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8 ud af 10  
danske erhvervsledere 
håber på Biden

82 % af de danske 
erhvervsledere håber på 
vegne af dansk erhvervsliv, at 
Biden vinder præsidentvalget. 
Hver tiende foretrækker 
Trump.

Hvilken kandidat håber du på vegne 
af dansk erhvervsliv vinder det 
amerikanske valg?

Joe Biden Ved ikkeDonald Trump

82 %

11 %

7 %

Succes skaber vi sammen ...
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Det amerikanske 
valgs betydning for 
eksport
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Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 
“Udfaldet af det amerikanske præsidentvalg har 
stor betydning for dansk eksport”

74 % af de danske 
erhvervsledere er helt 
enige eller delvis enige i, at 
udfaldet af det amerikanske 
præsidentvalg har stor 
betydning for dansk eksport.

Valget har stor 
betydning for dansk 
eksport

Helt enig

Delvis enig

Hverken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig 4 %

8 %

14 %

41 %

33 %
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Joe Biden Ved ikkeDonald Trump

79 %

12 %

9 %

Hvilken kandidat mener du 
vil være bedst for de danske 
eksportmuligheder?

8 ud af 10 erhvervsledere 
mener, at Joe Biden vil 
være bedst for de danske 
eksportmuligheder.

Flertal mener,  
at Biden vil være bedst 
for dansk eksport
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Det amerikanske 
valgs betydning for 
økonomien
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Joe Biden Ved ikkeDonald Trump 76 %

14 %

10 %

Hvilken kandidat mener du 
kan skabe størst vækst i den 
globale økonomi?

76 % af de adspurgte mener, 
at Joe Biden kan skabe størst 
vækst i den globale økonomi.

3 ud af 4 mener,  
at Biden vil være bedst 
for global vækst
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Joe Biden Ved ikkeDonald Trump 49 %

34 %

17 %

Erhvervslederne er mere 
uenige om, hvilken kandidat 
der kan skabe den største 
vækst i amerikansk økonomi. 
Hver tredje peger på Trump 
og knap halvdelen på Biden.

Hvilken kandidat mener du 
kan skabe størst vækst i den 
amerikanske økonomi?

34 % mener,  
at Trump kan skabe 
mest vækst i USA
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Joe Biden Ved ikkeDonald Trump

91 %
5 %

4 %

Hvilken kandidat mener du udgør den største risiko for øget 
protektionisme i USA, herunder at der trækkes udenlandsk 
produktion til USA fra udlandet?

91 % af erhvervslederne 
peger på Donald Trump, 
når de spørges til, hvilken 
kandidat der udgør den 
største risiko for øget 
protektionisme i USA.

9 ud af 10 mener  
Trump udgør størst risiko  
for øget protektionisme i USA
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Succes skaber vi sammen ....

Det amerikanske 
valgs betydning for 
klimaet
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Joe Biden Ved ikkeDonald Trump

93 %

2 %

5 %

Hvilken kandidat mener du vil være bedst til at sætte 
og nå ambitiøse klimamål for USA, herunder en 
reduktion af USA’s CO2-udledning?

Et stort flertal af 
erhvervslederne mener, at 
Joe Biden vil være bedst til 
at sætte og nå ambitiøse 
klimamål for USA. 2 % peger 
på Donald Trump.

93 % mener, at Biden 
vil være bedst til at nå 
ambitiøse klimamål 
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Om pulsmålingen

421 danske erhvervsledere har deltaget i pulsmålingen “Det amerikanske præsidentvalgs 
betydning for dansk erhvervsliv”. Besvarelserne er indsamlet i perioden fra den 20.-26. oktober 
2020, og respondenterne er blevet spurgt til deres syn på det amerikanske valg samt valgets 
betydning for dansk erhvervsliv, herunder eksport.
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