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Ultimo maj: Hjælpepakkerne ser ud til at virke 
 
Med 589 konkurser i maj er antallet øget i forhold til april, mens jobtabet dog ser ud til at blive 

markant mindre end i sidste måned, hvor nogle meget store virksomheder gik konkurs. Branche-

fordelingen af konkurser ser også anderledes ud i maj sammenlignet med april.  Konkursudviklin-

gen i maj vidner dermed om et øget konkursniveau men et lavere jobtab, når man sammenligner 

med finanskriseåret 2009. Dette kan være et udtryk for, at hjælpepakkerne til erhvervslivet virker. 

 

Efter en marts måned, hvor konkursudviklingen var præget af nøddrift i landets skifteretter, er der 

igen kommet gang i konkurserne i april og maj. Konkurserne i COVID19-månederne (marts, april og 

maj) afviger fra konkurserne i samme periode i 2009 og 2019.  

 

I finanskrisens første år (2009) var konkurserne præget af en høj andel af virksomheder med be-

skæftigelse, der måtte dreje nøglen om – herunder en del større virksomheder. Det afspejler sig i 

jobtabet, der aldrig har været højere end i marts til maj 2009.  

 

I april og maj 2020 var antallet af konkurser højere end under finanskrisen. Men jobtabet er markant 

mindre. Det indikerer, at kun få store virksomheder med mange ansatte er gået konkurs under co-

ronakrisen til dato. Det tyder på, at hjælpepakkerne virker. 

 

I 2019 var det samlede antal konkurser dobbelt så højt som i 2009 og 2020, mens jobtabet samlet 

set var lavere end både 2009 og 2020. De konkursramte virksomheder i 2019 var væsentligt yngre 

end i både 2009 og 2020. Det indikerer, at de særlige 2019-tal hænger sammen med, at mange 

iværksætterselskaber, IVS’er, er blevet tvangslukket de senere år. Dette gælder særligt for marts og 

april 2019.   
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Tabel 1. Konkursudvikling i marts til maj, 2009, 2019, 2020 
  MARTS APRIL MAJ MARTS TIL MAJ 

 
2020 

KONKURSER I ALT 295 494 589 1.378 

JOBTAB (ÅRSVÆRK) 1.056 2.155 954*                4.165  
GNS. LEVETID FOR KONKURSRAMTE VIRKSOMHEDER (ÅR) 7,9 6,6 7,3 7,2 

KONKURSER I VIRKSOMHEDER MED BESKÆFTIGELSE 134 184 192 496  
2019 

KONKURSER I ALT 1.192 966 637 2.795 

JOBTAB (ÅRSVÆRK) 1.060 861 1.039 2.960 

GNS. LEVETID FOR KONKURSRAMTE VIRKSOMHEDER (ÅR) 4,7 4,9 6,6 5,2 

KONKURSER I VIRKSOMHEDER MED BESKÆFTIGELSE 212 189 210 611  
2009 

KONKURSER I ALT 477 445 498 1.420 

JOBTAB (ÅRSVÆRK) 1.955 3.072 1.732 6.759 

GNS. LEVETID FOR KONKURSRAMTE VIRKSOMHEDER (ÅR) 6,3 6,8 6,9 6,7 

KONKURSER I VIRKSOMHEDER MED BESKÆFTIGELSE 271 264 256 791 

Kilde: Danmarks Statistiks konkursstatistik og udtræk fra Statstidende og CVR (maj 2020). Beregninger foretaget af eSta-
tistik.  
*Årsværk i maj 2020 er en beregnet størrelse ud fra antal ansatte. 
 

Som det ses af tabel 1, var der i alt 589 konkursdekreter i Statstidende i maj måned. I hele april var 

der 494, så der er registreret en stigning den seneste måned på 20 procent i forhold til april.  

 

116 af konkurserne i første halvdel af maj, svarende til 20 procent, var i ’Erhvervsservice’, der der-

med var den hårdest ramte branche. Under ’Erhvervsservice’ hører underbrancherne ’Videnser-

vice’, der blandt andet består af virksomhedsrådgivning og designvirksomheder, ingeniører og lig-

nende samt ’Operationel service’, hvor brancher som rejsebureauer, vikarbureauer og rengøring 

fylder meget i statistikkerne.  

