
 

 

 MEDLEMSUNDERSØGELSE 

  

Håndtering af 
lønomkostninger under 
corona-krisen 

For at belyse corona-krisens konsekvenser for erhvervslivet – og dermed samfundsøko-
nomien - har Dansk Erhverv gennemført en medlemsundersøgelse, som afdækker, hvor-
dan virksomhederne indtil videre har håndteret tilpasning af lønomkostningerne. Data 
er indsamlet i perioden 18. marts kl. 15 til 19. marts kl. 12. 1.091 danske virksomheder har 
svaret på undersøgelsen. 

Vi konkluderer på baggrund af undersøgelsen, at:  

• 16 pct. af virksomhederne har opsagt medarbejdere. 

• 72 pct. af virksomhederne har sendt medarbejdere hjem. 

• Knap halvdelen af virksomhederne forventer at gøre brug af muligheden for lønkom-

pensation. 

Dansk Erhverv har siden starten af corona-pandemiens udbrud arbejdet med og anbe-
falet tiltag, der skal imødekomme de økonomiske udfordringer, virksomhederne møder. 
Regeringen og et samlet Folketing har allerede iværksat en række af disse tiltag i form 
af lovforslag og politiske aftaler.  

Situationen udvikler sig hele tiden, og det gør de værktøjer, der kan hjælpe Danmark 
igennem krisen, også. Udviklingen går stærkt og nye initiativer er hidtil kommet til dag-
ligt. Vores konklusioner skal altså ses i lyset af, at der allerede er gennemført en række 
initiativer, der har til hensigt at mindske skadevirkningerne af corona-krisen både før og 
efter dataindsamlingen. 

16 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer har opsagt medarbejdere 

Corona-krisen har betydet et fald i omsætningen hos to ud af tre af Dansk Erhvervs 
medlemmer. Den faldende omsætning har allerede haft konsekvenser for de ansatte i 
en lang række virksomheder, som har opsagt medarbejdere. Blandt Dansk Erhvervs 
medlemmer har hver sjette virksomhed opsagt medarbejdere siden 1. marts 2020 som 
følge af corona-relateret fald i omsætningen. 
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Figur 1: 
Andelen af Dansk Erhvervs medlemmer, der har opsagt medarbejdere si-
den 1. marts pga. corona-relateret fald i omsætning. 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, marts 2020. 

Anm: n (alle) = 1.091, n (detailhandel) = 194, n (engroshandel) = 141, n (oplevelse) = 50, n (transport) = 188, n (råd-

givning) = 94, n (IT/tele) = 123.  

 
Det er særligt oplevelseserhvervene og transportbranchen, som allerede har opsagt 
medarbejdere som følge af corona-krisen. Hele 38 pct. af virksomhederne indenfor op-
levelseserhvervene har opsagt medarbejdere, mens det gælder for 28 pct. af transport-
virksomheder. Engroshandlen og IT/tele er blandt de brancher, hvor færrest virksomhe-
der har følt sig nødsaget til at opsige medarbejdere.  

72 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer har sendt medarbejdere 
hjem 

Dansk Erhvervs medlemmer har angivet, om de har bedt medarbejdere om at blive 
hjemme, selvom de egentlig skulle have været på arbejde. 
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Figur 2: 
Har din virksomhed bedt medarbejdere om at blive hjemme, selvom de 
egentlig skulle have været på arbejde? 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, marts 2020. 

Anm: n (alle) = 1.091. Bemærk, at svarene ikke summer til 100%. Det skyldes, at virksomhederne kunne vælge 

flere svarmuligheder.  

 
Kun 26 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer har ikke bedt medarbejdere om at blive 
hjemme. Blandt de mange virksomheder, som har bedt medarbejdere om at blive 
hjemme, er der taget mange forskellige løsninger i brug. Der er ikke et entydigt billede 
af, hvilken løsning virksomhederne har valgt, hvilket understreger det forskelligartede 
arbejdsmarked, som vi har i Danmark, hvor vilkårene for medarbejderne er meget for-
skellige fra branche til branche. En lang række virksomheder har angivet mere end én 
løsning, hvilket også indikerer, at de gør brug af en lang række værktøjer i denne ekstra-
ordinære tid. 

Knap halvdelen af Dansk Erhvervs medlemmer forventer at gøre 
brug af lønkompensationsordningen 

Der er indgået en trepartsaftale om midlertidig lønkompensation til private virksomhe-
der. Vi har spurgt medlemmerne, om de forventer at gøre brug af denne mulighed for 
lønkompensation. 
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Figur 3: 
Forventer du, at din virksomhed vil gøre brug af muligheden for lønkom-
pensation? 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, marts 2020. 

Anm: n (alle) = 1.091, n (detailhandel) = 194, n (engroshandel) = 141, n (oplevelse) = 50, n (transport) = 188, n (råd-

givning) = 94, n (IT/tele) = 123.  

 
43 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer forventer, at de kommer til at gøre brug af mulig-
heden for lønkompensation. Det gælder særligt for oplevelseserhvervene (76 pct.) og de-
tailhandlen (62 pct.), mens kun 24 pct. af virksomhederne indenfor IT/tele forventer at 
gøre brug af muligheden. Der er en naturlig sammenhæng mellem, hvilke brancher, der 
er hårdest ramt, og hvilke brancher, der forventer at gøre brug af lønkompensationsord-
ningen. Det skyldes, at lønkompensation først tages i anvendelse, når en virksomhed ser 
ind i et muligt omsætningsfald og vælger at sende medarbejdere hjem. 
 
Bemærk, at figur 2 viste, at kun 17 pct. af medlemmerne på nuværende tidspunkt har 
sendt medarbejdere hjem under lønkompensationsordningen. Det skyldes formentlig, at 
ordningen stadigvæk er meget ny og at nogle virksomheder ikke endnu er i krise, men 
forventer at komme det, hvis ikke situationen normaliserer sig. 
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Om denne analyse 
Arbejdet med rapporten er afsluttet den 21. marts 2020. 
 
Dansk Erhvervs medlemsundersøgelser 
Dansk Erhverv har foretaget en medlemsundersøgelse, som skulle afdække de forelø-
bige konsekvenser af corona-pandemien for Dansk Erhvervs medlemmer. 1.091 virksom-
heder har svaret på undersøgelsen. Disse virksomheder er repræsentative for Dansk Er-
hvervs medlemmer på størrelse, branche og region. Stikprøven er ikke nødvendigvis re-
præsentativ for det samlede danske erhvervsliv, da Dansk Erhverv ikke har medlemmer 
indenfor alle brancher. Den maksimale stikprøveusikkerhed i en undersøgelse med 1.091 
respondenter er +- 3 pct. point. Usikkerheden er naturligvis større i de tabeller eller fi-
gurer, som bygger på færre respondenter. 
 
Om Dansk Erhvervs rapporter 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i rapporter. Ambitionen er at 
udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktu-
elle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den sam-
fundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs rapporter med 
tydelig henvisning til Dansk Erhverv. 
  
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til chef for analyse og samfundsøkonomi 
Katrine Ellersgaard Nielsen på kae@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6013 


