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Restriktioner berører 35.000 jobs 

De landsdækkende restriktioner vurderes i øjeblikket at berøre op 
mod 35.000 job.  
 
Restriktioner er blevet bibeholdt og nye er kommet til 
I august besluttede Folketinget med baggrund i det stigende smittetryk at udskyde den planlagte 
fjerde fase af genåbningen. Dertil er der i løbet af september indført en række nye restriktioner. 
Konkret er forsamlingsforbuddet blevet reduceret til 50 personer, åbningstiderne i restaurations-
branchen er blevet fastsat til kl. 22.00, og der er indført krav om mundbind, når man forlader sin 
plads. Restriktioner er foreløbigt forlænget frem til og med d. 31. oktober. 
 
35.000 jobs er underlagt restriktioner  
Rækken af restriktioner påvirker tusindvis af jobs og har medført et fald i omsætningen i de be-
rørte brancher (se metodeboks). Vi anslår, at godt 35.000 jobs i øjeblikket er ramt af de landsdæk-
kende restriktioner. Konkret vurderer vi, at 26.200 job er direkte påvirket, mens yderligere 8.900 
job er indirekte påvirket. Indirekte påvirkede job omfatter bl.a. leverandører af lydudstyr til spil-
lesteder, samt rengøring og catering mv. 
 
Restaurationsbranchen er hårdest ramt af restriktionerne. Her skønner vi, at ca. 20.000 jobs i øje-
blikket er ramt af restriktioner. Herefter kommer musikbranchen samt teater og kunst, hvor 7.400 
jobs er påvirket af restriktionerne. I hotelbranchen er 5.750 jobs i øjeblikket påvirket. 
   

Figur 1: Jobs underlagt restriktioner 

 

Kilde: Egne beregninger pba. Dansk Erhvervs input.output model 

Anm: Se metode boks for detaljer  

Beregningerne er baseret på et skøn og forbundet med en vis usikkerhed. Der knytter sig en særlig 
usikkerhed til at opgøre effekten fra henholdsvis restriktioner og den generelle konjunkturudvik-
ling (se metodeboks).  
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Restriktioner rammer i forvejen udsatte brancher  
Beregningerne belyser, hvordan de forskellige brancher er ramt af de aktuelle restriktioner. Be-
regningerne viser dermed ikke, hvordan de forskellige brancher samlet set er blevet ramt af coro-
nakrisen.  
 
Hotel- og restaurationsbranchen er den branche, der har oplevet det absolut største jobtab under 
hele coronakrisen. Beskæftigelsen er foreløbigt faldet med 31.000 personer (fuldtid). Tre ud af ti 
jobs, der er blevet tabt på landsplan, har fundet sted i hotel- og restaurationsbranchen. Det til 
trods for at beskæftigelsen i hotel- og restaurationsbranchen kun udgør omtrent 3,5 pct af den 
samlede beskæftigelse. Dertil har branchen kultur og fritid oplevet et fald i beskæftigelsen på hele 
17 pct., hvilket svarer til godt hvert tiende tabte job herhjemme. Beskæftigelsen inden for kultur 
og fritid udgør kun omtrent 1,75 pct. af den samlede beskæftigelse herhjemme. 
 
Beregninger viser dermed, at de nye restriktioner især rammer de i forvejen hårdest ramte bran-
cher.  
 

Metode: 
Metoden, der er anvendt her, svarer til metoden i Finansministeriet og Erhvervsministeriets ana-
lyse Genåbning fase 2: Økonomiske prioriteringer.  
 
Beregningerne er lavet på baggrund af Danmarks Statistiks input-output-tabeller for 2017. På de-
taljeret brancheniveau er det anslået, hvor stort et produktionstab restriktionerne medfører sam-
menlignet med en normal efterspørgsel. På baggrund af Danmarks Statistiks registre for Erhvervs-
beskæftigelsen i 2017 er produktionstabet på detaljeret brancheniveau aggregeret op til 117-
branchegruppering, der er det mest detaljerede brancheniveau i input-output-tabellerne.  
 
De direkte effekter afspejler de fuldtidsjobs, der direkte er berørt af produktionstabet som følge 
af restriktionerne, mens de indirekte effekter afspejler de fuldtidsjobs, der indirekte er berørt af 
produktionstabet.  
 
Der rapporteres antal berørte fuldtidsjobs i henhold til definitionen i Danmarks Statistiks Natio-
nalregnskab.  
 
560000 Restauranter: For Event catering er en produktionsnedgang på 75 pct. lagt til grund, mens 
for værtshuse, diskoteker mv. nedgangen 50 pct., mens for resten restauranter er en nedgang på 
25 pct. lagt til grund. 
550000 Hoteller mv.: Konferencecentre og kursusejendomme er en produktionsnedgang på 75 
pct. lagt til grund, mens for hoteller er en nedgang på 20 pct. lagt til grund. For ferieboliger, cam-
pingpladser og andre overnatningsfaciliteter er ingen produktionsnedgang lagt til grund.  
900000 Teater, musik og kunst: Der er lagt en produktionsnedgang på 75 pct. til grund for teater- 
og koncertvirksomheder, selvstændigt udøvende scenekunstnere og drift af teater- og koncert-
sale, kulturhuse mv. 
930011 Sport, markedsmæssig: Der er lagt en produktionsnedgang på 20 pct. for branchen. 

 

https://fm.dk/media/17898/genaabning-fase-2_oekonomiske-prioriteringer.pdf
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