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Om undersøgelsen

Formål

Formålet med undersøgelsen er hyppigt at følge op 
på danskernes oplevelse af coronokrisen (COVID-
19). Det handler tilbagevendende 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) Status på dansk politik
3) Skole og hjemmeundervisning
4) Adfærd og viden, 
5) Job og økonomi, 
6) Livskvalitet og bekymringer

Undersøgelsen gentages løbende 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.

Seneste undersøgelse er gennemført som online 
spørgeskemaundersøgelser blandt 1.000 
repræsentativt udvalgte danskere og i perioden 
29. januar til 2. februar. Tallene sammenlignes 
mange steder med tidligere undersøgelser i 
samme serie indsamlet fra 20. marts til 17. 
september blandt i alt 18.000 danskere.

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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Opsummering
Moos-Bjerre og Userneeds
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Meget få nægter at blive vaccineret

Kun 9 pct. af danskerne vil ikke lade sig 
vaccinere mod corona. Et stort flertal af 
danskerne (87 pct.) vil desuden fortsætte med 
at efterleve restriktioner og anbefalinger, selv 
efter de er blevet vaccinerede.

Et flertal på 60 pct. er tilfredse med 
myndighedernes udrulning af vaccinerne. 
Samme tilfredshedsniveau ses i vurderingen af 
myndighedernes evne til at skaffe vacciner til 
Danmark. 

26 pct. af danskerne er derimod utilfredse med 
EU’s ageren i forhold til at skaffe vacciner til 
EU-lande. 

Vacciner

Folk er splittede i forhold til vaccinepas

Befolkningen er meget splittede ift. 
vaccinepas. Ca. 48 pct. er ”enige eller meget 
enige” i, at der bør udstedes et vaccinespas, 
der giver personer, der er blevet vaccineret 
mod corona, tidligere adgang til restauranter, 
kulturelle tilbud o.l, også selv om disse er 
lukkede for den øvrige befolkning.

31 pct. er ”overvejende uenige eller uenige” i 
dette, og 29 pct. finder det urimeligt at 
udstede vaccinepas. 

Endelig mener 48 pct., at det er nødvendigt at 
udstede et vaccinepas for at hjælpe erhvervs-
og kulturlivet.

Vaccinepas



Opsummering
Moos-Bjerre og Userneeds

Faldende opbakning til Mette Frederiksens 
håndtering af coronasmitten

Danskernes opbakning til Mette Frederiksens 
håndtering af coronasmitten er fortsat 
faldende. I marts-maj mente i gennemsnit hele 
81 pct. af danskerne, at Mette Frederiksen 
havde håndteret situationen ”godt eller meget 
godt”. Herefter er andelen faldet gradvist med 
et lavpunkt i februar 2020, hvor kun 65 pct. af 
danskerne angiver dette. Derudover beskriver 
en stigende andel regeringens coronatiltag
som ”for vidtgående”. I marts-maj mente 11 
pct, at tiltagende var ”for vidtgående”, men i 
september er dette tal steget til 20 pct. af 
befolkningen. 

Håndtering og tiltag
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Stor interesse, hvis Lars Løkke 
Rasmussen stifter et nyt politisk parti, 

Ca. 15 pct. vil helt sikkert eller sandsynligvis 
stemme på et nyt parti stiftet af Lars Løkke 
Rasmussen, hvis det er opstillingsberettiget 
ved næste folketingsvalg. Det er en stigning på 
5 procentpoint, siden spørgsmålet blev stillet 
sidst i august-september. 

Vælgerne er splittede omkring Inger 
Støjberg

24 pct. mener, at betegnelsen ”troværdig” 
passer ”godt, eller meget godt” på Inger 
Støjberg, hvorimod 42 pct. mener, at 
betegnelsen passer ”dårligt eller meget 
dårligt”. Ligeledes mener 40 pct., at 
betegnelsen ”kompetent” passer ”godt eller 
meget godt” på Inger Støjberg, hvorimod 35 
pct. Mener, at betegnelsen passer ”dårligt eller 
meget dårligt”. 

