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Virksomhederne savner 
information om nye 
restriktioner 

Mere end halvdelen af Dansk Erhvervs medlemmer mener ikke, at 
myndighederne har været gode nok til i tide at informere om ændringer 
i restriktionerne. Et stort flertal af virksomhederne ønsker derfor et 
gennemsigtigt og troværdigt varslingssystem, som kan give dem større 
klarhed over ændringer i restriktioner fremover.  
 
Det danske samfund er i øjeblikket mere eller mindre lukket ned. Restauranter, caféer 
og værtshuset er lukkede, detailhandlen med udvalgsvarer lukkede og alle elever og stu-
derende på landets uddannelser er sendt hjem uden bagkant. Dertil kommer en lang 
række andre brancher, som ikke kører på fuldt blus. Nedenstående 11 restriktioner er 
nogle af dem, der påvirker én eller flere brancher i det danske erhvervsliv lige nu. 

  
1) Nedlukning af serveringssteder (restauranter, caféer, barer mv.) 
2) Nedlukning af visse liberale serviceerhverv (tatovører, massageklinikker, frisø-

rer, køreskoler mv.) 
3) Nedlukning af indkøbscentre, stormagasiner, arkader samt udvalgsvarebutik-

ker 
4) Nedlukning af lokaler med idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter (fx fitness-

centre, badelande, mv.) 
5) Nedlukning af kulturtilbud (teater, biografer, koncerter mv.) 
6) Lukning af landegrænser 
7) Forsamlingsforbud 
8) Arealkrav for butikker 
9) Skiltningskrav, krav om afmærkning og ensretning af kunder 
10) Opsynspersonale og optælling af kunder i butikker på over 2.000 m2 
11) Hjemsendelse af elever på grundskole, ungdoms- og voksenuddannelser samt 

videregående uddannelser 
 
Dansk Erhverv har undersøgt, hvilke af de nævnte restriktioner der påvirker flest danske 
virksomheders omsætning negativt. Derudover har vi undersøgt virksomhedernes syn 
på, hvor gode myndighederne er til at varsle om ændringer i restriktioner rettidigt og om 
virksomhederne har behov for et klart og tydeligt varslingssystem fremover. 
 
Analysen viser, at forsamlingsforbuddet, lukning af storcentre og lukning af landegræn-
ser er de restriktioner, som påvirker flest virksomheder negativt på omsætningen. Der-
udover viser undersøgelsen, at et stort flertal af virksomhederne vurderer, at myndighe-
derne har været for langsomme til at give information om ændringer af de eksisterende 
restriktioner, så virksomhederne kunne omstille sig på en ny virkelighed. Endelig bakker 
et stort flertal af virksomhederne også op om et nyt, klart og troværdigt varslingssystem, 
som fremover kan danne rettesnor for, hvornår samfundet kan genåbnes. 
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Forsamlingsforbud samt lukning af storcentre og grænser påvirker flest virksomheder 
Forsamlingsforbuddet, nedlukningen af storcentrene og lukningen af landegrænserne 
påvirker flest virksomheders omsætning negativt. Det er hhv. 35 pct., 26 pct. og 25 pct. 
af virksomhederne, som er påvirket negativt på omsætningen af de pågældende restrik-
tioner. Kun 31 pct. af virksomhederne har angivet, at deres omsætning ikke er påvirket 
af nogle af de nævnte restriktioner, se figur 1. Det må så omvendt betyde, at restriktio-
nerne påvirker omsætningen negativt for ca. 7 ud af 10 virksomheder. 
   

Figur 1: 
Hvilke af følgende restriktioner har haft negativ påvirkning på din virk-
somheds omsætning den seneste måned? Angiv gerne flere svar. 

 

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

Anm: n = 1.193. 
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Figur 2 herunder viser andelen af virksomhederne på tværs af branche, som har oplevet 
en negativ påvirkning på virksomhedens omsætning som følge af forsamlingsforbuddet. 
Forsamlingsforbuddet har som nævnt overordnet set påvirket omsætningen negativt hos 
35 pct. af virksomhederne. 
 
Derudover viser figuren, at forsamlingsforbuddet lige nu påvirker flest virksomheder i 
oplevelsessektoren, hvor 84 pct. er ramt negativt på omsætningen. De socioøkomiske 
virksomheder eller foreninger (fx NGO’er) og rådgivningsbranchen er også hårdt ramt af 
forsamlingsforbuddet. 
   

