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Corona-krisen har nu ramt store dele af dansk erhvervsliv. Dansk Erhverv 
har estimeret hvor mange jobs, der relaterer sig til en midlertidig nedgang i akti-
viteten i de hårdest ramte brancher. 

Corona-krisen har nu ramt store dele af dansk erhvervsliv. Af-

hængigt af effekten af politiske hjælpepakker vil krisen gå hårdt 

ud over beskæftigelsen.  

Dansk Erhverv har estimeret hvor mange jobs, der knytter sig til 

nedsat aktivitet i to forskellige scenarier: 
- Et optimistisk scenarie: Omsætningen falder med 25 pct. i to 

måneder i udvalgte brancher. 

- Et pessimistisk scenarie: Omsætningen falder med 50 pct. i fire 
måneder i udvalgte brancher.  

Turisme- og oplevelseserhvervene blev først ramt af corona-kri-

sen. I alt 12.000 jobs er i dag relateret til den aktivitet, som i det 

optimistiske scenarie forsvinder fra turisme- og oplevelseserhver-

vene, mens 47.000 jobs er relateret til den aktivitet, som i det 

pessimistisk scenarie forsvinder fra turisme- og oplevelseserhver-

vene. 

De økonomiske konsekvenser af virusudbruddet ses nu også i en 

række andre brancher, bl.a. tøjforretninger, tandlæger, frisører, 

bilhandlere, mv. I alt 448.000 jobs er direkte eller indirekte knyt-

tet til aktiviteter i disse brancher. I alt 19.000 jobs er i dag relate-

ret til den aktivitet, som i det optimistiske scenarie forsvinder fra 

disse andre brancher, mens 68.000 jobs er relateret til den akti-

vitet, som i det pessimistiske scenarie forsvinder fra disse bran-

cher. 

Stor usikkerhed om tab af arbejdspladser 

Der er meget stor usikkerhed om det mulige tab af jobs, da det 

både afhænger af, hvor stor nedgangen i omsætning bliver og af, 

hvor stor effekt de politiske hjælpeinitiativer får. Der er fx indført 

lønkompensation, en mere fleksibel arbejdsdelingsordning og ini-

tiativer, der skal forbedre virksomhedernes likviditet, hvilket er 

essentielt for at undgå afskedigelser.  

Dansk Erhvervs estimater ovenfor er ikke et samlet estimat for ef-

fekterne for dansk økonomi. Generel usikkerhed, afskedigelser 

m.v. herhjemme og i udlandet vil påvirke både eksport og inden-

landsk privatforbrug, hvilket alt andet lige vil forværre situationen 

yderligere.  

Halveringsscenarie berører i alt op til 115.000 arbejdspladser 

Samlet set er der op imod 115.000 danske jobs relateret til den 

aktivitet, som forsvinder, hvis alle de nævnte branchers omsæt-

ning falder med 50 pct. i fire måneder. Disse jobs kan både blive 

berørt af afskedigelser og midlertidige hjemsendelser. Til sam-

menligning gik der knap 200.000 jobs tabt i den private sektor 

efter finanskrisen.  

      

 

 

  

   

  
  
  

Risiko for tab af jobs breder 
sig til flere brancher  

Påvirkninger på jobs ved to forskellige scenarier for 

nedgang i aktiviteten i de pt hårdest ramte brancher  

 

 
Kilde: Dansk Erhvervs input-output-model og Danmarks Statistik 
Note: Dansk Erhverv lægger til grund, at de ramte brancher i anden om-
gang er bilforhandlere, værksteder, fødevaregrossister, detailhandel ud-
over supermarkeder og apoteker, taxi- og turistkørsel, rengøring og an-
den operationel service, tandlæger og terapeuter samt frisører, skøn-
heds- og husplejere. 
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Kilde: Dansk Erhvervs input-output-model og Danmarks Statistik 
Note: De relevante erhverv fremgår af ovenstående figur. 
 

229
15

65
28

20

92

Handel Taxi- og
turistkørsel

Operationel
service

Tandlæge,
fysioterapeut

mv.

Frisør- og
skønhedssalon

Tilknyttede
brancher

1.000-jobs