Status på dansk politik



Adfærd og viden

Opsummering
Moos-Bjerre og Userneeds

Stigende utilfredshed med kvaliteten af 
online undervisning i skoler

Færre forældre mener, at den digitale 
hjemmeundervisning, som deres barn 
modtager, har god kvalitet. 44 pct af forældre 
med børn i grundskole eller på 
ungdomsuddannelse er ”enige eller helt enige”, 
at den digitale hjemmeundervisning har god 
kvalitet. Dette er et fald på 12 procentpoint i 
forhold til gennemsnittet i perioden marts til 
maj (56 pct). 

Ligeledes mener færre forældre, at deres barn 
har fået et tilstrækkeligt fagligt udbytte af 
digital hjemmeundervisning. Kun 33 pct. af 
forældre er ”enige eller helt enige” i, at deres 
barn har fået et godt fagligt udbytte af 
digitalundervisning. Det er fald på 18 
procentpoint i forhold til gennemsnittet for 
perioden marts til maj. 

Skoler og hjemmeundervisning
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Stor stigning i andel, som er testet 
negativ for corona

Der er sket en stor stigning i andelen, som er 
testet negativ for corona. Hele  62 pct. angiver, 
at de er blevet testet negativ i januar -
februar. I august - september var det kun 29 
pct., og tilbage i april/maj kun 15 pct, som 
havde fået et negativt testsvar. Parallelt har vi 
set et stort fald i andelen, som angiver, at de 
ikke har fået en coronatest fra 65 pct i august-
september til kun 33 pct nu. 

Mange undgår unødvendig social kontakt

Over tre fjerdele (78 pct) angiver. at de har 
undgået unødvendig kontakt med andre 
mennesker. Det er omtrent samme niveau, 
som under nedlukningen i foråret (80 pct) men 
en markant stigning i forhold til målinger i 
august – september, hvor kun 65 pct. undgik 
social kontakt. 



Opsummering
Moos-Bjerre og Userneeds
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Lille nedgang i bekymringer om jobtab

Der er sket en mindre nedgang i andelen af 
danskerne, der er bekymrede for, om de vil 
miste deres job som følge af tiltagene, der skal 
inddæmme smitten. 13 pct. er nu
bekymrede herfor sammenlignet med 15 pct. i
august og september.

Job og økonomi

Stigende bekymring for sundhedsvæsnet 
og negativ påvirkning af livskvalitet

Óver halvdelen (56 pct) er bekymrede for, om 
sundhedsvæsnet har tilstrækkelig kapacitet til 
at tilbyde behandling til personer, der har brug 
for det, som følge af coronavirus. Det er en 
stor stigning siden august og september, hvor 
dette var 37 procent.

73 pct. er bekymrede for, om danskerne i 
tilstrækkelig grad overholder myndighedernes 
retningslinjer fx i forhold til afstand og 
håndvask. 

I undersøgelsen af hvor negativt coronavirus
påvirker vores livskvalitet overgår denne 
måling alle vores tidligere målinger. I uge 5 ses 
således den hidtil mest negative påvirkning af 
danskernes livskvalitet. 

Livskvalitet og bekymringer



Håndtering og tiltag 

8



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 



Statsministerens håndtering

F4- Regeringen har indført forskellige begrænsninger på aktiviteten i samfundet. 
Begrænsningerne skal hæmme smitten med coronavirus. 

Mener du, at disse tiltag har været passende, er de gået for vidt, eller har de 
ikke været vidtgående nok?
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Håndtering og tiltag 



Vaccination

F338 Forventer du, at du vil lade dig vaccinere mod covid-19?
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Håndtering og tiltag 



Vaccination

F339 Hvorfor forventer du ikke, at du vil lade dig vaccinere mod corona-virus? (Kun 
stillet til respondenter, der ”sandsynligvis ikke”, ”helt sikkert ikke” og ”ved ikke” om 

de vil vaccineres)
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Håndtering og tiltag 