 

’Bygge og anlæg’ har oplevet 110 konkurser i maj. Det svarer til 19 procent af månedens konkurser. 

Til sammenligning var der i hele april 49 konkurser i bygge- og anlægssektoren. Her er der altså tale 

om en markant stigning, hvilket også sætter sit præg på det medfølgende jobtabs branchefordeling, 

som vi kommer tilbage til.  

 

’Handel’ er også hårdt ramt med 104 konkurser i maj. I april var ’Handel’ med 95 konkurser den 

branche, det gik hårdest ud over i antal virksomheder.  
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Det er bemærkelsesværdigt, at ’Hoteller og restauranter’, der i april havde 69 konkurser ”blot” har 

32 konkurser i maj, det vil sige mere end en halvering af konkurstallet.  

 

Tabel 2 viser branchefordelingen af konkurser.  

 
Tabel 2. Konkurser fordelt på branche, marts, april og maj, 2020 

KONKURSER MARTS APRIL MAJ  
 

antal Andel antal andel antal andel 

LANDBRUG, SKOVBRUG OG FISKERI 17 6% 9 2% 11 2% 

INDUSTRI MV. 19 6% 23 5% 30 5% 

BYGGE OG ANLÆG 49 17% 49 10% 110 19% 

HANDEL 61 21% 95 19% 104 18% 

TRANSPORT 21 7% 25 5% 30 5% 

HOTELLER OG RESTAURANTER 14 5% 69 14% 32 5% 

INFORMATION OG KOMMUNIKATION 15 5% 37 7% 36 6% 

FINANSIERING OG FORSIKRING 25 8% 61 12% 61 10% 

EJENDOMSHANDEL OG UDLEJNING 9 3% 9 2% 15 3% 

ERHVERVSSERVICE 47 16% 79 16% 116 20% 

OFF. ADM., UNDERVISNING OG SUNDHED 4 1% 4 1% 12 2% 

KULTUR, FRITID OG ANDEN SERVICE 8 3% 16 3% 17 3% 

UOPLYST AKTIVITET 6 2% 18 4% 15 3% 

  I ALT 295 494 589 

Kilde: Danmarks Statistiks Konkursstatistik og for maj måned udtræk fra Statstidende og CVR. Beregninger foretaget af 

eStatistik. 

 
Stort jobtab i bygge- og anlægssektoren 
Jobtabet i forbindelse med konkurserne i maj var samlet set på 1.266. I april måtte nogle store virk-
somheder dreje nøglen om, og derfor endte det samlede jobtab for april på 2.969. Bemærkelses-
værdigt var det i april, at jobtabet i ’Bygge og anlæg’ blot var på 78. Det svarede til 3 procent af det 
samlede jobtab i april.  
 
I maj ser det markant anderledes ud. Jobtabet fra de 110 konkurser i ’Bygge og anlæg’ var på 370, 
hvilket svarer til 29 procent af det samlede jobtab på 1.266. Dermed er ’Bygge og anlæg’ den største 
branche målt på jobtab ved konkurser i maj 2020. Sammenligner man med branchens andel af den 
samlede beskæftigelse, er der en markant overrepræsentation af tabte job i ’Bygge og anlæg’. Bran-
chen udgør kun 8,8 procent af den samlede private beskæftigelse i Danmark, men altså hele 29 
procent af jobtabet ved konkurser i maj.   
 
’Erhvervsservice’ tegner sig for 230 af de 1.266 tabte job svarende til 18 procent. I april udgjorde 
denne branche 35 procent af de tabte job, hvilket skyldes konkurser i tre Norwegian-selskaber. 
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Jobtabet i ’Handel’ er faldet i forhold til april, hvilket sandsynligvis hænger sammen med aprils kon-
kurs i Arnold Busck. En konkurs der medførte 379 tabte job, hvoraf meget tyder på, at en stor del af 
disse job genopstår, da boghandleren delvist er opkøbt af konkurrenter.  
 
