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Figuren viser bl.a., at:

• Der er stor variation i, hvordan krisen 

rammer – både på tværs af sektorer og 

inden for de enkelte sektorer. 

• Dele af detailhandlen og serviceerhverv 

er hårdere ramt end industri og bygge & 

anlæg..

• Der er især stor variation inden for 

detailhandel, hvor en tredjedel af 

virksomhederne har oplevet en øget 

omsætning, mens mere end halvdelen 

har oplevet et fald i omsætningen. Heraf 

har 17 pct. oplevet et fald i omsætningen 

på mellem 75-100 pct. 

• Knap to tredjedele inden for 

serviceerhverv har oplevet et fald i 

omsætningen, mens en tredjedel har en 

uændret omsætning.

• Inden for industrien har omkring hver 

femte virksomhed oplevet omsætnings-

nedgang på mere end 25 pct.



Risiko for afvikling af virksomheden på landsplan (marts-april)

Figuren viser, at:

• Størstedelen af virksomhederne på tværs 

af brancher vurderer, at der ingen risiko er 

for, at de må afvikle virksomheden på kort 

sigt. 

• Detailbranchen er mest udfordret, hvor 13 

pct. af virksomhederne vurderer, at der er 

nogen eller meget stor risiko for at måtte 

afvikle virksomheden på kort sigt. 

• Inden for de øvrige sektorer er der i 

omegnen af 5-6 pct. af virksomhederne, 

der oplever nogen eller meget stor risiko 

for at måtte afvikle virksomheden.  







•

•

•

•

•

•

•



Figuren viser, at: 

• Der er stor forskel på, hvordan krisen har 

ramt de forskellige sektorer. 

• Erhverv, som er tæt forbundet med 

turisme, blev hårdest ramt af corona-

krisen. Over 90 pct. af hotellerne har 

oplevet et fald i omsætningen på mellem 

75-100 pct. 

• Rejsebureauerne er også hårdt ramt, og 

der er ingen rejsebureauer, som ikke har 

oplevet et fald i omsætningen som 

konsekvens af corona-krisen. 80 pct. af 

virksomhederne har oplevet et fald i 

omsætning på mellem 75-100 pct.

• Også virksomheder inden for kultur, sport 

og fritid samt restauranter har været hårdt 

ramt af corona-krisen. 

• Dele af detailhandlen har også været ramt 

hårdt, mens andre virksomheder har haft 

fremgang i omsætningen. 

• Virksomheder inden for handel med 

fødevarer, drikke- og tobaksvarer har ikke 

været hårdt ramt af corona-krisen. Her har 

70 pct. af virksomhederne oplevet en øget 

omsætning. 



Figuren viser, at: 

• Virksomheder inden for turisme og 

oplevelseserhverv oplevede størst risiko 

for at måtte afvikle virksomheden som 

følge af krisen. 

• Omkring to tredjedele af rejsebureauerne 

vurderede, at der var meget stor risiko for, 

at de må afvikle virksomheden. Kun en 

femtedel af virksomhederne vurderede, at 

der ingen risiko er for at de må afvikle 

virksomheden. 

• En stor del af hotellerne var også i fare for 

at må afvikle deres virksomhed. Her 

vurderede 40 pct., at der er nogen risiko 

for at de må afvikle virksomheden. 

• Virksomheden inden for detailhandlen 

samt kultur, sport og fritid vurderede 

omvendt ikke, at der en stor risiko for 

afvikling af virksomheden som konsekvens 

af corona-krisen. 

• 90 pct. af virksomheder inden for handel 

med fødevarer, drikke- og tobaksvarer 

vurderer, at der ingen risiko er for afvikling. 
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Figuren viser, at: 

• Der er meget stor variation mellem 

brancherne inden for industrien ift., 

hvordan de har været ramt af corona-

krisen. 

• Det er kun meget få virksomheder inden 

for industrien, som indtil videre er blevet 

hårdt ramt. En stor del af virksomhederne 

på tværs af brancherne har enten oplevet 

en uændret omsætning eller et fald på 

mellem 0-25 pct.

• Fx har 9 pct. af virksomhederne inden for 

tekstil- og læderindustrien oplevet et fald i 

omsætning på mellem 75-100 pct. 

Samtidig er der dog 13  pct., som har 

oplevet en fremgang i omsætningen. 

• Et lignende billede tegner sig inden for en 

række brancher, hvor nogle virksomheder 

oplever et mindre fald i omsætningen, 

mens andre oplever en fremgang.

• Visse brancher såsom medicinalindustrien 

og den kemiske industri har været mere 

eller mindre upåvirket af corona-krisen. 
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Figuren viser, at:

• Overordnet set er der på tværs af 

brancherne i industrien på nuværende 

tidspunkt kun en meget lille risiko for, at 

virksomheder må afvikles som konsekvens 

af corona-krisen. 

• Maskinindustrien er hårdest ramt, hvor 

omkring en tredjedel vurderer, at der er en 

lille risiko for, at virksomheden må afvikles. 

Over halvdelen af virksomhederne 

vurderer dog ikke, at der er nogen risiko 

for afvikling. 

• Et lignende billede tegner sig for 

virksomheder inden for træ- og 

papirindustrien, hvor 10 pct. vurderer, at 

der er en stor risiko for, at virksomheden 

må afvikles inden for de næste tre 

måneder.

• Alle virksomheder inden for olieraffinaderi 

og medicinalindustrien vurderer, at der 

ingen risiko er for, at virksomheden må 

afvikles. 

”Med den nuværende viden, hvad er risikoen for, at jeres virksomhed må afvikles i løbet af de 

næste tre måneder som følge af corona-virus?” 
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Figuren viser, at: 

• Virksomheder inden for rådgivning, 

forskning o.a. videnservice samt IT-

konsulenter er ikke ligeså hårdt ramt som 

andre brancher. 

• Omkring to tredjedele af virksomhederne  

inden for disse brancher har oplevet et fald 

i omsætning på mellem 0-25 pct. 

• Lidt over en femtedel af IT-konsulent-

virksomhederne har ikke oplevet en 

ændring i omsætningen. 

• Der er en mindre andel virksomheder (7 

pct.) inden for rådgivning, forskning o.a. 

videnservice, som har oplevet et fald i 

omsætningen på over 50 pct. 
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Incitamentsskabelse til privat byggeri

Offentlige indkøb af bæredygtige løsninger

Mere åben udbuds- og indkøbspolitik

Balancere offentlige investeringer med erhvervet 

Netværk og nye værdikæder
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