Vaccination

F340 Forventer du, at du fortsat vil overholde de nuværende 
adfærdsbegrænsninger fx holde afstand, holde dig hjemme 

o.l, efter du er blevet vaccineret? (Kun stillet til 
respondenter, der ”sandsynligvis” eller ”helt sikkert” vil 

vaccineres)
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Håndtering og tiltag 



Indkøb af vacciner

F341 Hvor tilfreds er du alt i alt med de danske 
myndigheders udrulning af covid-19-vaccinerne i Danmark 

ind til nu?
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Håndtering og tiltag 



Indkøb af vacciner

F342 Hvor tilfreds er du alt i alt med den danske regerings 
ageren i forhold til at skaffe covid-19-vacciner til Danmark
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Håndtering og tiltag 



Indkøb af vacciner

F343 Hvor tilfreds er du alt i alt med EU's ageren i forhold til 
at skaffe covid-19-vacciner til EU-landene?
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Håndtering og tiltag 



Indkøb af vacciner

F344 Det går for langsomt med udrulningen af covid-19-
vaccinerne i Danmark.
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Håndtering og tiltag 



Indkøb af vacciner

F345 Danmark ville have stået bedre ved selv at indkøbe 
covid-19-vacciner udenom EU.
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Håndtering og tiltag 



Indkøb af vacciner

F346 EU har håndteret vaccine-indkøbene, så godt som man 
kunne ønske i en krisesituation som denne
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Håndtering og tiltag 



Indkøb af vacciner

F347 Det er bedst for Danmark, at indkøb af covid-19-
vaccinerne sker sammen med de andre EU-lande. 
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Håndtering og tiltag 



Indkøb af vacciner

F348 Den danske regering har ikke skaffet nok covid-19-
vacciner til Danmark.
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Håndtering og tiltag 



Indkøb af vacciner

F349 EU har ikke skaffet nok covid-19-vacciner til EU-
landene.
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Håndtering og tiltag 



Vaccinekø

F350 Ældre, der bor på plejehjem og i plejeboliger, bør 
vaccineres før alle andre. 
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Håndtering og tiltag 



Vaccinekø

F351 Personer på arbejdsmarkedet bør prioriteres, så de 
vaccineres før personer udenfor arbejdsmarkedet.
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Håndtering og tiltag 



Vaccinekø

F352 Pædagoger, lærere og andre, der i det daglige arbejder 
i direkte kontakt med børn og unge bør prioriteres, så de 

vaccineres før den øvrige befolkning.
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Håndtering og tiltag 



Vaccinepas

F353 Der bør udstedes et vaccinepas, der giver personer, der 
er blevet vaccineret mod covid-19 tidligere adgang til 

restauranter, rejser, kulturelle tilbud o.l., også selv om disse 
er lukket for den øvrige befolkning
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Håndtering og tiltag 



Vaccinepas

F354 Det vil være uretfærdigt at udstede et vaccinepas.
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Håndtering og tiltag 



Vaccinepas

F355 Det er nødvendigt at udstede et vaccinepas for at 
hjælpe erhvervs- og kulturlivet.
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Håndtering og tiltag 



Status på dansk 
politik
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Lars Løkkes politiske netværk

F297 Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen har d. 1. 
januar i år meldt sig ud af Venstre og startet et nyt politisk 
netværk. Hvis Lars Løkke Rasmussen stifter et nyt politisk 
parti, og hvis dette parti er opstillingsberettiget ved næste 

folketingsvalg, kunne du så forestille dig, at du vil stemme på 
det?
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Status på dansk 
politik



Lars Løkkes politiske netværk

F334 Hvor sandsynligt eller usandsynligt er det, at du vil stemme på Lars Løkke 
Rasmussens nye parti ved næste folketingsvalg? 

