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Ny undersøgelse viser, at hver femte virksomhed, som sælger til det of-
fentlige, har oplevet, at det offentlige annullerede en igangværende og/el-
ler indgået aftale som følge af corona-krisen indenfor den seneste uge 

 

Regeringen og alle Folketingets partier indgik for en uge siden af-

tale om, at det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, 

at virksomhederne kommer godt igennem corona-krisen.  

Tilsvarende har KL og Danske Regioner tidligere opfordret kom-

muner og regioner til at fremrykke betalinger og planlagte an-

lægs- og renoveringsprojekter mv. af hensyn til erhvervslivet. 

Den offentlige sektor køber hvert år ind for 380 mia. kr., og den 

politiske aftale og opfordringerne fra KL og Danske Regioner var 

derfor en vigtig håndsrækning til de mange danske virksomheder, 

som i vid udstrækning er afhængige af salget til den offentlige 

sektor. 

Data indsamlet blandt Dansk Erhvervs medlemmer den 25.-26. 

marts viser imidlertid, at det offentlige fortsat annullerer igang-

værende og/eller indgåede aftaler med private leverandører un-

der henvisning til corona-krisen.  

Hver femte virksomhed (22 pct.), som sælger til det offentlige, har 

oplevet, at det offentlige annullerede en igangværende og/eller 

indgået aftale som følge af corona-krisen indenfor den seneste 

uge.  

Det offentlige er en væsentlig kunde for dansk erhvervsliv, så an-

nulleringerne er et omsiggribende problem: Hver tiende virksom-

hed er berørt (11 pct.) af annullerede ordrer fra det offentlige in-

denfor den seneste uge. Det er især oplevelseserhvervene, trans-

port og rådgivning, der er ramt af annulleringerne. 

Om analysen 

Data er indsamlet i perioden 25. marts kl. 8 til 26. marts kl. 10. 

949 danske virksomheder har svaret på undersøgelsen. Disse 

virksomheder er repræsentative for Dansk Erhvervs medlemmer 

på størrelse, branche og region. Stikprøven er dog ikke nødven-

digvis repræsentativ for det samlede danske erhvervsliv. Den 

maksimale stikprøveusikkerhed i en undersøgelse med 949 re-

spondenter er ca. +- 3 pct. point. Usikkerheden er naturligvis 

større i de figurer, som bygger på færre respondenter. 

 
      

  
      

 

 

Trods politisk aftale i sidste 
uge bliver offentlige ordrer 
stadig annulleret 

Annullering af ordrer fra det offentlige har i den se-

neste uge ramt hver femte leverandør. De ramte ud-

gør 11 pct. af alle virksomheder. 

 

 
Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, 26. marts 2020. 
Note: n (alle) = 949 og n (virksomheder med salg til det offentlige) = 352. 
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Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, 26. marts 2020. 
Note: n (alle) = 949, n (detail) = 174, n (engros) = 139, n (oplevelse) = 42, 
n (transport) = 124, n (rådgivning) = 82, n (IT/Tele) = 106. 
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