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Yderligere 20.300 jobs kunne 
være gået tabt  

Corona-pandemien har kostet dansk erhvervsliv 258 mia. kr. i tabt om-
sætning. Det har ført til, at 26.900 privatansatte lønmodtagere har mi-
stet jobbet. Det ville i dag stå langt værre til, hvis der ikke politisk var 
truffet beslutninger om at kompensere dansk erhvervsliv for de re-
striktioner, som blev indført for at holde pandemien nede. Beregninger 
fra Dansk Erhverv viser, at lønkompensationsordningen har holdt hån-
den under 44.200 danskeres job. Dertil ville yderligere 20.300 privat-
ansatte lønmodtagere have mistet jobbet, hvis ikke virksomhederne 
havde holdt på medarbejderne, og i stedet havde tilpasset medarbej-
derstaben til den massive nedgang i produktionen. 
 
Corona-pandemien og de restriktioner, der er indført med henblik på at inddæmme smit-
tespredningen i samfundet, har medført en massiv nedgang i omsætningen for erhvervs-
livet. I perioden februar 2020 til og med februar 2021 har omsætningen været hele 73 
mia. kr. lavere end normalt. Hvis man dertil lægger, at virksomhederne har tabt alt den 
vækst, som der var udsigt til inden coronakrisen ramte, er regningen på hele 258 mia. 
kr.1  
   

Figur 1: Firmaernes salg (ekskl. energi), sæsonkorrigeret 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik, tabel: FIKS11, 20-04-21 

 
1 De 73 mia. kr. er firmaernes salg (ekskl. energi) i perioden februar 2020 - februar 2021 fratrukket 

den gennemsnitlige omsætning i hver af månederne i perioden februar 2019 - januar 2020, mens 
de 258 mia. kr. er firmaernes salg i samme periode sammenlignet med trenden i perioden januar 
2016 – januar 2020. Kilde: Danmarks Statistik, tabel: FIKS11, 20-04-21. 
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Faldende omsætning har kostet arbejdspladser – men langt flere 
kunne have været tabt 

Den dalende omsætning har også ført til færre arbejdspladser i Danmark. I 2020 faldt 
antallet af lønmodtagere i den private sektor med 26.900 personer2, hvilket svarer til et 
fald på 1,4 pct. Selvom faldet er det første i otte år, er det markant lavere end man egent-
lig kunne forvente set i lyset af den store økonomiske tilbagegang, som erhvervslivet har 
oplevet.  
 
Når produktionen og omsætningen falder, vil virksomhederne typisk også tilpasse pro-
duktionen ved at afskedige medarbejdere, eller alternativt gå ned i tid. Selvom coronak-
risen har ført til flere afskedigelser, så er stigningen i ledigheden relativt begrænset sam-
menlignet med produktionsfaldet. Mens produktionen i den private sektor er faldet med 
3,2 pct. (løbende priser)3 er antallet lønmodtagere som nævnt blot faldet med 1,4 pct. 
Det betyder, at virksomhederne ikke har afskediget medarbejder i et så stort omfang 
som produktionen er faldet.  
 
Dansk Erhverv har udarbejdet en beregning, der viser, hvor meget beskæftigelsen ville 
være faldet, hvis den normale sammenhæng mellem produktionen havde gjort sig gæl-
dende under coronakrisen.  
 
Hvis virksomhederne havde afskediget medarbejdere i samme omfang som den faktiske 
udvikling i produktionen, ville lønmodtagerbeskæftigelsen været faldet med yderligere 
64.600 personer oven i de 26.900 privatansatte, som har mistet deres arbejde. Dermed 
ville de privatansatte lønmodtagere være faldet med samlet set 91.500 personer. Det er 
et markant større fald, der både ville have forværret og forlænget den økonomiske krise.  
 
En del af forklaringen er lønkompensationsordningerne, hvor virksomhederne under en 
række betingelser har kunne søge kompensation for 75-90 pct. af lønudgifterne til hjem-
sendte medarbejdere op til 30.000 kr. pr. måned. Mens medarbejderne var hjemsendt, 
måtte medarbejderne ikke være på arbejde.  
 
Samlet set er der godkendt ansøgninger efter delvis lønkompensation for 14,5 mia. kr. til 
medarbejdere, hvor hjemsendelsen er påbegyndt i 20204. Når man omregner dette til 
jobs, svarer det til, at lønkompensationsordningerne har finansieret lønnen for 44.200 
lønmodtagere i 20205.  
 
Men den delvise lønkompensationsordning gjorde det ikke omkostningsfrit for virksom-
hederne at holde på medarbejderne, fordi virksomhederne fortsat skulle betale en del af 
de hjemsendte medarbejderes løn, mens det ikke var muligt trække på medarbejdernes 
ressourcer.  
 

