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Undersøgelsens 
resultater



Danskernes holdning til adgangen til sportshjælpemidler

Svarfordelinger: Helt enig 30 pct., Overvejende enig 41 pct., Hverken enig eller uenig 16 pct., 
Overvejende uenig 6 pct., Helt uenig 2 pct., Ved ikke 5 pct.

Er du enig eller uenig i følgende udsagn: Det offentlige bør stille hjælpemidler til rådighed for personer med fysiske 
og psykiske handicaps, der er nødvendige for, at de har samme adgang til at dyrke sport og idræt som alle andre
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Danskernes holdning til adgangen til sportshjælpemidler

Er du enig eller uenig i følgende udsagn: Hjælpemidler til at dyrke sport og idræt bør være lige så tilgængelige for 
personer med handicaps som hjælpemidler til at klare hverdagen i hjemmet eller på arbejdspladsen

Svarfordelinger: Helt enig 33,4 pct., Overvejende enig 40,5 pct., Hverken enig eller uenig 14 pct., 
Overvejende uenig 6 pct., Helt uenig 1 pct., Ved ikke 5 pct.
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Om undersøgelsen



Undersøgelsens metode

Om metoden

Undersøgelsen er gennemført af konsulent- og 
analysevirksomheden Moos-Bjerre A/S.

Undersøgelsen er gennemført som en online 
spørgeskemaundersøgelse blandt 1.020 repræsentativt 
udvalgte danskere i perioden fra den 20. august til den 24. 
august 2021.

Data fra undersøgelsen er tilsikret repræsentativitet på 
følgende baggrundsparametre: køn, alder, uddannelse og 
region. 

Undersøgelsens resultater må ikke gengives uden 
kildehenvisning til ”Analyse- og konsulentfirmaet Moos-
Bjerre A/S”.

Rapporten er udarbejdet af Moos-Bjerre A/S

Adresse: Vartov, Farvergade 27A, 
1463 København K

Henvendelser kan rettes til: 

Christian Lykkeby Olsen

• Telefon: 2785 2677

• E-mail: clo@moos-bjerre.dk

mailto:akj@moos-bjerre.dk


Om Moos-Bjerre



Hvem er Moos-Bjerre?

12 dygtige ansatte

med forskellig 
samfundsfaglig baggrund 
i både sociologi, 
statskundskab og 
psykologi.

Vi arbejder fra Vartov

i midten af København. 
Vi arbejder tæt sammen, 
for at få mest ud af vores 
forskellige fagligheder.

Vi tilbyder en lang række ydelser

Herunder kunde-, bruger- og borgerundersøgelser, effekt- og 
resultatanalyser, fremskrivningsmodeller, samt IT-systemer som 
støtter forretningsgange og styring

Vi bruger en bred vifte af metoder

Fra fokusgruppeinterviews, personlige interviews og 
spørgeskemaundersøgelser til avancerede statistiske analyser og 
registerbaserede analyser samt systematiske litteraturstudier.

Vi omsætter undersøgelsesresultater til handling

Fx ved at facilitere processer med strategi- og ledelsesudvikling 
eller ved at gøre resultater tilgængelige med brugervenlig 
business intelligence, monitoreringsværktøjer, dashboards og 
infografik

Vores alsidige tilgang…



Hvem er Moos-Bjerre?

Undervisnings- uddannelses og forskningsområdet

Vi arbejder for ministerierne, uddannelsesinstitutioner, faglige 
udvalg mfl. Vi er på BUVMs rammekontrakt, gennemfører 
nationale uddannelsesmålinger og aktuelt flere frafaldsanalyser

Kultur- og socialområdet

Vi har arbejdet med mange kommuner, biblioteker og andre 
kultur- og socialorganisationer. Vi har leveret analyser og 
evalueringer af høj kvalitet, der har sikret kunderne et databaseret 
beslutningsgrundlag

Bæredygtighed, verdensmål og filantropi

Vi har arbejdet sammen med mange større fonde. Vi har været 
med til at evaluere mange store projekter, med fokus på både 
resultater og processer og vi har udviklet Sustainometeret

Vi har særligt kendskab til…




