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Restriktioner påvirker stadig  
fire ud af fem virksomheders 
omsætning negativt 

Danske virksomheder har siden marts 2020 været påvirket af en lang 
række omfattende coronarestriktioner. Dansk Erhvervs medlemsun-
dersøgelse viser, at i maj 2021 påvirker en lang række restriktioner sta-
dig virksomhedernes omsætning negativt. Det er særligt forsamlings-
forbud/arealkrav, opfordring til hjemmearbejde, krav om mundbind, 
rejserestriktioner og coronapas, som har negativ påvirkning. Analysen 
viser også, at sektorerne turisme og oplevelse samt persontransport er 
særligt hårdt ramt, men generelt rammer mange restriktioner bredt.  
   

Figur 1: 
Andelen af Dansk Erhvervs medlemmer, som oplever negativ påvirkning 
af omsætningen som følge af de pågældende restriktioner. 

 

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

Note: n = 877. Læs mere om de gældende restriktioner på dataindsamlingstidspunktet sidst i notatet. 
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Restriktionerne påvirker omsætningen negativt i mange danske 
virksomheder 

I februar og marts 2020 kom coronapandemien for alvor til Danmark. I kølvandet på ud-
bredelsen af coronavirus indførte Danmark en lang række vidtgående restriktioner for 
borgere og virksomheder. Restriktionerne har i varierende grad været en del af det dan-
ske samfund lige siden med færre restriktioner i sommerhalvåret og flere restriktioner i 
vinterhalvåret.  
 
Coronavirussen er i maj 2021 ved at slippe taget i det danske samfund i takt med, at 
sommeren kommer og vaccinerne rulles ud. På trods af de relativt lave smittetal og antal 
indlagte på de danske hospitaler, så er der stadigvæk en lang række gældende restrik-
tioner, som danske borgere og virksomheder skal overholde. Fælles for restriktionerne 
er, at de påvirker befolkningens adfærd og dermed også virksomhedernes omsætning. I 
2020 faldt virksomhedernes omsætning med 1 pct. på tværs af alle brancher sammen-
lignet med niveauet i 2019. Bag dette gemmer sig dog en stor spredning på tværs af 
brancher, idet nogle brancher blev hårdere ramt end andre, og oplevede et fald i omsæt-
ningen, som var langt størrei.   
 
På denne baggrund har Dansk Erhverv valgt at undersøge, hvordan danske virksomheder 
rammes af udvalgte restriktioner i dag. Analysen viser, at de gældende restriktioner sta-
digvæk påvirker en lang række virksomheder negativt i dag. Det er således hele 78 pct. 
af Dansk Erhvervs medlemmer, som påvirkes negativt af én eller flere af de nævnte re-
striktioner i dag. Selvom vi bevæger os mod mere normale tilstande, og mange virksom-
heder efterhånden er tilbage på niveau med før coronakrisen, er det derfor vigtigt at hu-
ske, at restriktionerne stadig i maj 2021 har stor, negativ betydning for rigtig mange virk-
somheder. 

Forsamlingsforbuddet påvirker op mod halvdelen af Dansk Erhvervs medlemmers 
omsætning negativt 
Figur 1 ovenfor viser andelen af Dansk Erhvervs medlemmer, som oplever negativ påvirk-
ning af omsætningen som følge af de nævnte restriktioner. De 13 nævnte restriktioner er 
nogle af de mest vidtrækkende restriktioner, som stadig gælder i det danske samfund. 
 
Figuren viser, at forsamlingsforbuddet er den restriktion af de nævnte, som påvirker flest 
virksomheders omsætning negativt. Det er således lige knap halvdelen (49 pct.), som 
påvirkes negativt af denne restriktion. Derudover viser figuren også, at opfordring til 
hjemmearbejde, krav om mundbind, rejserestriktioner og krav om coronapas er nogle af 
de andre restriktioner, som påvirker flest virksomheder negativt i dag. 
 
I figuren optræder fire forskellige rejserestriktioner; ind- og udrejserestriktioner for såvel 
turister som erhvervsrejsende. Lægger man disse fire indikatorer sammen er 57 pct. af 
virksomhederne ramt af minimum én af de nævnte rejserestriktioner, hvilket således gør 
ind- og udrejserestriktioner til den gruppe restriktioner, som rammer flest virksomheder. 
 