 
2 Den private sektor er i denne analyse udgjort af brancherne A-N samt R-S i 19-grupperingen. Kilde: 

Danmarks Statistik, Tabel: NABB19, 09-04-21 

3 Kilde: Danmarks Statistik, Tabel: NABP19, 09-04-21 

4 Kilde: Særkørsel fra Erhvervsstyrelsen udarbejdet for Dansk Erhverv 

5 Som det fremgår af metode-afsnittet, betyder databegrænsninger, at dette tal er overvurderet.  
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Det tyder altså på, at virksomhederne har udvist et større ansvar overfor medarbejderne 
og samfundet under pandemien. Hvis virksomhederne – uden hensyn til medarbejderne 
– havde tilpasset produktionen til den store nedgang, ville yderligere 20.300 lønmodta-
gere have mistet deres job under coronakrisen. Det er lønmodtagere, hvor virksomhe-
derne har påtaget sig den fulde corona-regning uden hjælp fra statens delvise kompen-
sationsordninger.  
 
   

Figur 2: 
Kontrafaktisk beregning for nedgangen i lønmodtagerbeskæftigelsen 
som følge af dalende produktion, 2020 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik, tabeller: NABP19 og NABB19, 06-04-21 samt særkørsel 

fra Erhvervsstyrelsen for Dansk Erhverv 

Anm: Metode fremgår til slut i analysen.  

 
Der er forskellige forklaringer på, hvorfor virksomheder ikke har reduceret antallet af 
medarbejdere i samme omfang, som produktionen er faldet. Et eksempel er labour hoar-
ding. Ved en økonomisk nedtur og dalende omsætning fastholder virksomhederne typisk 
lidt flere medarbejdere end nødvendigt set ud fra produktionens størrelse. Det kan øko-
nomisk set give god mening, fordi det er forbundet med øgede omkostninger at afskedige 
medarbejdere og senere igen ansætte medarbejdere. Hvis omsætningen kun forsvinder 
kortvarigt, kan virksomheden dertil hurtigere vende tilbage til normalen på den anden 
side af nedturen, hvis medarbejderne er fastholdt.  
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Appendiks: Metode 

Der er i analysen udarbejdet et kontrafaktisk scenarie, hvor der beregnes, hvordan løn-
summen (aflønningen af ansatte) i den private sektor i 2020 ville have udviklet sig, hvis 
den havde fulgt produktionen i den private sektor. Det følger en antagelse om konstant 
lønkvote. Både lønkvoten og produktion er i løbende priser. Lønsummen er efterfølgende 
omregnet til antal beskæftigede lønmodtagere. Tabellerne NABP19 og NABB19 fra Dan-
marks Statistik er benyttet (data er indsamlet den 6. april 2021). 
 
Set i lyset af, at coronapandemien har ramt de enkelte brancher meget forskelligt, tager 
beregningen udgangspunkt i effekten på de enkelte brancher, hvorefter den beregnede 
effekt i de enkelte brancher er aggregeret til et samlet tal for den private sektor. Der 
tages udgangspunkt i 19-grupperingen. Den private sektor udgør i denne analyse føl-
gende brancher: 
 

A Landbrug, skovbrug og fiskeri 
B Råstofindvinding 
C Industri 
D Energiforsyning 
E Vandforsyning og renovation 
F Bygge og anlæg 
G Handel 
H Transport 
I Hoteller og restauranter 
J Information og kommunikation 
K Finansiering og forsikring 
L Ejendomshandel og udlejning 
M Videnservice 
N Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 
R Kultur og fritid 
S Andre serviceydelser m.v. 

 
Analysen fokuserer udelukkende på berørte lønmodtagere, hvilket betyder, at selvstæn-
dige ikke er berørt i analysen. Det skyldes, at der ikke er tilgængeligt data selvstændiges 
lønsum. I hverken Nationalregnskabet eller Arbejdstidsregnskabet er der tal for lønsum-
men for selvstændige.  
 
Data for udbetaling af lønkompensation er baseret på særkørsel fra Erhvervsstyrelsen, 
der er udarbejdet for Dansk Erhverv. Data for tilbagegangen i lønsum og produktion er 
som nævnt baseret på Nationalregnskabets tal for 2020. Data for den udbetalte lønkom-
pensation er ikke udelukkende baseret på hjemsendte medarbejdere i 2020, der ellers 
ville være den ideelle opgørelsesperiode. Årsagen er, at disse data ikke findes på nuvæ-
rende tidspunkt. Der er i stedet benyttet data for godkendte ansøgninger, hvor hjemsen-
delsesperiodens start ligger i intervallet 9. marts 2020 til 31. december 2020. Det bety-
der, at der er medtaget lønkompensation udbetalt til hjemsendte medarbejdere i starten 
af 2021. Analysen overvurderer derfor, hvor mange medarbejdere lønkompensationsord-
ningen har holdt hånden under.  
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 28. april 2021. 
  
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. 
  
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til seniorøkonom, Kristian Skriver på tlf. 28 19 
81 54 eller på mail kso@danskerhverv.dk. 

mailto:kso@danskerhverv.dk

