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Om undersøgelsen 

I nedenstående notat fremlægges resultater vedrørende danskernes forhold til hunde, som dette 
så ud i midten af 2021. 

Resultaterne bygger på en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse af den danske befolkning, 
hvor Danmarks Statistik (DST-Survey) stod for dataindsamlingen. De overordnede resultater 
vedrørende danskernes hold af forskellige former for kæledyr er fremlagt her: https://static-
curis.ku.dk/portal/files/275490890/IFRO_Dokumentation_2021_5.pdf  

Der blev i undersøgelsen via cpr-registreret udtrukket en stikprøve på 5027 personer. Personerne 
blev først inviteret til at svare via web. Hvis de ikke besvarede skemaet, blev de efterfølgende 
kontaktet telefonisk eller via brev. Besvarelser blev indhentet i perioden 12. maj 2021 til 10. juni 
2021. I alt 2347 besvarede spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 47%. 

For at sikre at resultaterne er repræsentative for den danske befolkning rapporteres vægtede tal 
på baggrund af en opregning til baggrundspopulationen foretaget af Danmarks Statistik. Ved en 
stikprøvestørrelse på 2347 respondenter, er den statistiske usikkerhed på de angivne andele ca. -
2% / +2%.  

Nedenfor gengives den del af undersøgelsens resultater, som vedrører danskernes forhold til 
hunde. Der arbejdes blandt forskerne bag undersøgelsen på at udarbejde en række artikler på 
grundlag af undersøgelsens resultater. Disse artikler, som vil blive indsendt til videnskabelige 
tidsskrifter, vil indeholde mere dybtgående analyser i forhold til de overordnede resultater, som 
præsenteres her. 

Undersøgelsen er gennemført i regi af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd med støtte fra 
Skibsreder Per Henriksen R. og Hustrus Fond. 

 

Hovedresultater vedrørende danskernes forhold til hunde 

Som det fremgår nedenfor, kan resultaterne sammenfattes under tre overskrifter: For det første at 
det store flertal af danskere har en positiv holdning til hunde. For det andet, at en relativt stor 
andel af danskere samtidig kan se problemer forbundet med hold af hunde. Og endelig for det 
tredje, at en lille gruppe af danskere er mere kritiske og oplever alvorligere problemer med hunde. 

 

1. Det store flertal af danskere har en positiv holdning til hunde 

Dette kommer klar til udtryk i Tabel 1 og Tabel 2. 

  

https://static-curis.ku.dk/portal/files/275490890/IFRO_Dokumentation_2021_5.pdf
https://static-curis.ku.dk/portal/files/275490890/IFRO_Dokumentation_2021_5.pdf
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Tabel 1. Oversigt over i hvilken grad danskerne vil beskrive sig selv som personer, der kan lide 
hunde.  

 I hvilken grad vil du beskrive dig selv som en person, der kan lide hunde? 

 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ønsker ikke at 
svare / ved ikke 

Ingen hund 47% 31% 15% 7% 1% 

Hund i familien 86% 13% 1% 0% 0% 

Alle danskere 56% 27% 12% 5% 0% 

 

Som det fremgår af Tabel 1 er det omkring 83% af danskerne, der vil beskrive sig selv som 
personer, der kan lide hunde. Andelen er selvfølgelig højest (99%) blandt danskere, som har hund i 
familien; men også blandt dem, der ikke har hund, er der et stort flertal (78%), der vil beskrive sig 
selv som personer, der kan lide hunde. 

 

Tabel 2. Oversigt over i hvilken grad danskerne er enige i forskellige positive udsagn om hunde. 

 Jeg kan godt lide hundes adfærd 

 Helt uenig Uenig Hverken 
eller 

Enig Helt enig Ønsker ikke at 
svare / ved ikke 

Ingen hund 5% 7% 27% 41% 18% 2% 

Hund i familien 3% 3% 12% 50% 33% 0% 

Alle danskere 4% 6% 23% 43% 22% 2% 

 Hunden er menneskets bedste ven 

 Helt uenig Uenig Hverken 
eller 

Enig Helt enig Ønsker ikke at 
svare / ved ikke 

 

Ingen hund 6% 7% 26% 33% 27% 1% 

Hund i familien 2% 2% 9% 33% 53% 1% 

Alle danskere 5% 6% 22% 33% 33% 1% 

 Hunde skaber kontakt mellem mennesker 

 Helt uenig Uenig Hverken 
eller 

Enig Helt enig Ønsker ikke at 
svare / ved ikke 

 

Ingen hund 3% 3% 15% 48% 30% 1% 

Hund i familien 2% 1% 5% 44% 47% 1% 

Alle danskere 3% 3% 13% 47% 34% 1% 
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I Tabel 2 fremgår det, at der et stort flertal (mellem 66% og 81%, afhængigt at udsagnet), som er 
enige i de tre præsenterede positive udsagn om hunde. Også blandt personer, som ikke har hund i 
familien er der stor enighed (mellem 60 og 79%). 