På de følgende sider kan du læse om restriktionernes påvirkning på en række udvalgte 
brancher. 
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Rejserestriktioner 

Selvom rejserestriktionerne gradvist lempes i forskellige faser hen over foråret og som-
meren 2021, så er der stadig vidtrækkende rejserestriktioner gældende for såvel turister 
og erhvervsrejsende. Vi har spurgt virksomhederne, om deres omsætning påvirkes nega-
tivt af hhv. ind- og udrejserestriktioner for såvel turister som erhvervsrejsende. Figur 2 
nedenfor viser andelen af virksomheder på tværs af brancher, som er ramt negativt på 
omsætningen af én eller flere af de nævnte rejserestriktioner. Figur 3 viser, hvor mange 
virksomheder på tværs af branche der er ramt af de fire nævnte rejserestriktioner. 
 
Det er ikke overraskende sektoren for persontransport (83 pct.), som er hårdest ramt af 
rejserestriktionerne. Som man kan se i figur 3 rammes denne sektor nogenlunde lige 
hårdt af de fire restriktioner. Det skyldes formentlig, at branchen både lever af at trans-
portere indkomne turister og erhvervsrejsende rundt i Danmark, men også at sende dan-
ske turister og i et vist omfang danske erhvervsrejsende ud i verden. 
 
Derudover er engroshandlen (79 pct.) også hårdt ramt. I modsætning til sektoren for per-
sontransport er det næsten udelukkende rejserestriktioner på erhvervsrejsende, som på-
virker deres omsætning negativt. Det betyder, at de danske engrosvirksomheder ikke 
selv kan tage ud i verden og sælge produkter og serviceydelser, men i lige så høj grad at 
de ikke kan modtage delegationer fra udlandet, som er interesserede i danske løsninger. 
 
Endelig er turisme- og oplevelsessektoren er også hårdt ramt af rejserestriktionerne (73 
pct.). Her er det primært på grund af manglende udenlandske turister og i mindre omfang 
på grund af manglende udenlandske erhvervsrejsendes. I 2020 havde hoteller og ferie-
centre 44 pct. færre overnatninger end de havde i 2019ii. Derudover er fx rejsebureauer 
og lignende hårdt ramt af, at danskere ikke kan rejse ud i samme omfang som de kunne 
tidligere. 
   

Figur 2: 
Andelen af Dansk Erhvervs medlemmer, som oplever negativ påvirkning 
af omsætningen som følge af mindst én af de fire rejserestriktioner 

 

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

Note: n (alle) = 877. n (turisme og oplevelse) = 48. n (transport (person)) = 40. n (fødevarer) = 27. n (detailhandel - 

udvalgsvarer) = 182. n (rådgivning) = 81. n (it og tele) = 84. n (engroshandel) = 131. n (detailhandel - dagligvarer) = 

36. n (sundhed) = 31. n (velfærd) = 38. n (fremstilling) = 34. n (transport (gods)) = 96. 
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Figur 3: 
Andelen af Dansk Erhvervs medlemmer, som oplever negativ påvirkning 
af omsætningen som følge af de fire nævnte rejserestriktioner 

 

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

Note: n (alle) = 877. n (turisme og oplevelse) = 48. n (transport (person)) = 40. n (fødevarer) = 27. n (detailhandel - 

udvalgsvarer) = 182. n (rådgivning) = 81. n (it og tele) = 84. n (engroshandel) = 131. n (detailhandel - dagligvarer) = 

36. n (sundhed) = 31. n (velfærd) = 38. n (fremstilling) = 34. n (transport (gods)) = 96. 
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Forsamlingsforbuddet 

Forsamlingsforbuddet er den restriktion, som påvirker flest virksomheders omsætning 
negativt. Lige knap halvdelen (49 pct.) af virksomhederne rammes negativt af denne re-
striktion, se figur 4.  
 
Forsamlingsforbuddet rammer en lang række virksomheders omsætning via deres pri-
mære aktiviteter (fx spillesteder, biografer, mv.), mens en række andre virksomheder er 
ramt mere indirekte (fx fødevareproducenter og detailhandlen), fordi de leverer til bran-
cher, som er ramt direkte.  
 
Som det ses i figuren, er det særligt turisme- og oplevelsessektoren, der er ramt af for-
samlingsforbuddet. Her oplever hele 94 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer, at forsam-
lingsforbuddet påvirker deres omsætning negativt. Derudover er også sektoren for per-
sontransport hårdt ramt (78 pct.), da forsamlingsforbuddet blandt andet forhindrer af-
holdelsen af en række store fysiske events, som transportvirksomheder som fx taxier og 
busser normalt nyder godt af. 
   

