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Stort potentiale i at indføre et 
vaccine- og coronapas 

Sundhedsministeriet arbejder på et COVID-19-vaccinepas, som for-
ventes klar primo 2021. Vaccinepasset kan få en større positiv betyd-
ning for omsætningen i mere end hver tredje virksomhed. I oplevelses-
sektoren gælder det for næsten tre ud af fire virksomheder. Potentia-
let afhænger dog af, hvor omfattende vaccinepasset bliver. En lang 
række virksomheder støtter et bredt vaccine- og coronapas, hvor også 
testhistorik og smittehistorik vil indgå, ligesom det vil være vigtigt, at 
udlændinge også kan få et pas.  
 
Sundhedsministeriet arbejder på et COVID-19-vaccinepas, som forventes klar primo 
2021i. Vaccinepasset vil angive, om en person har modtaget vaccine mod COVID-19. 
Hvornår vaccinepasset er udviklet, og hvilke aktiviteter det skal bruges til, er endnu ikke 
meldt ud. Desuden har det været drøftet, om passet skal være et mere generelt corona-
pas, hvor også informationer om fx smittehistorie og negative tests fremgår.  
 
Dansk Erhverv har undersøgt, i hvilket omfang et vaccine- og coronapas vil kunne løfte 
omsætningen for vores medlemsvirksomheder. Desuden har vi undersøgt, hvor vigtigt 
det er for vores medlemmer, at det bliver et bredt corona- og vaccinepas, hvor også test- 
og smittehistorik indgår, og hvor udlændinge også får mulighed for at få et pas. 
 
Undersøgelsen viser, at der er størst potentiale for et vaccine- og coronapas i oplevel-
sessektoren, hvor et pas vil kunne løfte omsætningen i høj eller nogen grad for næsten 
tre ud af fire virksomheder. Potentialet er også stort i de eksporttunge erhverv engros og 
fremstilling samt i rådgivningsbranchen.  
 
Derudover viser undersøgelsen, at der er en vis opbakning til at inkludere smittehistorik 
og testhistorik i coronapasset og til muligheden for, at udlændinge får et pas. Det er 
mest vigtigt med det bredere coronapas for oplevelsesbranchen og de eksporttunge er-
hverv.  
 
Størst potentiale for vaccine- og coronapas i oplevelsessektoren 
Mere end hver tredje af Dansk Erhvervs medlemmer har angivet, at et vaccine- og co-
ronapas i høj grad eller i nogen grad vil kunne løfte omsætningen i deres virksomhed, se 
figur 1. Knap hver tredje virksomhed angiver, at et vaccine- og coronapas slet ikke vil 
kunne løfte omsætningen.  
 
Et vaccine– og coronapas er særligt efterspurgt blandt virksomhederne i oplevelsessek-
toren, som savner et lyspunkt midt i faldende omsætning, mangel på likviditet og over-
hængende fyringsrunder. Næsten tre ud af fire virksomheder i branchen angiver, at et 
vaccine- og coronapas vil kunne løfte deres omsætning i høj eller nogen grad.  
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Figur 1: 
I hvilket omfang vil indførelsen af et vaccine- og coronapas kunne løfte 
omsætningen i din virksomhed? 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, 18.-25. januar 2021. 

Note: n (Alle virksomheder) = 1.193, n (Detailhandel – dagligvarer) = 59, n (Detailhandel – udvalgsvarer) = 178, n 

(Engroshandel) = 160, n (Oplevelse) = 56, n (Transport) = 222, n (Rådgivning) = 81, n (IT/tele) = 98, n (Fremstil-

ling) = 60, n (Manuel service) = 44, n (Socialøkonomisk virksomhed eller forening) = 30.  

 
For virksomheder i både engros- og fremstillingsbranchen, som er meget eksporttunge 
erhverv, vil et vaccine- og coronapas særligt være en hjælp. Henholdsvis 45 pct. og 43 
pct. af virksomhederne i disse erhverv har angivet, at et pas i høj eller nogen grad vil 
kunne løfte omsætningen. Det gælder desuden for 42 pct. af virksomhederne i rådgiv-
ningsbranchen.  
 