Du bedes svare på en skala fra 0 til 10, hvor 0 svarer til, at du helt sikkert ikke vil 
stemme på Lars Løkke Rasmussens nye parti og 10 svarer til, at du helt sikkert vil 

stemme på Lars Løkke Rasmussens nye parti.
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Status på dansk 
politik



Lars Løkkes politiske netværk

F335 Lars Løkke Rasmussen er blå bloks bedste bud på en 
statsministerkandidat.
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Status på dansk 
politik



Lars Løkkes politiske netværk

F336 Der er brug for et nyt midterparti i blå blok. 
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Status på dansk 
politik



Lars Løkkes politiske netværk

F337 Det er illoyalt af Lars Løkke Rasmussen at bryde med 
Venstre og lancere et nyt politisk netværk.
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Status på dansk 
politik



Tiltro til politikere
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Status på dansk 
politikF325 Hvor godt eller dårligt synes du, at egenskaben 

”troværdig” passer på Lars Løkke Rasmussen?

F331 Hvor godt eller dårligt synes du, at egenskaben 
”kompetent” passer på Lars Løkke Rasmussen?



Tiltro til politikere
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Status på dansk 
politikF326 Hvor godt eller dårligt synes du, at egenskaben 

”troværdig” passer på Inger Støjberg?

F332 Hvor godt eller dårligt synes du, at egenskaben 
”kompetent” passer på Inger Støjberg?



Tiltro til politikere
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Status på dansk 
politikF322 Hvor godt eller dårligt synes du, at egenskaben 

”troværdig” passer på Jakob Ellemann-Jensen?

F328 Hvor godt eller dårligt synes du, at egenskaben 
”kompetent” passer på Jakob Ellemann-Jensen?



Tiltro til politikere
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Status på dansk 
politikF323 Hvor godt eller dårligt synes du, at egenskaben 

”troværdig” passer på Søren Pape Poulsen?

F329 Hvor godt eller dårligt synes du, at egenskaben 
”kompetent” passer på Søren Pape Poulsen?



Tiltro til politikere
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Status på dansk 
politikF321 Hvor godt eller dårligt synes du, at egenskaben 

”troværdig” passer på Mette Frederiksen?

F327 Hvor godt eller dårligt synes du, at egenskaben 
”kompetent” passer på Mette Frederiksen?



Tiltro til politikere
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Status på dansk 
politikF324 Hvor godt eller dårligt synes du, at egenskaben 

”troværdig” passer på Sofie Carsten Nielsen?

F330 Hvor godt eller dårligt synes du, at egenskaben 
”kompetent” passer på Sofie Carsten Nielsen?



Samarbejde og blokke

F314 Det gør ingen større forskel, om det er det ene eller det 
andet parti, der vinder valget.
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Status på dansk 
politik



Samarbejde og blokke

F315 Socialdemokraterne, Radikale, SF, Konservative og 
Venstre bør generelt samarbejde mere, så Enhedslisten, 

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige får mindre indflydelse.
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Status på dansk 
politik



Samarbejde og blokke

F316 Den bedste regering for Danmark ville bestå af 
Socialdemokraterne sammen med f.eks. Venstre og/eller de 

Konservative. 
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Status på dansk 
politik



Samarbejde og blokke

F317 Politikerne burde samarbejde mere på tværs af de 
politiske blokke
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Status på dansk 
politik



Samarbejde og blokke

F318 De politiske yderfløje har generelt for stor indflydelse på 
dansk politik.
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Status på dansk 
politik



Samarbejde og blokke

F319 Politikerne tager gennemgående for lidt hensyn til, hvad 
vælgerne mener
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Status på dansk 
politik



Samarbejde og blokke

F320 Undertiden er politik så indviklet, at folk som jeg ikke 
rigtig kan forstå, hvad der foregår
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Status på dansk 
politik



Grundlæggende holdninger

F306 Hvilke af følgende politikområder vil være mest afgørende for din 
stemmeafgivning ved næste folketingsvalg? (Sæt op til 3 kryds)
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Status på dansk 
politik



Grundlæggende holdninger

F307 I politik taler man ofte om ”Venstre” og ”Højre”. Hvor vil 
du placere dig selv og dine synspunkter mellem disse to 

yderpunkter? 

