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Covid-19-krisen er uden fortilfælde og har på kort tid ramt erhvervslivet i Danmark hårdt. Dansk Erhvervsfremme har

siden midten af marts 2020 udsendt spørgeskemaer til en lang række danske virksomheder, selvstændige og

iværksættere i landet over for at få et overblik over, hvordan og i hvor høj grad Covid-19-krisen har påvirket

virksomhederne og iværksætterne. Vi håber, at undersøgelsen kan bidrage med input til, hvordan de lokale

erhvervsfremmeaktører kan udvikle, igangsætte og formidle initiativer og aktiviteter, som kan understøtte erhvervet

og mindske de negative effekter af krisen.

Undersøgelsen er gennemført i perioden 23. marts 2020 til 8. maj 2020. Det vil sige, at den er gennemført, før anden

fase af genåbningen blev påbegyndt 11. maj. Spørgeskemaet er besvaret af 2.894 virksomheder fordelt over alle fem

danske regioner og 11 forskellige kommuner.

Besvarelserne kommer fra små, mellemstore og store virksomheder med hovedvægten på de helt små virksomheder

med 1-5 ansatte. Undersøgelsen er udsendt til samtidigt forskellige brancher.

Undersøgelsen viser, at erhvervslivet i høj grad er ramt på omsætningen, hvor 68 pct. har mistet omsætning. Heraf har

hele 25 pct. af virksomhederne mistet mellem 76 og 100 pct. af deres omsætning, og 36 pct. har tabt mere end

halvdelen af deres omsætning. Der er altså en betydelig negativ effekt på virksomhedernes aktiviteter forud for anden

fase af genåbningen.

19% af virksomhederne har reduceret antallet af medarbejdere under Covid-19, og 17% har sendt medarbejdere hjem

på lønkompensation. Det forventes på baggrund af virksomhedernes bekymring for fremtiden samt deres forventede

udbytte af statens kompensationsordninger, at flere vil miste arbejdspladser frem til den fulde genåbning af landet.

Omkring hver femte er i problemer og er enten usikre på, om de kan fortsætte, er lukningstruede eller er lukket

permanent. Til gengæld er der også mange virksomheder, som rustet til at modstå krisen. 25% svarer, at deres

virksomhed er upåvirket af Covid-19-udbruddet. 2% af virksomhederne er bedre stillet og vækster under krisen.

Mange virksomheder har søgt hjælp i de ordninger og kompensationsmuligheder som staten har tilbudt, og samtidig har

40 pct. søgt hjælp hos egne rådgivere. Virksomhederne har reageret hurtigt og udvist handlekraft ift. den

ekstraordinære situation, som de er bragt i.
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Hos Dansk Erhvervsfremme håber vi at undersøgelsen kan bidrage med viden til at oplyse det fortsatte arbejde med at

understøtte virksomhederne med tiltag, information og kontakter, som kan være med til at mindske de negative

konsekvenser af Covid-19-krisen I Danmark. Vi følger fortsat udviklingen hos virksomheder og vil om muligt følge op

med viden om udviklingen og konsekvenserne af genåbningen hos virksomhederne når vi har indsamlet data og

afhængigt af, hvordan situationen udvikler sig.

Har du spørgsmål til undersøgelsen, eller er du interesseret i din egen undersøgelse af konsekvenserne af Covid-19

lokalt hos dig?

Kontakt os på md@danskerhvervsfremme.dk og hør mere om, hvad vi tilbyder.