Opbakning til bredt vaccine- og coronapas – særligt i oplevelsessektoren og eksport-
tunge erhverv som engros og fremstilling 
Figur 2 nedenfor viser andelen af virksomheder der har angivet, at forskellige egenskaber 
ved et kommende vaccine- eller coronapas er ret vigtigt eller meget vigtigt.  
 
Virksomhederne går ikke kun op i information om coronavaccine. Fx har 41 pct. af virk-
somhederne angivet, at det er ret eller meget vigtigt, at et vaccine- og coronapas inde-
holder information om PCR- og antigentest (testhistorik). Desuden har 37 pct. af virk-
somhederne angivet, at det er ret eller meget vigtigt for deres virksomhed, at udlændinge 
også får mulighed for at få et vaccine- og coronapas. 
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Figur 2: 
Hvor vigtigt er det for din virksomhed, at følgende egenskaber bliver en 
del af et kommende vaccine- og coronapas? 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, 18.-25. januar 2021. 

Note: n (Alle virksomheder) = 1.193.  

 
Blandt de forskellige brancher er det særligt virksomheder i oplevelsesbranchen, der 
ønsker et bredt vaccine- og coronapas, hvor informationer om testhistorik og smittehi-
storik også kunne indgå som bevis på lav smitterisiko. Også mange virksomheder i en-
gros og fremstilling støtter op om et bredt vaccine- og coronapas. Det er især vigtigt for 
virksomhederne i disse brancher, at udlændinge også får mulighed for at få et pas, så 
det kan lette eksporten til udlandet, se figur 3.  
 
Figur 3 nedenfor viser andelen af virksomheder på tværs af brancher som mener, at det 
er ret vigtigt eller meget vigtigt, at udlændinge også får mulighed for at få et vaccine- 
eller coronapas. Overordnet set er det ret eller meget vigtigt for 37 pct. af virksomhe-
derne, mens det samme gælder for henholdsvis 66 pct. og 63 pct. af virksomhederne i 
oplevelsessektoren og fremstillingsbranchen.  
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Figur 3: 
Andel virksomheder hvor det er ret eller meget vigtigt, at udlændinge 
også får mulighed for at få et vaccine- og corona pas 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, 18.-25. januar 2021. 

Note: n (Alle virksomheder) = 1.193, n (Detailhandel – dagligvarer) = 59, n (Detailhandel – udvalgsvarer) = 178, n 

(Engroshandel) = 160, n (Oplevelse) = 56, n (Transport) = 222, n (Rådgivning) = 81, n (IT/tele) = 98, n (Fremstil-

ling) = 60, n (Manuel service) = 44, n (Socialøkonomisk virksomhed eller forening) = 30.  
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 27. januar 2021. 
  
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. 
 
Om Dansk Erhvervs medlemsundersøgelser 
Dansk Erhverv har foretaget en medlemsundersøgelse, som afdækker de økonomiske 
konsekvenser af coronakrisen. Der er 1.193 virksomheder, som har svaret på undersø-
gelsen. Disse virksomheder er repræsentative for Dansk Erhvervs medlemmer på en 
række baggrundsvariable, såsom størrelse, branche og region. Stikprøven er dog ikke 
repræsentativ for det samlede danske erhvervsliv, da Dansk Erhverv ikke har medlem-
mer inden for bestemte brancher. Den maksimale stikprøveusikkerhed i en undersø-
gelse med 1.193 respondenter er +- 2,9 pct. point. Usikkerheden er større i de tabeller 
eller figurer, som bygger på færre respondenter. 
  
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til økonom Christine Sinkjær-Rasmussen på 
chsi@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6156. 
 

i www.dr.dk, Fly- og festivalbranchen jubler: Dansk vaccinepas bliver snart rullet ud | Penge | DR, 8. januar 2021. 
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