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Krise i sektoren for person-
transport 

En undersøgelse blandt Dansk Erhvervs medlemmer med person-
transport viser, at ingen af virksomhederne med udenlandsk person-
transport forventer en normalisering af denne del af forretningen i 
2021. Det på trods af, at rejsevejledninger og restriktioner i disse tider 
revurderes jævnligt både i Danmark og i udlandet. Målt på passagerer 
har virksomhederne i gennemsnit transporteret 93 pct. færre personer 
den seneste måned end i en typisk måned før corona.  
 
Under coronakrisen har sektoren for persontransport været underlagt flere krav og re-
striktioner. Det gælder blandt andet afstandskravet i det offentlige rum og skærpelsen 
af ind- og udrejse. Selvom genåbningen af samfundet betyder en normalisering af om-
sætningen på tværs af flere brancher, kigger branchen for persontransport ind i tider, 
hvor fortsatte restriktioner og kunders ændrede adfærd kan ramme omsætningen.  
 
Dansk Erhverv har derfor undersøgt, i hvilken grad sektoren for persontransport er ramt 
i dag, og hvilken virkelighed de ser ind i efter coronakrisen. Virksomhederne i undersø-
gelsen dækker over lufthavne, virksomheder med turistbuskørsel og taxiselskaber.  
 
Undersøgelsen viser, at der er lange udsigter til en normalisering af den samlede per-
sontransport fordelt på hhv. national og udenlandsk persontransport, se figur 1.  
   

Figur 1: 
Virksomhedernes forventning til normalisering af den samlede person-
transport fordelt på hhv. national og udenlandsk transport 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, 4. – 17. maj 2021.  

Note: n (national persontransport) = 35, n (udenlandsk persontransport) = 23. En virksomhed med både national 

og udenlandsk persontransport vil indgå i begge opgørelser. Virksomheder, der svarer ”ved ikke” på spørgsmå-

let, om de har national og/eller udenlandsk persontransport indgår ikke i opgørelsen.  
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Ingen af virksomhederne med udenlandsk persontransport forventer normalisering af 
denne del af forretningen i 2021. 39 pct. forventer en normalisering i 2022, mens 29 pct. 
forventer en normalisering i 2023 eller senere. Til sammenligning forventer hver fjerde 
(26 pct.) af virksomhederne med national persontransport en normalisering af denne del 
af forretningen i løbet af 2021.  
 
Analysen viser derudover, at virksomheder med udenlandsk persontransport transpor-
terede 93 pct. færre passagerer den seneste måned sammenlignet med en typisk måned 
inden coronakrisen. Virksomheder med national persontransport transporterede tilsva-
rende 53 pct. færre passagerer end normalt.  
 
Desuden viser analysen, at op mod halvdelen af virksomhederne med persontransport 
(46 pct.)  vurderer, at de er i risiko for at løbe tør for likviditet i 2021. Det tilsvarende tal 
for alle Dansk Erhvervs medlemmer på tværs af alle brancher er 14 pct. Manglende om-
sætning pga. restriktioner og kunders ændrede adfærd er det, der presser likviditeten 
for flest virksomheder. Derudover er det betaling af faste omkostninger og betaling af 
normal og udskudt skat. Ingen af virksomhederne, der er i risiko for at løbe tør for likvi-
ditet i 2021, vurderer desuden, at deres omsætning vil normalisere sig i løbet af 2021.  
 
En befolkningsundersøgelse blandt 1.978 danskere viser dog, at når coronakrisen er 
overstået, og der ikke er flere restriktioner, vil omkring 15 – 18 pct. af danskerne benytte 
de respektive persontransportmidler mere efter corona, end de gjorde før corona. Det 
gælder flyrejser, turistbuskørsel og taxikørsel. Dog forventer omkring 9 - 15 pct. at be-
nytte persontransportmidlerne mindre efter corona, end de gjorde før corona. Langt de 
fleste forventer at benytte transportmidlerne lige så meget efter corona, som de gjorde 
før corona. 
 
Persontransporten er ramt på passagertal - især den udenlandske persontransport 
Målt på passagerer har der den seneste måned været et gennemsnitligt fald på 58 pct. 
for den nationale persontransport og på 93 pct. for den udenlandske persontransport 
sammenlignet med en typisk måned inden corona, se figur 2.  
 
I alt er det 63 pct. af virksomhederne med national persontransport, der har oplevet 
mindst en halvering af antal transporterede passagerer den seneste måned sammenlig-
net med en typisk måned inden coronakrisen. For den udenlandske persontransport har 
57 pct. svaret, at de er på indeks 0, mens 26 pct. har angivet, at antal transporterede 
passagerer den seneste måned var mindre end en fjerdedel af, hvad det var en typisk 
måned før coronakrisen (ikke vist i figur).  
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Figur 2: 
Gennemsnitligt fald i antal passagerer, som virksomheden transporte-
rede den seneste måned for hhv. national og udenlandsk persontrans-
port, sammenlignet med en typisk måned inden coronakrisen 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, 4. – 17. maj 2021.  

