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Konsekvensanalyse 

Covid-19

Covid-19-krisen er uden fortilfælde og har på kort tid ramt erhvervslivet i Næstved kommune. Næstved Erhverv har i 

midten af april 2020 udsendt et spørgeskema til en lang række virksomheder, selvstændige og iværksættere i Næstved 

kommune for at få et overblik over, hvordan og i hvor høj grad Covid-19 har påvirket virksomhederne og 

iværksætterne. Endvidere skal undersøgelsen bidrage med input til, hvordan Næstved Erhverv kan udvikle, igangsætte 

og formidle initiativer og aktiviteter, som kan understøtte erhvervet og mindske de negative effekter af krisen. 

Undersøgelsen er gennemført i perioden 15. april  2020 til 23. april 2020. Spørgeskemaet er sendt ud til 3.019 

virksomheder. Der er modtaget 390 besvarelser svarende til en deltagelse på 13 pct.

Undersøgelsen er primært besvaret af små virksomheder (1-5 ansatte). Det afspejler i høj grad erhvervsstrukturen i 

Næstved. 

Undersøgelsen viser, at virksomhederne i høj grad er ramt på omsætningen. 61 pct. har mistet omsætning. Heraf har 

22 pct. af virksomhederne mistet mellem 75 og 100 pct. af deres omsætning, og 33 pct. har tabt mere end halvdelen af 

deres omsætning. Der er altså en betydelig negativ effekt på virksomhedernes aktiviteter allerede godt en måned inde i 

Covid-19-krisen. 

14pct. har mistet arbejdspladser, mens 85 pct. oplever at antallet af arbejdspladser er uændret.

Omkring hver femte virksomhed 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 forventer at klare sig igennem krisen 41 pct. er 

lidt ramt, mens 35 pct. er upåvirkede og 3 pct. vækster under krisen.

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

29 pct. søgt hjælp hos egne rådgivere. Mange virksomheder har hurtigt reageret og udvist handlekraft ift. den 

ekstraordinære situation, som de er bragt i. 

Næstved Erhverv vil med udgangspunkt i undersøgelsen fortsætte arbejdet med at understøtte virksomhederne med 

webinarer, information, sparring og netværk, som kan være med til at mindske de negative konsekvenser af Covid-19-

krisen. 

Med venlig hilsen

Rasmus Holst-Sørensen

Direktør, Næstved Erhverv

Indledning



Gennemførselsstatistik

Antal Andel

Deltagere (totalt) 3.019 100%

Ikke svaret 2.501 83%

Vil ikke deltage 126 4%

Gennemførte 390 13%

Bounce 202
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Tabel 1: Gennemførselsstatistik Figur 1: Respondenternes virksomhedsstørrelse
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Figur 2: Respondenternes branchefordeling
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Omsætning

Figur 4: Omsætningsfald på 51-100% fordelt på virksomhedsstørrelse

Blandt respondenterne har omkring hver 

femte svaret, at omsætningen er faldet 

mellem 76 og 100%.

33% oplever at omsætningen er faldet 

med mere end 50%. 

Omkring hver tredje virksomhed oplever 

uændret omsætning mens 4% oplever, at 

omsætningen er steget. 

Det høje omsætningsfald på mellem 51 og 

100% er især gået udover de små og 

mellemstore virksomheder. Mere end hver 

tredje virksomhed med 0-5 medarbejdere 

ligger i denne kategori. 

Det samme gør sig gældende for 39% af 

virksomhederne med 6-10 medarbejdere
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Figur 3: Påvirkningen af virksomhedernes omsætning under Covid-19
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Figur 5: Omsætningsfald på 51-100% fordelt på branche

Det høje omsætningsfald på mellem 51 og 

100% er især gået ud over virksomheder i 

brancherne ”Restaurant eller anden 

fødevarevirksomhed”, ”Sundhed”, 

”Turisme”, ”landbrug” og ”Kultur”.
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Figur 6: Omsætningsfald på 51-100% fordelt på byer
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Figur 7: Omsætningsfald på 51-100% fordelt på etableringsdato

Det høje omsætningsfald på mellem 51 og 

100% er nogenlunde jævnt fordelt 

geografisk.

Det høje omsætningsfald på mellem 51 og 

100% er nogenlunde jævnt fordelt blandt 

nye og ældre virksomheder. 



Antallet af arbejdspladser

14 procent af respondenterne vurderer, at 

antallet af arbejdspladser er faldet som 

følge af Covid-19-udbruddet.

Figur 8: Påvirkning af antallet af arbejdspladser
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Figur 9: Andel der har oplevet fald i antallet af arbejdspladser

fordelt på branche

Restaurant og anden fødevarevirksomhed 

er den branche, der er hårdest ramt. Her 

har 40% af virksomhederne oplevet fald i 

antallet af arbejdspladser. Men også 

Transport og godshåndtering (28%) er 

blandt de hårdest ramte brancher.
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Sygefravær

Figur 10: Påvirkning af sygefravær

Sygefraværet er for de fleste 

virksomheders vedkommende uændret. 

