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9 ud af 10 (89%) erhvervsledere 
svarer, at de savner en klar plan for 
udfasning af restriktioner. 

Om pulsmålingen 471 danske erhvervsledere har deltaget i pulsmålingen “Nedlukningen 
af dansk erhvervsliv og tiden efter”. Besvarelserne er indsamlet i 

uge 6 2021, og respondenterne er bl.a. blevet spurgt til deres 
syn på den aktuelle nedlukning samt deres forretningsmæs-

sige forventninger til fremtiden.



Genåbningsplanen  
mangler
9 ud af 10 (89%) erhvervsledere svarer, 
at de savner en klar plan for udfasning af 
restriktioner.  
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Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn?  
“Jeg savner en klar plan for udfasning af restriktionerne i dansk erhvervsliv.”



Opbakning til  
digitalt coronapas
Et stort flertal (75 %) af erhvervslederne 
ser frem til, at der bliver udviklet et digi-
talt coronapas.

Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn? 
“Jeg ser meget frem til indførslen af digitale coronapas”
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Coronapas vil gavne 
eksporten
Blandt de erhvervsledere, der er ramt på 
eksporten grundet COVID-19, forventer 7 
ud af 10, at et coronapas vil have en positiv 
effekt på deres eksport. 

68%I hvilken grad forventer du, at indførslen af coronapas vil have en positiv 
effekt på jeres eksport?
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Behov for digitalt 
coronapas i hele EU
8 ud af 10 (78 %) erhvervsledere efter- 
lyser samtidig, at Danmark lægger pres  
på EU, så et digitalt europæisk coronapas 
kan blive en realitet.

Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn? 
“Danmark bør lægge pres på EU, så det digitale coronapas indføres i hele EU”
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Erhvervsledernes 
tillid til regeringen

I juni 2020 svarede ca. hver fjerde 
erhvervsleder, at de havde fået større tillid til 
regeringen under COVID-19-krisen. I dag er 
blot hver tiende enige i, at de har fået større 
tillid til regeringen, mens andelen af “meget 
uenige” er mere end fordoblet.

Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn? 
“Jeg har fået større tillid til regeringen under COVID-19-krisen”.
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Optimismen er  
begrænset
36 % af erhvervslederne er mindre 
optimistiske mht. vækst, end de var for 
6 måneder siden. Hver fjerde er mere 
optimistisk.

Er du i dag mere eller mindre optimistisk mht. vækst i din virksomhed i 
2021, end du var for 6 mdr. siden?
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Mange har tabt 
omsætning
Over halvdelen (55 %) af erhvervslederne 
oplever, at deres omsætning enten er faldet  
i høj grad eller i nogen grad som følge  
af COVID-19-situationen. 

Hvordan har COVID-19-situationen siden marts 2020 påvirket 
jeres omsætning?
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