Figur 4: 
Andelen af Dansk Erhvervs medlemmer, som oplever negativ påvirkning 
af omsætningen som følge af forsamlingsforbuddet  

 

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

Note: n (alle) = 877. n (turisme og oplevelse) = 48. n (transport (person)) = 40. n (fødevarer) = 27. n (detailhandel - 

udvalgsvarer) = 182. n (rådgivning) = 81. n (it og tele) = 84. n (engroshandel) = 131. n (detailhandel - dagligvarer) = 

36. n (sundhed) = 31. n (velfærd) = 38. n (fremstilling) = 34. n (transport (gods)) = 96. 
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Arealkravet 

Arealkravet udspringer ligesom forsamlingsforbuddet af behovet for at forhindre for 
mange personer i at samles på for lidt plads. Denne restriktion rammer også en lang 
række virksomheder (29 pct.) med turisme- og oplevelsessektoren som den klart hårdest 
ramte branche, se figur 5. 
 
Det gælder fx forlystelsesparker, der skal holde styr på/tælle antal besøgende ift. plad-
sen i parkerne eller restauranter, der må tage gæster ind til færre borde, biograferne der 
skal lade sæder være tomme mellem hver ”gruppe” besøgende, mv.  
   

Figur 5: 
Andelen af Dansk Erhvervs medlemmer, som oplever negativ påvirkning 
af omsætningen som følge af arealkrav (fx serveringssteder og butikker) 

 

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

Note: n (alle) = 877. n (turisme og oplevelse) = 48. n (transport (person)) = 40. n (fødevarer) = 27. n (detailhandel - 

udvalgsvarer) = 182. n (rådgivning) = 81. n (it og tele) = 84. n (engroshandel) = 131. n (detailhandel - dagligvarer) = 

36. n (sundhed) = 31. n (velfærd) = 38. n (fremstilling) = 34. n (transport (gods)) = 96. 
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Opfordring til at arbejde hjemme 

Fire ud af ti af Dansk Erhvervs medlemmer påvirkes negativt af den fortsatte opfordring 
til hjemmearbejde. Det kan skyldes mindre produktive arbejdsgange i virksomhederne, 
når ikke alle medarbejdere kan møde ind fysisk på én gang.  
 
En befolkningsundersøgelse foretaget af Norstat for Dansk Erhverv i maj 2021 viser, at 
danskere i beskæftigelse i gennemsnit har arbejdet hjemme 5,3 dage på en gennemsnit-
lig måned under corona. Til sammenligning arbejdede danskerne hjemme 1,7 dage på en 
gennemsnitlig måned inden corona. En gennemsnitlig dansker i beskæftigelse har derfor 
arbejdet ca. tre gange så meget hjemme under coronapandemien sammenlignet med 
tiden inden. 
 
Sektoren for persontransport (fx taxi, busser, mv.) rammes naturligt af denne restriktion, 
da behovet for transport til og fra arbejde samt mellem forskellige arbejdsopgaver bliver 
mindre med mere hjemmearbejde. 
 
Detailhandlen rammes også af denne restriktion, fordi en stor del af branchens salg fo-
regår, når danskerne svinger forbi butikker på vej til og fra arbejde, hvilket sker sjæld-
nere, når danskerne arbejder mere hjemme. 
   

Figur 6: 
Andelen af Dansk Erhvervs medlemmer, som oplever negativ påvirkning 
af omsætningen som følge af opfordring til at arbejde hjemme 

 

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

Note: n (alle) = 877. n (turisme og oplevelse) = 48. n (transport (person)) = 40. n (fødevarer) = 27. n (detailhandel - 

udvalgsvarer) = 182. n (rådgivning) = 81. n (it og tele) = 84. n (engroshandel) = 131. n (detailhandel - dagligvarer) = 

36. n (sundhed) = 31. n (velfærd) = 38. n (fremstilling) = 34. n (transport (gods)) = 96. 
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Coronapas 

34 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer rammes negativt på omsætningen som følge af 
kravet om at skulle vise coronapas, når man fx skal besøge restauranter, biografer, mu-
seer, mv.  
 
Figur 7 nedenfor viser ikke overraskende, at det særligt er turisme- og oplevelsessekto-
ren, som er ramt af denne restriktion. I denne sektor påvirkes 88 pct. af virksomhedernes 
omsætning negativt som følge af kravet om fremvisning af coronapas. Derudover er også 
sektoren for persontransport hårdt ramt (58 pct.). Det kan skyldes, at færre fx går ud og 
spiser på grund af kravet om coronapas og dermed lider taxichauffører og andre trans-
portvirksomheder under danskernes manglende behov for at blive fragtet fra A til B. 
 
Endelig kan man se, at de store underleverandører til restauranterne og cafeerne (bran-
cherne fødevarer og detailhandlen med dagligvarer) også rammes indirekte af denne re-
striktion, da omsætningen hos spisestederne endnu ikke er tilbage på normalen. 
   