Note: n (national persontransport) = 31, n (udenlandsk persontransport) = 20. Virksomheder, der har svaret ”Ved 

ikke” indgår ikke i beregninger til figuren. En virksomhed med både national og udenlandsk persontransport vil 

indgå i begge opgørelser. Virksomheder, der svarer ”ved ikke” på spørgsmålet, om de har national og/eller uden-

landsk persontransport indgår heller ikke i opgørelsen. 

 
Derfor er det heller ikke overraskende, at mange af virksomhederne den seneste måned 
i højere grad kun har haft national persontransport (75 pct.), hvor det før coronakrisen 
kun var 30 pct. af virksomhederne, der udelukkende havde national persontransport, se 
figur 3.   
   

Figur 3: 
Hvordan fordeler virksomhedens samlede persontransport sig på hhv. 
national og udenlands transport før coronakrisen og nu? 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, 4. – 17. maj 2021.  

Note: n = 40.  
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Kun 10 pct. af virksomhederne har den seneste måned haft en smule udenlandsk per-
sontransport (angivet ved svaret ”overvejende national”), mens 15 pct. ikke ved det. 
 
Resultaterne hænger også sammen med, at 83 pct. af virksomhederne i sektoren for 
persontransport angiver, at deres omsætning er ramt negativt af rejserestriktioner (ikke 
vist i figur). Rejserestriktionerne dækker over ind- og udrejsebegrænsninger for turister 
og erhvervsrejsende. Det skyldes formentlig, at branchen både lever af at transportere 
indkomne turister og erhvervsrejsende rundt i Danmark og at sende danske turister, og 
i et vist omfang danske erhvervsrejsende, ud i verden. 
 
Andre restriktioner, der afholder folk fra at arrangere ture med turistbusser, er fx krav 
om mundbind, alkoholforbud efter kl. 22 og lukning af events og konferencer. Lukning 
af nattelivet, hjemmearbejde og lukning af events og konferencer betyder også færre 
ture for taxier. 
 
Virksomhederne er hårdt presset på likviditeten 
Virksomhederne med persontransport er også markant mere presset på likviditeten, end 
når vi spørger alle virksomheder på tværs af brancher. 46 pct. af virksomhederne med 
persontransport vurderer, at de er i risiko for at løbe tør for likviditet i løbet af 2021, mens 
det gælder 14 pct. af alle virksomheder, se figur 4.  
   

Figur 4: Er der risiko for, at din virksomhed løber tør for likviditet i løbet af 2021? 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, 4. – 17. maj 2021.  

Note: n (persontransport) = 40, n (alle) = 877. 

 
Manglende omsætning pga. restriktioner og kunders ændrede adfærd er dét, som pres-
ser flest af de persontransportvirksomheder, der vurderer, at de er i risiko for at løbe tør 
for likviditet i 2021. Det gælder 94 pct., se figur 5. Derudover er 72 pct. af virksomhederne 
presset på likviditeten pga. betaling af faste omkostninger. Det er ikke så overraskende, 
når 51 pct. af disse virksomheders samlede omkostninger i gennemsnit går til kapitalap-
paratet, dvs. lån til - eller leasing af - biler, busser, fly mv. (ikke vist i figur).  
 
Desuden svarer 39 pct. af virksomhederne, der er i risiko for at løbe tør for likviditet i 
2021, at de er presset pga. betaling af normal og udskudt skat fx moms. Derudover kan 
mere end hver fjerde (28 pct.) ikke låne flere penge på deres eksisterende låneaftale i 
banken, mens mere end hver femte (22 pct.) ikke kan få lov at optage nye lån i banken. 
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Figur 5: 
Faktorer der presser virksomhedernes likviditet mest i løbet af de næste 
tre måneder for dem, som er i risiko for at løbe tør for likviditet i 2021 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, 4. – 17. maj 2021.  

Note: n (persontransport) = 18. Kun virksomheder med persontransport, som vurderer, at de er i risiko for at løbe 

tør for likviditet i løbet af 2021. 

 
Ingen af virksomhederne med persontransport forventer normalisering af omsætnin-
gen i løbet af 2021 
Figur 6 nedenfor viser, at ingen af virksomhederne med persontransport forventer en 
normalisering af deres omsætning i 2021. Det gælder persontransportvirksomheder, som 
forventer lavere omsætning i 2. kvartal 2021, end de ville have haft i en situation uden 
coronakrise.  
   

Figur 6: 
Virksomhedernes forventning til normaliseret omsætning blandt dem, 
der forventer lavere omsætning i 2. kvartal 2021 end i en situation uden 
coronakrise 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, 4. – 17. maj 2021.  

Note: n (persontransport) = 27, n (alle) = 353. Kun virksomheder, der forventer lavere omsætning i 2. kvartal 

2021, end de ville have haft i en situation uden coronakrise.  
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Når vi ser på tværs af alle virksomheder i alle brancher, vurderer 23 pct., at deres om-
sætning vil normaliseres i løbet af 2021, også selvom de forventer lavere omsætning i 2. 
kvartal end ellers. Vi ser til gengæld, at over halvdelen (56 pct.) af persontransportvirk-
somhederne, som forventer lavere omsætning i 2. kvartal 2021, forventer at være tilbage 
til normal omsætning i 2022. 
 