 

2. En relativt stor andel af danskere kan samtidig se problemer forbundet med hold af hunde 

Dette kommer til udtryk i tabel 3: 

 

Tabel 3. Oversigt over i hvilken grad danskerne er enige i forskellige udsagn om problemer, som hunde 
giver anledning til. 

 Der er for mange efterladenskaber efter hunde på gader, fortove og i naturen 

 Helt uenig Uenig Hverken 
eller 

Enig Helt enig Ønsker ikke at 
svare / ved ikke 

Ingen hund 7% 14% 22% 33% 23% 2% 

Hund i familien 8% 12% 24% 37% 20% 1% 

Alle danskere 7% 14% 22% 34% 22% 1% 

 Jeg bliver generet af hunde, der gør og larmer   

 Helt uenig Uenig Hverken 
eller 

Enig Helt enig Ønsker ikke at 
svare / ved ikke 

 

Ingen hund 17% 28% 22% 22% 10% 1% 

Hund i familien 19% 28% 27% 22% 5% 0% 

Alle danskere 17% 28% 23% 22% 9% 1% 

 Hunde begrænser ofte deres ejere (fx socialt) 

 Helt uenig Uenig Hverken 
eller 

Enig Helt enig Ønsker ikke at 
svare / ved ikke 

 

Ingen hund 8% 20% 32% 29% 8% 3% 

Hund i familien 23% 30% 26% 17% 3% 1% 

Alle danskere 12% 22% 31% 26% 7% 2% 

 

 

Som det fremgår af tabel 3, er der en relativt stor andel af danskerne (mellem 31% og 56% 
afhængigt at udsagnet), som er enige i de tre udsagn. Holdningen er næsten den samme for 
personer, som har og ikke har hunde i familien. Dog med undtagelse af spørgsmålet om, hvorvidt 
hunde ofte begrænser deres ejere, hvor der er næsten dobbelt så mange uden hund i familien end 
med, som er enige.  
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3 En lille gruppe af danskere er mere kritiske og oplever alvorligere problemer med hunde 

Dette kommer til udtryk i tabel 4 og 5: 

 

Tabel 4. Oversigt over i hvilken grad danskerne er enige i at have haft negative oplevelser med eller i at 
have negative holdninger til hunde. 

 Jeg er bange for hunde jeg møder (fx på gaden) 

 Helt uenig Uenig Hverken 
eller 

Enig Helt enig Ønsker ikke at 
svare / ved ikke 

Ingen hund 42% 30% 16% 7% 4% 2% 

Hund i familien 58% 25% 12% 3% 1% 0% 

Alle danskere 46% 28% 15% 6% 3% 1% 

 Hunde er ulækre 

 Helt uenig Uenig Hverken 
eller 

Enig Helt enig Ønsker ikke at 
svare / ved ikke 

 

Ingen hund 42% 33% 16% 5% 3% 2% 

Hund i familien 64% 28% 6% 1% 1% 1% 

Alle danskere 47% 31% 14% 4% 2% 1% 

 Hunde ødelægger ting og møbler 

 Helt uenig Uenig Hverken 
eller 

Enig Helt enig Ønsker ikke at 
svare / ved ikke 

 

Ingen hund 17% 26% 38% 13% 4% 3% 

Hund i familien 40% 33% 21% 4% 2% 1% 

Alle danskere 22% 28% 34% 11% 3% 2% 

 Hold af hund bidrager til en unødvendig belastning af klimaet 

 Helt uenig Uenig Hverken 
eller 

Enig Helt enig Ønsker ikke at 
svare / ved ikke 

Ingen hund 28% 26% 34% 6% 3% 3% 

Hund i familien 54% 24% 15% 3% 2% 1% 

Alle danskere 34% 25% 30% 5% 3% 3% 

 

Som det fremgår af tabel 4, er der en lille andel af danskerne (mellem 6% og 14%, afhængigt at 
udsagnet), som er enige i de fire udsagn. De negative oplevelser og holdninger er mest udbredt 
hos personer, som ikke har hunde i familien.  
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Tabel 5. Oversigt over hvor mange danskerne over 17 år, som har haft en ubehagelig oplevelse med en 
fremmed hund 

 Har du inden for det seneste år oplevet at en fremmed hund 
opsøgte dig og var truende? 

  Andel Antal danskere 

Nej, 87% 4042503 

Ja, en enkelt gang 9.3% 431296 

Ja, 2-3 gange 2.4% 112873 

Ja, mere end 3 gange 1.3% 61981 

Ønsker ikke at svare / ved ikke 0.2% 11000 

 

Endelig fremgår af tabel 5, at omkring 13% af danskerne – samlet cirka 600.000 danskere over 17 
år – svarer at de inden for det seneste år har haft en eller flere ubehagelige oplevelser med en 
fremmed hund, som har opsøgt dem og virket truende.  
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