Figur 7: 
Andelen af Dansk Erhvervs medlemmer, som oplever negativ påvirkning 
af omsætningen som følge af krav om coronapas 

 

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

Note: n (alle) = 877. n (turisme og oplevelse) = 48. n (transport (person)) = 40. n (fødevarer) = 27. n (detailhandel - 

udvalgsvarer) = 182. n (rådgivning) = 81. n (it og tele) = 84. n (engroshandel) = 131. n (detailhandel - dagligvarer) = 

36. n (sundhed) = 31. n (velfærd) = 38. n (fremstilling) = 34. n (transport (gods)) = 96. 
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Oversigt – gældende restriktioner på dataindsamlingstidspunktet 1/2 

Ind- og udrejsebegrænsninger for turister og erhvervsrejsende 
Der udarbejdes ugentligt en tabel over de enkelte lande/regioner, som tager 
udgangspunkt i den sundhedsmæssige situation i de pågældende lande/re-
gioner ud fra objektive kriterier. På den baggrund klassificeres lande/regio-
ner i forskellige risikoniveauer, og verden er således opdelt i gule, orange og 
røde lande/regioner til brug for Udenrigsministeriets og Rigspolitiets prak-
sis. 
 
Danmark gik den 14. maj ind i fase 3 for rejser til andre EU-lande og Schen-
genlande. Overordnet set giver tidligere smitte med coronavirus samt vacci-
nation adgang til gule og orange lande uden nævneværdige begrænsninger. 
For personer, der blot rejser med en test, er der væsentligt flere restriktioner. 
Næste fase (4) igangsættes 26. juni. Se detaljer her: 
 
https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/05/Fase-3-og-
4-EU-og-Schengenlande.pdf 
 
Der gælder desuden særlige regler for grænselandet dvs. Slesvig-Holsten, 
Sydsverige (Skåne og Blekinge len) og Vestsverige (Hallands og Västra Göta-
lands len). For grænselandet gælder den regionale mekanisme jf. tabel 4, idet 
der alene anvendes data om antal nye smittede. Se mere her: 
 
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/ 

Arealkrav for butikker og serveringssteder (indendørs) 
4 m2 pr. kunde i butikker på 0-1999 m2, 6 m2 pr. kunde i butikker på 2000-
4999 m2, 8 m2 på butikker på 5000-9999 m2 og 10 m2 pr. kunde i butikker på 
mere end 10.000 m2. 

Skiltningskrav, krav om afmærkning og ensretning af kunder 
Krav om ophæng af plakater med information om smittespredning, krav om 
mundbind og det maksimale antal kunder tilladt i butikken. For butikker på 
mere end 2000 m2 gælder desuden at der skal afmærkes og skiltes om ens-
retning og at der skal opsættes en plakat der angiver størrelsen på lokalet. 

Opsynspersonale og optælling af kunder i butikker på over 2.000 m2 
1 opsynsperson pr. 2.000 m2 som er ansvarlige for at der ikke lukkes flere ind 
end tilladt, at kunderne holder 2 meters afstand og at der er håndsprit tilgæn-
geligt.  

https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/05/Fase-3-og-4-EU-og-Schengenlande.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/05/Fase-3-og-4-EU-og-Schengenlande.pdf
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/
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Oversigt – gældende restriktioner på dataindsamlingstidspunktet 2/2 

Krav om mundbind 
Gældende i detailhandlen, den offentlige transport og oplevelses- og restau-
rationsbranchen ved stående aktiviteter.  

Nedlukning af visse erhverv (fx diskoteker, festivaler, større events, 
mv.) 
Nedlukning af nattelivet og forbud mod afholdelse af store events med mere 
end 500 siddende tilskuere/deltagere.  

Opfordring til at arbejde hjemme 
Hjemsendelse af alle offentlige ansatte, som ikke varetager kritiske funktio-
ner. 

Begrænsning af lukketid 
Åbningstiden i restaurationsbranchen begrænset til kl. 23 og forbud mod ud-
skænkning og salg af alkohol efter kl. 22.  

Forsamlingsforbud 
25 personer indendørs og 75 personer udendørs, 

Krav om fremvisning af coronapas 
Krav i idræt (foreningsidræt og fitnesscentre) oplevelsessektoren, restaurati-
onsbranchen og liberale erhverv.  
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 31. maj 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. 
  
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til senioranalytiker Jakob Kæstel Madsen på 
jkm@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6079. 
 
 

i Danmarks Statistik, tabel FIKS11, 26-05-2021 

ii Danmarks Statistik, tabel HOTEL1, 12-05-2021 
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