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Befolkningens holdning til globaliseringen 

Coronakrisen og de seneste års handelspolitiske usikkerheder har vist, at danske virksomheder kan 

være sårbare, hvis produktionen er afhængig af købere og underleverandører fra den anden side af 

kloden. Selvom en stigende del af landets velstand er skabt gennem globale værdikæder af varer 

og tjenester fra Danmark til hele verden og omvendt, kan globale usikkerheder få virksomhederne 

til at forkorte deres forsyningskæder for at øge leverandørsikkerheden. Det kan fx være pandemier, 

Kinas konflikt med bl.a. Taiwan, Storbritanniens udtrædelse af EU eller tiltagende amerikansk pro-

tektionisme. På den baggrund påpeger flere verdensorganisationer, at verdenshandelen i fremtiden 

kan blive mere regionaliseret.1 

 

I en ny spørgeskemaundersøgelse, udført af Epinion for Kraka-Deloitte, har vi derfor spurgt dan-

skerne, om dansk erhvervsliv bør gøre sig mere afhængig af europæiske og indenlandske leveran-

dører og aftagere og mindre afhængig af resten af verden som følge af coronakrisen. Også selvom 

det potentielt vil medføre højere priser på en række varer. 

 

44 pct. af befolkningen er enige i, at dansk erhvervsliv bør gøre sig mindre afhængig af andre regi-

oner og i højere grad basere sig på europæiske samarbejdspartnere, jf. Figur 1. Coronakrisen har 

dermed medført et ønske om øget regionalisering af dansk erhvervsliv blandt en stor del af befolk-

ningen, hvilket kan skyldes et ønske om større forsyningssikkerhed.  

Figur 1 Holdning til om produktion bør regionaliseres, 2020 

 

Anm.: Beregnet på baggrund af 1.789 respondenter.  Ud af 2.020 mulige respondenter har 231 svaret ”Ved ikke”. Re-

spondenterne er blevet spurgt, hvor enige de er i følgende udsagn: ”Dansk erhvervsliv bør som følge af coro-

nakrisen være mindre afhængig af resten af verden og i højere grad basere sig på indenlandske og europæi-

ske samarbejdspartnere. Også selvom det kan betyde højere priser på en række varer.” 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført af Epinion på vegne af Kraka-Deloitte samt egne beregninger. 

 

Andelen af respondenter, der er positivt stemt over for øget regionalisering, varierer mellem 42 og 

46 pct. på tværs af uddannelsesgrupper, jf. Figur 2. Forskellen mellem grupperne er ikke statistisk 

signifikant. Blandt respondenter med en lang videregående uddannelse er der næsten dobbelt så 

stor modstand mod øget regionalisering end blandt ufaglærte. Det er ikke overraskende, da tab af 

job i forbindelse med globaliseringen i højere grad forekommer blandt dem med de korteste ud-

dannelser.2 

 

 

1 Tendensen beskrives blandt andet i Forenede Nationer (2020), World Economic Forum (2020) og The Economist Intel-

ligence Unit (2020). 
2 Se Kraka-Deloitte (2017). Small Great Nation - Muligheder og udfordringer. Rapport. 
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https://krakadk.sharepoint.com/sites/Projekter/Shared%20Documents/Kraka-Deloitte/Faglige%20spor/8.%20Delrapport.%20DK%20udfordringer/KHA%20Afglobalisering/Forenede%20Nationer%20(2020)
https://www.weforum.org/agenda/2020/02/how-coronavirus-disrupts-global-value-chains
https://krakadk.sharepoint.com/sites/Projekter/Shared%20Documents/Kraka-Deloitte/Faglige%20spor/8.%20Delrapport.%20DK%20udfordringer/KHA%20Afglobalisering/Litteratur/The%20Economist%20-%20covid19-and-the-regionalisation-of-global-supply-chains-report.pdf
https://krakadk.sharepoint.com/sites/Projekter/Shared%20Documents/Kraka-Deloitte/Faglige%20spor/8.%20Delrapport.%20DK%20udfordringer/KHA%20Afglobalisering/Litteratur/The%20Economist%20-%20covid19-and-the-regionalisation-of-global-supply-chains-report.pdf


  

 

3 

Figur 2 Holdning til om produktion bør regionaliseres, fordelt på uddannelsesniveau, 2020 

 

Anm.: Beregnet på baggrund af 1.560 respondenter. Ud af 2.020 mulige respondenter har 231 svaret ”Ved ikke” til 

spørgsmålet om regionalisering af produktion. Personer, hvis højest udførte uddannelse er gymnasial, er ude-

ladt. Respondenterne er blevet spurgt, hvor enige de er i følgende udsagn: ”Dansk erhvervsliv bør som følge af 

coronakrisen være mindre afhængig af resten af verden og i højere grad basere sig på indenlandske og euro-

pæiske samarbejdspartnere. Også selvom det kan betyde højere priser på en række varer.” 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført af Epinion på vegne af Kraka-Deloitte samt egne beregninger. 
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