
 

 

 MEDLEMSUNDERSØGELSE 

  

Omsætningsfald som følge af 
corona-krisen 

11. marts 2020 introducerede regeringen og myndighederne en række midlertidige re-
striktioner for danskernes adfærd for at forsinke udbredelse af corona-pandemien. En 
forsinkelse af udbredelsen kan bidrage til at undgå en situation med utilstrækkelig ka-
pacitet i det danske sundhedsvæsen. Restriktionerne har imidlertid store negative føl-
gevirkninger: Danske virksomheder er blevet ramt øjeblikkeligt og hårdt.  

For at belyse corona-krisens konsekvenser for erhvervslivet – og dermed samfundsøko-
nomien - har Dansk Erhverv gennemført en medlemsundersøgelse, som afdækker, hvor-
dan virksomhedernes omsætning har ændret sig som følge af corona-krisen. Data er 
indsamlet i perioden 18. marts kl. 15 til 19. marts kl. 12. 1.091 danske virksomheder har 
svaret på undersøgelsen. 

Vi konkluderer på baggrund af undersøgelsen, at:  

• Omsætningen er faldet for to ud af tre af virksomhederne. 

• Virksomhedernes omsætning er i gennemsnit faldet med 31 pct. 

• 37 pct. af virksomhederne har oplevet et fald i omsætningen på mindst 40 pct.  

• Oplevelseserhvervene er de brancher, som har oplevet det største omsætningsfald: 

Her har virksomhederne i gennemsnit mistet 81 pct. af deres omsætning.  

• De næstmest ramte brancher er detailhandlen og transportsektoren, hvor virksom-

hederne i gennemsnit har mistet 39 pct. og 38 pct. af deres omsætning. 

Omsætningen er faldet for to ud af tre af Dansk Erhvervs med-
lemmer 

Til trods for de mange politiske initiativer beskrevet ovenfor har corona-krisen allerede 
sat sine spor i danske virksomheders omsætning. Blandt Dansk Erhvervs medlemmer 
angiver to ud af tre, at omsætningen er faldet i marts måned i år sammenlignet med 
samme periode sidste år. Kun syv pct. oplever stigende efterspørgsel og omsætning på 
deres varer eller serviceydelser, mens lige knap hver fjerde melder om uændret omsæt-
ning. 
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Figur 1: 
Hvilket af følgende udsagn passer bedst på din virksomheds omsætning, 
hvis du ser på marts måned indtil videre og sammenligner med tilsva-
rende periode sidste år? 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, marts 2020. 

Anm: n = 1.091. 

 
Nedenstående oversigt over en række udvalgte brancher viser både, at corona-krisen 
har ramt bredt i det danske erhvervsliv, men at særligt én branche er hårdt ramt; ople-
velseserhvervene. Her angiver hele 98 pct. af virksomhederne, at de har haft faldende 
omsætning som konsekvens af de tiltag, som den danske regering har truffet for at for-
hindre yderligere corona-smitte. Oplevelseserhvervene dækker i denne undersøgelse 
over virksomheder, som definerer sig selv som tilhørende én eller flere af følgende kate-
gorier: Hotel, restauration, turisme eller underholdning. 
 
Udover oplevelseserhvervene er det særligt (visse dele af) detailbranchen, som er ramt. 
Her er det godt tre ud af fire virksomheder, som melder om faldende omsætning. Inden-
for rådgivning- og it/tele-branchen, melder henholdsvis 64 og 55 pct. om faldende om-
sætning. At det særligt er oplevelseserhvervene og detailbranchen, som er ramt af fal-
dende omsætning, kan hænge sammen med, at det er de brancher, som først rammes i 
en situation, hvor danskerne bliver bedt om at holde afstand og blive derhjemme, og 
nogle butikker bliver lukket ved påbud.  
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Figur 2: 
Andelen af Dansk Erhvervs medlemmer, som har oplevet faldende om-
sætning i marts 2020 sammenlignet med tilsvarende periode sidste år 
fordelt på branche. 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, marts 2020. 

Anm: n (alle) = 1.091, n (detailhandel) = 194, n (engroshandel) = 141, n (oplevelse) = 50, n (transport) = 188, n (råd-

givning) = 94, n (IT/tele) = 123. 

Omsætningen er i gennemsnit faldet med 31 pct. hos Dansk Er-
hvervs medlemmer 

Dansk Erhvervs medlemmer er også blevet bedt om at angive, hvor meget deres omsæt-
ning er steget/faldet med i perioden 1. til 19. marts 2020, hvis de sammenligner med 
tilsvarende periode sidste år. Figuren nedenfor viser, at Dansk Erhvervs medlemmer i 
gennemsnit har mistet 31 pct. af deres omsætning indtil videre i marts måned, hvis de 
sammenligner med samme periode sidste år. Det overordnede estimat dækker over store 
forskelle på tværs af brancher. 
 