Figur 2: 
Andelen af virksomheder på tværs af brancher, som er påvirket negativt 
på deres omsætning som følge af forsamlingsforbuddet 

 

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

Anm: 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 og n (Socialøkonomisk virksomhed eller forening) = 30.  
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Figur 3 herunder viser andelen af virksomhederne på tværs af branche, som har oplevet 
en negativ påvirkning på virksomhedens omsætning som følge af nedlukningen af ind-
købscentre, udvalgsvarebutikker, mv. Denne restriktion har overordnet set påvirket om-
sætningen negativt hos 26 pct. af virksomhederne. 
 
Desuden viser figuren, at det særligt er virksomheder i detailhandlen med udvalgsvarer, 
som lider under denne restriktion. Det er ikke overraskende, da mange af virksomhe-
derne i denne branche ligger i indkøbscentrene rundt om i Danmark. Dog er også engros- 
og fremstillingsvirksomhederne i høj grad ramt af denne restriktion. Det skyldes primært, 
at de er underleverandører til detailhandlen, som er hårdest ramt af denne restriktion. 
   

Figur 3: 
Andelen af virksomheder på tværs af brancher, som er påvirket negativt 
på deres omsætning som følge af nedlukningen af indkøbscentre, ud-
valgsvarebutikker, mv. 

 

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

Anm: 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 og n (Socialøkonomisk virksomhed eller forening) = 30.  
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Figur 4 herunder viser andelen af virksomhederne på tværs af branche, som har oplevet 
en negativ påvirkning på virksomhedens omsætning som følge af lukningen af lande-
grænser. Denne restriktion har overordnet set påvirket omsætningen negativt hos 25 pct. 
af virksomhederne. 
 
Desuden viser figuren, at det især er oplevelsessektoren, som er ramt af de lukkede lan-
degrænser. Det skyldes særligt, at antallet af turister i Danmark er styrtdykket under 
coronakrisen som følge af de lukkede grænser. Figuren viser også, at engros- og frem-
stillingsvirksomhederne er særligt ramt af denne restriktion. Det skyldes formentligt, at 
en stor del af virksomhederne i disse brancher eksporterer varer og serviceydelser til 
udlandet, hvilket lige nu er besværliggjort af coronapandemiens hærgen. 
   

Figur 4: 
Andelen af virksomheder på tværs af brancher, som er påvirket negativt 
på deres omsætning som følge af lukningen af landegrænser 

 

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

Anm: 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 og n (Socialøkonomisk virksomhed eller forening) = 30.  
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Myndighederne har ikke varslet om ændringer i restriktioner i tilstrækkelig god tid 
Figur 5 nedenfor viser i hvilket omfang virksomhederne mener, at myndighederne infor-
merer i tilstrækkelig god tid, når restriktioner ændres. Figuren viser fx, at 57 pct. i mindre 
grad eller slet ikke mener, at myndigheder har varslet i tilstrækkelig god tid, når det 
kommer til ophævelse/lempelse af nuværende restriktioner. På tværs af de tre spørgs-
mål svarer mellem 57-63 pct., at de i mindre grad eller slet ikke mener, at myndighederne 
har informeret i tilstrækkelig god tid. 
   

Figur 5: 
I hvilket omfang mener du, at myndighederne i tilstrækkelig god tid vars-
ler om følgende udsagn, så din virksomhed har mulighed for at tilpasse 
forretningen: 

 

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

Anm: n = 1.193. 
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Virksomhederne efterspørger et tydeligt varslingssystem fremover 
Figur 6 nedenfor viser andelen af virksomhederne, som ville have gavn af et nyt, gen-
nemsigtigt og troværdigt varslingssystem, der angiver hvilke kriterier, som skal være op-
fyldt, for at de nuværende restriktioner ændres. Overordnet set vil et klart og tydeligt 
varslingssystem gavne 65 pct. af virksomhederne i nogen eller i høj grad. 
   

Figur 6: 
I hvilket omfang vil det gavne din virksomhed, hvis myndighederne havde 
et klart varslingssystem, der angiver hvilke kriterier, der skal være op-
fyldt, for at restriktioner lempes/fastholdes/strammes? 

 

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

Anm: n = 1.193. 
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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 senioranalytiker Jakob Kæstel Madsen på 
jkm@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6079. 
 


