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2. nedlukning har foreløbig budt på mindre
omsætningsfald end 1. nedlukning
Den anden nedlukning af samfundet er gået mindre hårdt ud over omsætningen hos
GRAKOMs medlemmer end den første nedlukning, viser en spørgeskemaundersøgelse
blandt GRAKOMs medlemmer. De mindste medlemsvirksomheder skiller sig dog ud, idet
de både er hårdere ramt end under første nedlukning, og har det største fald i
omsætningen.
Samfundets anden nedlukning er gået mindre hårdt ud over den samlede omsætning blandt
GRAKOMs medlemmer end nedlukningen i foråret 2020. I 1. kvartal 2021 faldt branchens
samlede omsætning med 18 pct. i forhold til 1. kvartal 2019, som er det seneste 1. kvartal inden udbruddet af corona ramte Danmark.
Til sammenligning faldt omsætningen blandt GRAKOMs medlemmer under den første nedlukning sidste forår med hele 31 pct. sammenlignet med 2. kvartal i 2019.
Figur 1: Fald i omsætningen under de to nedlukninger sammenlignet med samme periode i 2019
Spg: ”Hvordan forventer du din virksomheds omsætning ændrer sig i indeværende kvartal sammenlignet med
samme kvartal 2019”
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Note: Vægtet efter virksomhedsstørrelse

Blandt virksomhederne med op til 4 ansatte svarer 42 pct., at deres omsætning er faldet med
mere 40 pct. Yderligere 42 pct. svarer, at omsætningen er faldet med mellem 10 pct. og 40
pct. Kun 16 pct. af de mindste virksomheder svarer, at de har haft en uforandret eller stigende omsætning i 1. kvartal 2021.
Sammenlignet med nedlukningen i foråret 2020 er andelen virksomheder med 4 ansatte eller
færre, der har oplevet fald i omsætningen, højere under den anden nedlukning.
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Figur 2: Virksomhederne fordelt på omsætningsfald og antal ansatte under de to nedlukninger ift. 2019
Spg: ”Hvordan forventer du din virksomheds omsætning ændrer sig i indeværende kvartal sammenlignet med
samme kvartal 2019”

100%
16%

90%
80%

50%

19%

24%

31%

36%

70%
60%

9%

46%
42%
40%

28%

54%
45%

40%
30%
20%

41%

42%

46%

36%

27%

10%

18%

0%
2. kvartal 1. kvartal
2020
2021

0-4 ansatte
Faldet over 40 pct.

2. kvartal 1. kvartal
2020
2021

5-19 ansatte
Faldet 10 til 40 pct.

2. kvartal 1. kvartal
2020
2021

20- ansatte

Uforandret eller stigende

Note: Uvægtet

Andelen af virksomheder med 5 ansatte eller mere, som oplever omsætningsfald på over 40
pct., har derimod været lavere under den anden nedlukning. Samtidig har andelen af virksomheder med en uforandret eller stigende omsætning været højere.
Der tegner sig dermed et billede af en modsatrettet tendens, hvor små virksomheder både er
ramt relativt hårdere på omsætningen under den anden nedlukning i forhold til sidste forår, og
omsætningen i størstedelen af de større virksomheder også falder markant dog mindre end i
foråret.

Medlemmerne har lave forventninger til 2. kvartal 2021
Adspurgt forventer GRAKOMs medlemmer, at branchens omsætning bliver 13 pct. lavere
end i 2. kvartal 2019. Her har de mindste virksomheder de laveste forventninger. Således forventer virksomheder med op til fire ansatte, at omsætningen vil være 23 pct. lavere, mens
virksomheder med 5-19 ansatte forventer et fald på 19 pct. Virksomhederne med over 20 ansatte forventer, at deres omsætning vil være 12 pct. lavere.
Forventningerne tegner dermed et billede af, at tendensen med at de mindste virksomheder
er hårdest ramt også vil gøre sig gældende i 2. kvartal 2021.
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Om undersøgelserne
Undersøgelsen blev udsendt til alle GRAKOMs medlemsvirksomheder.
Marts 2021:
Undersøgelsesperiode: 23. marts 2021 – 1.- april 2021.
95 virksomheder besvarede undersøgelsen, svarende til en svarprocent på 21 pct.
Juni 2020:
Undersøgelsesperiode: 25. juni 2020 – 30. juni 2020
101 virksomheder besvarede undersøgelsen, svarende til en svarprocent på 22 pct.
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