8% oplever en stigning i sygefraværet.
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Statens kompensationsordninger

Figur 11: Andel der forventer at benytte kompensationsordninger*

Figur 12: Andel der ikke forventer at benytte kompensationsordninger*

Figur 13: Andel der ikke kender kompensationsordningerne*

Blandt respondenterne forventer flest 

virksomheder at gøre brug af muligheden 

for kompensation til selvstændige (29%). 

25% forventer at gøre brug af den 

midlertidige udskydelse af betalingsfrister. 

17% forventer at gøre brug af muligheden 

for kompensation for faste udgifter. 

Blandt respondenterne er der flest, der 

forventer ikke at gøre brug af den øgede 

adgang til eksportkredit, kompensation til 

arrangører samt garantiordningen for nye 

lån.

Der er flest virksomheder, der ikke kender 

til mulighederne i den udvidede 

varslingspulje. Der er generelt et højt 

kendskab til kompensationsordningerne 

blandt virksomhederne.
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Statens kompensationsordninger

Figur 14: Andel der har svaret ved ikke/ikke relevant*

Blandt respondenterne er der flest der 

svarer ved ikke/ikke relevant til 

kompensation til arrangører og øget 

adgang til eksportkredit (21%). 18% har 

svaret ved ikke/ikke relevant til den 

udvidede varslingspulje og 

arbejdsfordelingsordningen. 

10

Konsekvensanalyse 

Covid-19

13%

21%

16%

13%

18%

17%

11%

14%

21%

18%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Lønkompensation

Kompensation til arrangører

Udvidet ret til sygedagpenge

Midlertidig udskydelse af betalingsfrister

Udvidet varslingspulje

Garantiordning for nye lån

Kompensation til selvstændige

Kompensation for faste udgifter

Øget adgang til eksportkredit

Arbejdsfordeling

Andet



Figur 15: Andel der forventer at kompensationsordningen slet ikke vil gøre 

en positiv forskel for virksomheden*

Figur 16: Andel der forventer at kompensationsordningen i høj 

eller meget høj grad vil gøre en positiv forskel for virksomheden*

Flest respondenter forventer, at øget 

adgang til eksportkredit, kompensation til 

arrangører samt 

arbejdsfordelingsordningen 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 17: Andel der forventer at benytte muligheden for sparring

Figur 18: Andel der ikke kender muligheden for sparring

Blandt respondenterne forventer flest at 

gøre brug af revisor, advokat eller 

virksomhedsrådgiver i forbindelse med 

Covid-19-udbruddet. 7% forventer at gøre 

brug af muligheden for sparring med 

Næstved Erhverv.

Flest respondenter kender ikke 

muligheden for sparring med Næstved 

Erhverv (12%). 11% kender ikke muligheden 

for sparring med Erhvervshus Sjælland. 

Der er generelt et højt kendskab til 

sparringsmulighederne blandt 

virksomhederne.
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Igangsatte initiativer

Figur 19: Andel der har igangsat initiativer for at minimere 

de negative effekter af Covid-19-udbruddet*

Blandt respondenterne er der flest 

virksomheder der har lukket midlertidigt 

(21%), etableret hjemmearbejdspladser 

(14%) foretaget ændringer i deres 

salgsstrategi (13%) og nedsat antallet af 

medarbejdertimer (13%). 

38% har ikke oplevet nogen negative 

konsekvenser af Covid-19-udbruddet.  
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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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Virksomhedernes temperatur

Figur 20: Hvordan er virksomhedens status

41% af respondenterne oplever at 

virksomheden er lidt ramt af krisen. 14% 

er meget ramt mens 5% er hårdt ramt. 

2% er permanent lukket. 35% af 

virksomhederne er upåvirkede. 
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Besvarelser fra undersøgelsens åbne spørgsmål
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I undersøgelsens sidste spørgsmål i spørgeskemaet blev respondenterne inviterede til at give deres input til, hvad 

Næstved Erhverv kan hjælpe virksomhederne med. 

126 af respondenterne gjorde brug af muligheden. 

Mere end hver tiende respondent giver udtryk for at det, de har mest behov for i denne tid, er dialog, information og 

sparring og generel råd og vejledning.

Omkring hver tiende ønsker et øget fokus på at købe ydelser og varer af lokale virksomheder, både fra Næstved 

kommune og Næstved Erhverv.

Omkring hver tiende foreslår at kommunen fremskynder projekter med henblik på at støtte lokale leverandører. 

Overordnet set giver respondenterne udtryk for, at Næstved Erhverv 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 eller har behov for sparring 

med en ligesindet virksomhed.

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. 

En del af respondenterne opfordrer desuden til, at Næstved Erhverv igangsætter en Støt Lokalt Kampagne.

En mindre del af respondenterne ønsker et fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden i Næstved kommune.