Med venlig hilsen

Maria Kudahl Doohan

Analysekonsulent, Dansk Erhvervsfremme
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2894 virksomheder 11 Erhvervsorganisationer 5 regioner

Indsamlet mellem 23.03 og 08.05 2020DANSK ERHVERVSFREMME //

Omsætning er steget

Omsætning er uændret

Omsætning er faldet 
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Svarer, at omsætning er faldet 

mellem 76 og 100%
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Region Syddanmark

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Nordjylland

102 virksomheder

Region Midtjylland
150 virksomheder

2.069 virksomheder

72 virksomheder

501 virksomheder

11 Erhvervsorganisationer 5 regioner2894 virksomheder
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Figur 1: Påvirkningen af virksomhedernes omsætning under Covid-19
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75%

Omsætningen er
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100%

Der har ikke været samme udbud, og dermed 

kommer der ikke nye opgaver ind

Blandt respondenterne har hver fjerde svaret, 

at omsætningen er faldet mellem 76 og 100%.

36% oplever at omsætningen er faldet med 

mere end 50%. 

28% oplever uændret omsætning mens 4% 

oplever, at omsætningen er steget. 

” ”

Omsætning

Der forventes at komme en forsinket effekt på 

omsætningen ved at den forsinkes/udskydes 

nogle måneder

Kommentarer fra virksomheder med omsætningsfald over 50%

Nogle opgaver er blevet udskudt, men 

ikke aflyst

”



Antallet af arbejdspladser

Figur 2: Påvirkning af antallet af arbejdspladser
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Hos 80% er antallet af arbejdspladser 

uændret.



Statens kompensationsordninger

Figur 3: Andel der forventer at benytte kompensationsordninger*

Figur 4: Andel der ikke kender kompensationsordningerne*

Blandt respondenterne forventer flest 

virksomheder at gøre brug af muligheden 

for kompensation til selvstændige og 

midlertidigt at udskyde betalingsfrister. 

23% forventer at gøre brug af muligheden 

for kompensation for faste udgifter, og 

22% forventer at gøre brug af muligheden 

for lønkompensation. 

Der er flest virksomheder, der ikke kender 

til mulighederne i den udvidede 

varslingspulje. Der er generelt et højt 

kendskab til statens 

kompensationsordninger blandt 

respondenterne.
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Lønkompensation

Kompensation til selvstændige
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Udskydelse af betalingsfrister

Udvidet ret til sygedagpenge

Garantiordning for nye lån

Udvidet varslingspulje

Blandt virksomheder med 

omsætningsfald på over 50% 

forventer 65% at gøre brug af 

kompensation til selvstændige 

Blandt virksomheder med 

omsætningsfald på over 50% 

forventer 48% at gøre brug af 

kompensation for faste udgifter 

Figur 4: De hårdest ramte virksomheder*



Figur 5: Andel der forventer at kompensationsordningen slet ikke vil gøre 

en positiv forskel for virksomheden*

Figur 6: Andel der forventer at kompensationsordningen i høj eller i 

meget høj grad vil gøre en positiv forskel for virksomheden*

Flest respondenter forventer at 

Garantiordningen for nye lån, den udvidede 

varslingspulje og udvidede ret til 

sygedagpenge slet ikke vil gøre en forskel 

for deres virksomhed.

Flest respondenter forventer, at 

kompensation til selvstændige, 

kompensation for faste udgifter og 

lønkompensation i meget høj grad vil gøre 

en forskel.
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* I undersøgelsen tages der ikke højde for, hvorvidt virksomhederne kvalificerer sig til den enkelte ordning. Det er muligt at 
andelene så anderledes ud, hvis virksomhederne kun var blevet spurgt til de ordninger, der er relevante for dem. Eksempelvis 
ville andelen af dem, som gør brug af ordningen for selvstændige formentlig være større, såfremt de større virksomheder var 
frasorteret .  Det samme gælder ordningen for større arrangementer, hvor det er få virksomheder, det er relevant for. 
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Sparring

Figur 7: Andel der forventer at benytte muligheden for sparring

Figur 8: Andel der ikke kender muligheden for sparring

Blandt respondenterne forventer flest at 

gøre brug af egne rådgivere i forbindelse 

med Corona-udbruddet. 12% forventer at 

gøre brug af muligheden for sparring med 

deres lokale erhvervsråd eller 

erhvervsafdeling. 8% forventer at ringe til 

Erhvervsstyrelsens Corona-hotline. 5% 

forventer at sparre med Erhvervshuset. 