15 – 18 pct. af danskerne forventer øget forbrug af persontransportmidlerne efter co-
rona sammenlignet med før corona 
Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af passagerer fra danske lufthavne faldt med 
92 pct. i første kvartal 2021 sammenlignet med første kvartal 2019. I første kvartal 2021 
var der kun 284.000 passagerer fra større, offentlige, betjente lufthavne i Danmark, se 
Figur 7. Dermed har lufthavne, flyselskaber mv. brug for et markant øget forbrug for at 
kunne se ind i en normalisering af omsætningen.  
 
   

Figur 7: 
Samlet antal passagerer fra større, offentlig betjente lufthavne i Dan-
mark 2019-2021 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Tabel FLYV91, 27-05-2021. 

Note: Større lufthavne er lufthavne med rutepassagerer eller med mindst 50.000 flyoperationer årligt. 

 
Vi har spurgt danskerne, hvor ofte de benyttede hhv. flyrejser, kørsel i turistbus og taxi-
kørsel før coronapandemien, dvs. før marts 2020. Vi har også spurgt dem, hvor ofte de 
forventer at benytte persontransportmidlerne, når coronapandemien er overstået, dvs. 
når der ikke længere er nogle restriktioner.  
 
Uanset om det gælder flyrejser, kørsel i turistbus eller taxikørsel, svarer flertallet af dan-
skerne, at de forventer at benytte transportmidlerne lige så ofte efter coronapandemien, 
som de gjorde før coronapandemien, se figur 8. 65 pct. af befolkningen forventer ikke, 
at coronakrisen vil ændre på, hvor meget de benytter sig af flyrejser, når restriktionerne 
fjernes helt. Næsten hver femte dansker (18 pct.) forventer, at de vil flyve mere efter 
coronakrisen, end de gjorde inden coronakrisen, mens omkring én ud af ti (9 pct.) for-
venter, at de vil flyve mindre efter coronakrisen ift. før.  
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Figur 8: 
Danskernes forventede forbrug af nedenstående ”oplevelser”, når co-
ronapandemien er ovre (dvs. når der ikke er flere restriktioner) sammen-
lignet med før coronapandemien (før marts 2020) 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, 12. – 21. maj 2021.  

Note: n = 1.978.  

 
Derudover viser figur 8, at 67 pct. af de adspurgte danskere forventer, at coronakrisen 
ikke vil ændre på, hvor meget de benytter turistbuskørsel. 15 pct. forventer, at de vil be-
nytte turistbuskørsel mere efter coronakrisen, end de gjorde før, mens 9 pct. forventer 
at bruge det mindre.  
 
For taxikørsel gælder, at lige mange (15 pct.) forventer, at de vil benytte taxikørsel hhv. 
mindre og mere efter coronakrisen, end de gjorde før coronakrisen. 60 pct. vil bruge 
taxikørsel lige så meget, som de gjorde før.  
 
Overordnet er billedet ens på tværs af transportmidlerne, når det gælder befolkningens 
forventede forbrug af henholdsvis fly, turistbuskørsel og taxikørsel efter coronakrisen. 
Størstedelen af de adspurgte forventer ikke, at coronakrisen vil ændre på, hvor meget 
de benytter de respektive transportmidler. Overordnet set er der flere, som forventer, at 
de vil benytte transportmidlerne mere end tidligere, relativt til mængden af adspurgte, 
som forventer, at de vil benytte transportmidlerne mindre end inden coronakrisen. 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 4. juni 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 virksomhedernes 
situation før, under coronapandemien, og hvilken virkelighed de ser ind i efter coronap-
andemien. Der er 877 virksomheder, som har svaret på undersøgelsen i alt, heraf 40 
virksomheder i sektoren for persontransport. 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. 
Den maksimale stikprøveusikkerhed i en undersøgelse med 877 respondenter er +- 3,3 
procentpoint og med 40 virksomheder er den 15,4 pct. point. Usikkerheden er større i 
de figurer, som bygger på færre respondenter. Alle virksomheder i undersøgelsen væg-
ter lige meget uanset antal medarbejdere. 

Om Dansk Erhvervs befolkningsundersøgelser  
Norstat har på vegne af Dansk Erhverv foretaget en repræsentativ befolkningsundersø-
gelse om danskernes forbrug af forskellige oplevelser før coronapandemien, under co-
ronapandemien, hvor der er restriktioner og deres forventede forbrug efter coronapan-
demien, når der ikke længere er restriktioner. Norstat har spurgt 1.978 danskere, som 
afspejler den danske befolkning på variablene køn, alder og region. Den maksimale stik-
prøveusikkerhed i en undersøgelse med 1.978 respondenter er +- 2,2 procentpoint.  
  
Kontakt 
Henvendelser angående Dansk Erhverv politik på området kan ske til Fagchef for trans-
port og infrastruktur, Jesper Højte Stenbæk på jhs@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 
6723. 
 
Henvendelser angående analysen kan ske til Økonom, Christine Sinkjær-Rasmussen 
på chsi@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6156. 
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