dette står i modsætning 
til de 61 pct. som mener, at coronakrisen vil 
have ingen eller forholdsvis lille påvirkning på 
deres økonomi.  

Job og økonomi



Livskvalitet og bekymringer

Opsummering
Moos-Bjerre og Userneeds
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Bekymringerne på retur

Danskerne er generelt langt mindre 
bekymrede nu sammenlignet med de første 
målinger i uge 13 og 14. 

Den eneste bekymring, som fortsat sætter 
markante spor, er bekymringen for om 
danskerne overholder myndighedernes 
retningslinjer i tilstrækkelig grad. Her er et  
stort flertal på i alt 70 pct. af befolkningen 
stadig bekymrede i større eller mindre grad

Skepsis over for om krisen har skabt 
samhørighed

Når man sammenligner synet på, om 
danskerne har stået sammen i coronakrisen og 
om krisen har skabt øget samhørighed, er der 
stor forskel på svaret i de første uger efter 
nedlukningen og tre måneder senere. I de 
første uger efter nedlukningen svarede 21 pct. 
at de var helt enige i, at krisen havde skabt en 
større samhørighed i det danske samfund. I 
juli i denne andel 11 pct. 

Ligeledes oplevede 22 pct. i marts-april 2020
at danskerne havde stået sammen i krisen, 
mens denne andel i juli er faldet til 17 pct.

Sammenhold og fællesskab



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 



Udledning af spildevand

F244 - Det reducerer min glæde ved badning i havet, at der udledes spildevand i havet
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Håndtering og tiltag 



Udledning af spildevand

F245 - Kommuner og forsyningsselskaber bør bruge langt flere ressourcer på at optimere 
rensningsanlæg og kloakering, så det i fremtiden helt undgås at udlede spildevand
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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

F67 - Har du planlagt at gøre en eller flere af følgende ting i løbet af sommeren?
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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 at holde ferie i Danmark

F243 - Hvilke regioner forventer du at opholde dig i med en eller flere overnatninger?

19

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



Danmark og USA
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Danmarks forhold til USA

F246 - Det er afgørende for dansk sikkerhed og økonomi m.m. at have et godt og tæt forhold til 
USA
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Danmark og USA



Danmarks forhold til USA

F247 - USA er Danmarks vigtigste allierede
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Danmark og USA



Danmarks forhold til USA

F248 - Tyskland er Danmarks vigtigste allierede
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Danmark og USA



Danmarks forhold til USA

F249 - Danmarks forhold til USA har større betydning for dansk sikkerhed, end Danmarks forhold 
til de øvrige EU-lande har
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Danmark og USA



Danmarks forhold til USA

F250 - Danmarks forhold til USA har større betydning for dansk økonomi, end Danmarks forhold til 
de øvrige EU-lande har
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Danmark og USA



Danmarks forhold til USA

F251 - Danmark bør fremover prioritere samarbejdet med de øvrige lande i EU over samarbejdet 
med USA
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Danmark og USA



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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Job og økonomi



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



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
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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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