Der er generelt et højt kendskab til de 

forskellige muligheder for sparring. 
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Egne rådgivere

”Mere information om virksomhedernes 

muligheder. Evt. samlet overblik over hvor 

man kan søge hjælp.
”Vi har brug for hjælp til at navigere i de 

mange hjælpepakker.



Igangsatte initiativer

Figur 9: Andel der har igangsat initiativer for at minimere 

de negative effekter af Corona-udbruddet*

Blandt respondenterne er der flest 

virksomheder der har etableret 

hjemmearbejdspladser og gennemført 

ferieafvikling.
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* Virksomhederne har haft mulighed for at vælge mere end et svar, og tallene summerer derfor ikke til 100%
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24% Har ikke oplevet nogen

negative konsekvenser af Covid-19



Virksomhedernes ”temperatur”

Figur 10: Hvordan er virksomhedens ”temperatur”

51% af respondenterne oplever at virksomheden er lidt ramt af krisen, men forventer at virksomheden kan klare sig. 15% er 

meget ramt af krisen og går en usikker fremtid i møde. 5% er lukningstruede mens 2% af de adspurgte virksomheder er 

permanent lukket grundet Covid-19.  25% af virksomhederne er upåvirkede af Covid-19 udbruddet og 2% vækster under 

krisen. 
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Virksomheden er permanent lukket grundt Covid-19

Virksomheden er hårdt ramt, og vi er lukningstruede

Virksomheden er meget ramt, og vi er usikre på, om vi kan fortsætte

Virksomheden er lidt ramt, men vi kan formentlig godt klare os igennem krisen

Virksomheden er upåvirket, og vi kan fortsætte, som vi plejer

51% 

Virksomheden er bedre stillet og vi vækster 

25%

2%

15%

5%

2%



Besvarelser fra undersøgelsens åbne spørgsmål

14

I undersøgelsens sidste spørgsmål i spørgeskemaet blev respondenterne inviterede til at give deres input til, hvad de 

lokale erhvervsaktører kan hjælpe virksomhederne med. 

Rigtig mange virksomheder gjorde brug af muligheden. 

Mange respondenter giver udtryk for at det, de har mest behov for i denne tid, er information og sparring omkring 

statens hjælpepakker eller generel råd og vejledning.

En del af respondenterne opfordrer desuden til, at de lokale erhvervsfremmeaktører fortsætter arbejdet, med at 

promoverer det lokale område herunder en Støt Lokalt Kampagne.

Overordnet set giver respondenterne udtryk for, at de lokale aktører skal fortsætte med de initiativer de har igangsat 

og opretholde dialogen med virksomhederne. Flere kommer også med et ønske om et katalog eller netværk, hvor man 

kan matche virksomhederne med hinanden lokalt, hvis man står og mangler en leverandør.

En del af respondenterne giver udtryk for, at det kan være svært at se, hvad de har behov for hjælp til. De kan endnu 

ikke se, hvad konsekvenserne af krisen bliver, og de giver derfor udtryk for, at de i øjeblikket ikke har brug for hjælp, 

men at det på sigt kan blive relevant. 

Flere virksomheder udtrykker bekymring over, at det går for langsomt med at få udbetalt kompensation fra 

støtteordningerne og håber at de lokale aktører kan lægge pres på at udbetalingerne fremskyndes. 

Nogen virksomheder oplever, at de falder mellem to stole i forhold til kompensationsordninger. Det nævnes blandt andet 

at virksomheder med et dårligt regnskabsår i 2019 er dårligt stillede i kompensationsordningerne, selvom deres 

omsætning er blevet bedre siden. Desuden påpeger en del af virksomhederne, at deres udgifter er for små til at kunne 

dækkes under støtteordningerne. 

Endelig foreslår en del virksomheder,  at kommunen fremskynder projekter med henblik på at støtte lokale 

leverandører. 
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