Figuren bekræfter det samme billede, som blev dokumenteret ovenfor; der er ingen bran-
cher, som går fri, men oplevelseserhvervene er suverænt den branche, som har oplevet 
det største omsætningsfald i marts måned indtil 19. marts. Dansk Erhvervs medlemmer 
indenfor oplevelseserhvervene har i gennemsnit mistet 81 pct. af deres omsætning. Det 
er markant mere end de næstmest ramte brancher, som er detailhandlen og transport-
sektoren, som i gennemsnit har mistet 39 pct. og 38 pct. af deres omsætning. Det inte-
ressante ved detailsektoren er, at den sammen med it/tele-branchen er de brancher, 
hvor flest virksomheder melder om stigende omsætning som følge af corona-krisen. Det 
viser, at særligt detailhandlen er delt i to, hvor dagligvarehandlen har oplevet stor efter-
spørgsel siden 11. marts, hvor regeringen og myndighederne lukkede ned for store dele 
af den offentlige sektor og igangsatte en lang række andre initiativer, som har ramt andre 
dele af detailhandlen, som ikke handler med dagligvarer, ekstra hårdt.  
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Derudover er det de B2B-rettede brancher – engrosbranchen, rådgivning og it/tele – som 
melder om de mindste fald i omsætningen. Dermed ikke sagt, at virksomhederne i disse 
brancher ikke er ramt af krisen, for det er de, men det virker ikke til, at de (endnu) er lige 
så hårdt ramt som nogle af de andre brancher. 
 
Som beskrevet ovenfor er data til denne undersøgelse indsamlet i perioden fra den 18. 
til den 19. marts. Flere tiltag er siden indført fra regeringen og Folketinget siden. Dette 
har bl.a. medført, at flere virksomheder helt er lukket. Det er derfor Dansk Erhvervs klare 
vurdering, at omsætningen vil falde yderligere og tilmed markant i en række brancher. 
Det gælder ikke mindst de dele af detailbranchen (storcentre, magasiner mv) og restau-
rationsbranchen samt de liberale erhverv, der helt er blevet lukket.  
   

Figur 3: 
Udvikling i omsætningen for Dansk Erhvervs medlemmer i marts 2020 
sammenlignet med tilsvarende periode sidste år fordelt på branche. 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, marts 2020. 

Anm: n (alle) = 1.091, n (detailhandel) = 194, n (engroshandel) = 141, n (oplevelse) = 50, n (transport) = 188, n (råd-

givning) = 94, n (IT/tele) = 123. 

37 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer har oplevet et omsæt-
ningsfald på mindst 40 pct. 

Umiddelbart efter afslutning af dataindsamling til denne undersøgelse lancerede rege-
ringen en hjælpepakke, som er vedtaget med opbakning fra alle partier i Folketinget. 
Pakken indeholder bl.a., at virksomheder på tværs af brancher får mulighed for midler-
tidig kompensation for faste udgifter. Kompensationen målrettes virksomheder med et 
stort fald i omsætningen (mere end 40 pct.). 

Figur 4 nedenfor viser, at 37 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer har mistet mindst 40 
pct. af deres omsætning indtil videre i marts måned, hvis de sammenligner med samme 
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periode sidste år. Figuren viser også, at det særligt er oplevelseserhvervene og detail-
handlen, som er hårdt ramt. Her har henholdsvis 90 pct. og 52 pct. af virksomhederne 
haft et omsætningsfald på mere end 40 pct. 
   

Figur 4: 
Andelen af Dansk Erhvervs medlemmer, som har oplevet et omsætnings-
fald på mere end 40 pct. som følge af corona-krisen fordelt på branche. 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, marts 2020. 

Anm: n (alle) = 1.091, n (detailhandel) = 194, n (engroshandel) = 141, n (oplevelse) = 50, n (transport) = 188, n (råd-

givning) = 94, n (IT/tele) = 123. 
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Om denne analyse 
Arbejdet med rapporten er afsluttet den 21. marts 2020. 
 
Dansk Erhvervs medlemsundersøgelser 
Dansk Erhverv har foretaget en medlemsundersøgelse, som skulle afdække de forelø-
bige konsekvenser af corona-pandemien for Dansk Erhvervs medlemmer. 1.091 virksom-
heder har svaret på undersøgelsen. Disse virksomheder er repræsentative for Dansk Er-
hvervs medlemmer på størrelse, branche og region. Stikprøven er ikke nødvendigvis re-
præsentativ for det samlede danske erhvervsliv, da Dansk Erhverv ikke har medlemmer 
indenfor alle brancher. Den maksimale stikprøveusikkerhed i en undersøgelse med 1.091 
respondenter er +- 3 pct. point. Usikkerheden er naturligvis større i de tabeller eller fi-
gurer, som bygger på færre respondenter. 
 
Om Dansk Erhvervs rapporter 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i rapporter. Ambitionen er at 
udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktu-
elle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den sam-
fundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs rapporter med 
tydelig henvisning til Dansk Erhverv. 
  
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til analysekonsulent Jakob Kæstel Madsen 
på jkm@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6079. 