50

Status på dansk 
politik



Grundlæggende holdninger: Indvandring

F308 - Indvandring udgør en alvorlig trussel mod vores 
nationale egenart. 
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Status på dansk 
politik



Grundlæggende holdninger: Beskatning

F309 Høje indtægter burde beskattes hårdere end tilfældet er 
i dag.
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Status på dansk 
politik



Grundlæggende holdninger: Straf

F310 Voldsforbrydelser bør straffes langt hårdere end, det er 
tilfældet i dag. 
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Status på dansk 
politik



Grundlæggende holdninger: Udlicitering

F311 Mange offentlige aktiviteter kunne udføres både bedre 
og billigere, hvis de blev overladt til private.
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Status på dansk 
politik



Grundlæggende holdninger: Miljøbeskyttelse

F312 Indsatsen for at forbedre miljøet må ikke gå så vidt, at 
den skader erhvervslivets konkurrenceevne.
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Status på dansk 
politik



Grundlæggende holdninger: EU

F313 Danmark bør gå efter at integrere sig mere dybere i EU
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Status på dansk 
politik



Skoler og hjemme-
undervisning
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Genåbning af skoler

F356 Skolerne bør genåbnes for eleverne i indskolingen
(dvs. 0.-3. klasse) inden d. 28. februar. 
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Skoler og hjemme-
undervisning



Genåbning af skoler

F357 Skolerne bør genåbnes for eleverne på mellemtrinet
(dvs. 4.-6. klasse) inden d. 28. februar.
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Skoler og hjemme-
undervisning



Genåbning af skoler

F358 Skolerne bør genåbnes for eleverne i udskolingen
(dvs. 7.-10. klasse) inden d. 28. februar.
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Skoler og hjemme-
undervisning



Genåbning af skoler

F359 Detailhandlens fysiske butikker bør få lov at genåbne 
inden d. 28. februar.
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Skoler og hjemme-
undervisning



Genåbning af skoler

F360 Caféer, barer og restauranter bør få lov at genåbne 
inden d. 28. februar.
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Skoler og hjemme-
undervisning



Hjemmeundervisning og trivsel

F361 I den nuværende situation er børns og unges mentale og sociale trivsel 
så udfordret af nedlukningen af skolerne, at det bør veje tungere end den 

eventuelle risiko for øget smitte med covid-19, der kan være forbundet med en 
genåbning af skolerne?

63

Skoler og hjemme-
undervisning



Hjemmeundervisning og trivsel

F94 - Har et barn eller ungt menneske i din husstand 
modtaget digital hjemmeundervisning? Kun stillet til 

respondenter med børn i grundskole eller på 
ungdomsuddannelse
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Skoler og hjemme-
undervisning



Hjemmeundervisning og trivsel

F95 - Den digitale hjemmeundervisning, som mit barn har 
modtaget, har generelt været af god kvalitet. Kun stillet til 

respondenter med børn i grundskole eller på 
ungdomsuddannelse
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Skoler og hjemme-
undervisning



Hjemmeundervisning og trivsel

F96 - Mit barn har fået et godt fagligt udbytte af den digitale 
hjemmeundervisning. Kun stillet til respondenter med børn i 

grundskole eller på ungdomsuddannelse
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Skoler og hjemme-
undervisning



Hjemmeundervisning og trivsel

F97 - Den digitale hjemmeundervisning har bidraget til mit 
barns trivsel under skolelukningen. Kun stillet til 

respondenter med børn i grundskole eller på 
ungdomsuddannelse
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Skoler og hjemme-
undervisning



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? 

69

Adfærd og viden



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? 

71

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 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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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 smitten 

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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Bekymringer for efterlevelsen af retningslinjerne

F106 – Jeg er bekymret for om danskerne i tilstrækkelig grad overholder myndighedernes 
retningslinjer om at holde afstand, vaske hænder, osv.

78

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

80

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

81

Livskvalitet og 
bekymringer



82

Rapport udarbejdet af Moos-Bjerre A/S
Telefon: 3311 1101

Vartov, Farvergade 27A, 1463 København K
2021

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
2021

Henvendelser kan rettes til:
Rune Ivert Andersen
Telefon: 3175 5646 

E-mail:ran@userneeds.com

43

mailto:akj@moos-bjerre.dk
mailto:ran@userneeds.com



