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Danskerne om corona-epidemien: Hvad
tænker, ved og mener danskerne om

corona-epidemien?

(Denne udgave er fra 24. marts 2020, kl. 16:15.)

Corona-epidemien har betydet, at regering og myndigheder har måtte træffe en
række meget vidtgående beslutninger. For at tiltagene skal virke, er det vigtigt, at
danskerne forstår disse tiltag, finder dem legitime og har tillid til, at regering og
myndigheder har styr på situationen.

Vi undersøger over de næste uger, hvad danskerne tænker, ved og mener om
corona-epidemien. Data er indsamlet via Epinions Danmarkspanel. Følgende re-
sultater baserer sig på en strikprøve af 1103 danskere. Data er indsamlet i peri-
oden fra 20. marts til 24. marts 2020. Dataindsamlingen ruller videre de næste
dage og uger, hvorfor resultaterne kan ændre sig i takt med epidemien udvikler
sig.

Grafik, data og informationer kan frit benyttes af alle medier på alle platforme, så
længe forfatterne og deres institution er krediteret.

Dataindsamling er betalt med straktmidler fra Det Samfundsvidenskabelige Faku-
ltet ved Københavns Universitet. Læs mere om straksmidlerne her: https://
samf.ku.dk/nyheder/samf-straksmidler-uddelt/

Danskerne: Menneskeliv over økonomi

Vi har sat danskerne i følgende dilemma:

Nu kommer to påstande, som du kan opfatte som en slags diskussion
mellem to personer, A og B. Du skal svare, om du er mest enig med
person A eller mest enig med person B. Selvom du ikke er helt enig med
nogen af parterne, vil vi alligevel bede dig svare, hvilken påstand, der
kommer nærmest dit eget synspunkt.

A siger: Vi skal minimere antallet af dødsfald forårsaget af coronavirus,
uanset hvor høj den økonomiske pris bliver.

B siger: Den økonomiske pris kan blive så høj, at vi må acceptere lidt
flere dødsfald af hensyn til at redde Danmarks økonomi.

Hvem er du mest enig med?

Et flertal af danskerne er enige med A. Dette er primært drevet af kvinder, her
er omkring dobbelt så mange enige med A som med B. Mænd er mere delte i
spørgsmålet.
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Hvilket synpunkt er du mest enig i?

De politiske blokke er uenige om liv vs. økonomi

Vi har tidligere vist, at der enighed om problemets alvor på tværs af de politiske blokke. Men
der er mere uenighed, når det gælder økonomiske hensyn vs. hensyn til sundhed.
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Enig med A: Minimer dødsfald uanset pris

Blandt rød bloks vælgere er 60% enige med A, mens det samme kun gælder 35% i blå blok.
Her er omvendt 50% enige med B, mens dette blot gælder 25% i rød blok.
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Enig med B: Accepter lidt flere døde for at redde DKs økonomi

Danskernes bedste bud: 500 vil dø af
COVID-19 i DK i 2020

Spørgsmålet omkring økonomi og menneskeliv afhænger måske af, hvor mange,
man tror, der vil dø af COVID-19 i Danmark.

Mediangættet blandt danskerne er 500 dødsfald. Det er vigtigt at understrege,
at der ikke er et sundhedsfarligt argument for, at dette skulle være korrekt, men
det er, hvad danskerne gætter på, når de bliver spurgt.
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Hvor mange danskere kommer til at dø af covid19 i 2020?

Der er ingen forskel på dette gæt fra vælgere i rød og blå blok. Der er en min-
dre effekt af uddannelse, hvor dem med højere uddannelse er en smule mere
pessimistiske i deres gæt.
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Hvor mange danskere kommer til at dø af covid19 i 2020?
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