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

corona-epidemien?

(Denne udgave er fra 23. marts 2020, kl. 14:00.)

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 865 danskere. Data er indsamlet i perioden
fra 20. marts til 23. 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/

40% af danskerne: Corona-epidemien er den
største trussel mod Danmark i vores levetid

Hvor alvorlig en trussel mener du, at corona-epidemien er for det danske sam-
fund? Danskerne har svaret på en 11-punktskala, hvor 0 er ’slet ikke en alvorlig
trussel’ og 10 er ’mest alvorlige trussel i min leve tid’. Her svarer knap 40% af dan-
skerne skalaens maksimum (10). De vurderer altså, at det er den mest alvorlige
trussel mod landet i deres levetid. Hele 80% svarer i skalaens høje ende, nemlig
8, 9 eller 10.
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Er corona−epidemien en trussel mod Danmark?

Markant generationskløft i trusselsvurderingen

Der er en klar sammenhæng mellem alder og trusselsvurdering: Ældre borgere ser Corona-
epidemien som en større trussel mod Danmark.

(0)
 Slet ikke 

 alvorlig trussel

(10)
 Mest alvorlige 

 trussel 
 i min levetid

20 40 60 80

Er corona−epidemien en trussel mod Danmark?

Blandt dem over 60 år angiver 51% en trussel på skalaens maksimum: Den ’mest alvorlige
trussel i min leve tid’. Blandt dem under 40 år gør blot 28% det samme. Der er dermed en
markant generationskløft i trusselsvurderingen. Det er overraskende, da ældre mennesker
alt andet lige har levet længere, hvorfor flere har oplevet markante historiske begivenheder,
der kunne være en trussel mod landet. Alligevel er de mere tilbøjelige til at vurdere Corona-
epidemien som den største trussel mod Danmark i deres levetid.
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De politiske blokke er i store træk enige om
trusslesvurderingen, men dem med lav tillid

til politikerne er mindre alarmerede

Vælgere fra rød og blå blok er grundlæggende ret enige om truslen fra corona-
epidemien. Forskellen er langt mindre end mellem generationer. Uddannelses-
niveau betyder heller ikke det store for trusselsvurderingen (resultater ikke vist).
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Anderledes ser det ud, hvis vi kigger på danskernes tillid til politikerne: Jo højere
tillid desto mere alvorlig, mener man, at truslen fra corona-epidemien er mod
det danske samfund. Samtidig er det vigtigt at understrege, at selv vælgere med
relativ lille tillid til politikerne finder truslen fra corona betydelig.
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