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Nedlukningen af danske virksomheder som følge af corona-virus reducerer 
produktionen i et omfang, der svarer til 512.000 jobs. Særligt serviceer-
hvervene er ramt.  

 
De Økonomiske Råd offentliggjorde den 6. april to corona-scena-

rier for dansk økonomi og de offentlige finanser. I den forbindelse 

har Rådet på baggrund af nationalregnskabets input-output-ta-

beller skønnet effekten af nedlukningen på beskæftigelse og 

bruttoværditilvækst.  

Dansk Erhverv har med afsæt i vores input-output-model gen-

nemført en tilsvarende analyse. Udover at bekræfte de overord-

nede estimater fra De Økonomiske Råd, viser vores analyse, at 

det især er jobs i serviceerhvervene, der er blevet berørt af ned-

lukningen. 

512.000 jobs berørt af nedlukning 

Vi estimerer, at den hele eller delvise nedlukning af en række 

brancher på én måned direkte har mindsket produktionen i et 

omfang, der svarer til ca. 445.000 jobs. Herudover er ca. 67.000 

jobs blevet ramt indirekte ramt, fordi de leverer varer og tjenester 

til de berørte brancher, fx rådgivning, kantinedrift, revision, ren-

gøring mv. Den tabte produktion svarer altså til i alt ca. 512.000 

jobs, hvilket udgør en fjerdedel af den samlede private beskæfti-

gelse.  

Særligt serviceerhvervene er ramt  

Det er især serviceerhvervene, der er blevet ramt af nedluknin-

gen. Branchen med flest berørte jobs er detailhandlen, hvor ca. 

112.500 jobs er berørt af nedlukningen. Det månedlige produkti-

onstab i detailhandlen er på ca. 4,2 mia. kr. Herefter kommer re-

stauranter og vikarbureauer, hvor henholdsvis ca. 93.000 og 

45.000 jobs blev påvirket af nedlukning.  

Sådan har vi gjort 

De Økonomiske Råd har skønnet, i hvilket omfang 21 brancher er 

berørt af nedlukningen af dansk økonomi. Det har vi benyttet til 

at beregne, hvor stor en del af den danske produktion, der er di-

rekte berørt af nedlukningen. Med udgangspunkt i Dansk Er-

hvervs input-output-model har vi beregnet i hvilket omfang, virk-

somheder og jobs i andre brancher indirekte er berørt af nedluk-

ningen. Dansk Erhvervs input-output-model er baseret på Dan-

marks Statistiks input-output-tabeller og de almindelige princip-

per for input-output-modeller, se fx Miller og Blair, ”Input-Output 

Analysis Foundations and Extensions” (2009).  

 

 

 

 

 

 
      

  
 

512.000 jobs er berørt af 
nedlukning 

Berørte jobs af nedlukning af dansk økonomi 

 
  

Nedlukningsom-
fang 

Antal berørte 
jobs af nedluk-

ning 

Detailhandel 50% 112.600 

Restauranter 90% 93.200 

Arbejdsformidling, vikarbu-
reauer 

90% 45.300 

Professionel reparation og 
vedligeholdelse af bygninger 

50% 38.800 

Hoteller mv. 90% 17.600 

Læger, tandlæger mv. 25% 16.500 

Bilhandel 50% 13.700 

Sport, markedsmæssig 100% 13.000 

Frisører, vaskerier mv. 90% 12.000 

Biblioteker, museer, ikke-mar-
kedsmæssig 

80% 11.100 

Lokaltog, bus og taxi mv. 50% 11.000 

Ejendomsservice mv. 25% 11.000 

Sport, ikke-markedsmæssig 100% 10.200 

Teater, musik og kunst 100% 8.400 

Forlystelsesparker mv. 100% 6.100 

Rejsebureauer 90% 5.600 

Arkitekter og rådgivende inge-
niører 

10% 4.400 

Voksenundervisn.mv, mar-
kedsmæssig 

75% 4.400 

Luftfart 90% 4.100 

Produktion af film, tv og musik 
mv. 

50% 3.300 

Biblioteker, museer, markeds-
mæssig 

100% 2.200 

Indirekte i andre brancher   67.400 

I alt   511.900 

 

 
Kilde: Baggrundsnotat: Corona-scenarier for dansk økonomi og de of-
fentlige finanser, DØR og Dansk Erhvervs input-output-model. 
Note: Der er taget udgangspunkt i tal for 2016, og der er afrundet til 
nærmeste hele 100 jobs. 