Som nævnt var der mange konkurser indenfor ’Hoteller og restauranter’ i april. Det medførte et 
jobtab på 875, hvilket var 29 procent af det samlede jobtab. I maj har jobtabet i branchen været 
201, hvilket svarer til 16 procent af det samlede jobtab i maj.  Dette ligger fortsat meget højt i for-
hold til branchens andel af den samlede beskæftigelse i den private sektor, hvor branchen udgør 6,0 
procent af alle job. 
 
Omvendt ses det, at ’Industri’, ’Handel’ og ’Information og kommunikation’ tegner sig for relativt få 
tabte job i konkursstatistikken sammenlignet med branchernes andel af den samlede private be-
skæftigelse.  
 
Se branchefordelingen af jobtab i Tabel 3.  
 
Tabel 3. Jobtab ved konkurser, fordelt på branche, marts, april og maj (1.-29.), 2020 

JOBTAB MARTS APRIL MAJ 
PRIVAT  

BESKÆFTIGELSE  
Antal andel antal andel antal andel andel 

LANDBRUG, SKOVBRUG OG FISKERI 80 6% 29 1% 27 2% 2,2% 

INDUSTRI MV. 55 4% 119 4% 106 8% 17,0% 

BYGGE OG ANLÆG 132 10% 78 3% 370 29% 8,8% 

HANDEL 306 24% 605 20% 149 12% 22,8% 

TRANSPORT 90 7% 116 4% 87 7% 6,2% 

HOTELLER OG RESTAURANTER 75 6% 875 29% 201    16% 6,0% 

INFORMATION OG KOMMUNIKATION 63 5% 52 2% 16 1% 5,5% 

FINANSIERING OG FORSIKRING 5 0% 7 0% 14 1% 4,3% 

EJENDOMSHANDEL OG UDLEJNING 1 0% 2 0% 17 1% 2,1% 

ERHVERVSSERVICE 293 23% 1.048 35% 230 18% 13,8% 

OFF. ADM., UNDERVISNING OG SUNDHED 16 1% 8 0% 23 2% 6,7% 

KULTUR, FRITID OG ANDEN SERVICE 144 11% 1 0% 26 2% 4,6% 

UOPLYST AKTIVITET 35 3% 29 1% 0 0% 0,0% 

  I ALT 1.295  2.969  1.266  1.913.591 

Kilde: Udtræk fra Statstidende og CVR samt for samlet privat beskæftigelse Danmarks Statistiks Lønmodtagerstatistik. 

LBESK 2019K4. Beregninger foretaget af eStatistik  

BEMÆRK: Tabel 1 ovenfor omhandler antal årsværk. Tabel 3 ovenfor omhandler antal job – herunder deltidsansatte 

m.v. 

  

De ti største konkurser målt på beskæftigelse kan ses i Tabel 4. I forhold til de største konkurser i 
april, er det nogle væsentligt mindre virksomheder, der er gået konkurs i maj. Det gennemsnitlige 
jobtab per virksomhed i Top10 var i april på 151. I perioden 1. maj til 29. maj er var det gennemsnit-
lige jobtab 41,3 for virksomhederne i Top10.   



 
 

Konkurser under Corona – ultimo maj 2020 

   
 

 
De ti største konkurser står for en tredjedel af det samlede jobtab i maj, hvilket er en mindre andel 
end i april, hvor de ti største konkurser tegnede sig for halvdelen af det samlede jobtab. 
 
Tabel 4. Ti største konkurser, målt på jobtab, maj 2020 

VIRKSOMHED JOBTAB 

TYLSTRUP SMEDIE F.M.B.A. 110 

FUTURAE APS 51 

ADELBORG BYG APS 45 

NOBEL SERVICE APS 41 

KEM-OFFSHORE APS 34 

CAMI APS 33 

EC CONTRACTORS APS 29 

WORK2WORK IVS 29 

B&B 2 APS 21 

PALM TØMRER OG POREBETON APS 20 

TOP10 SAMLET 413 
ØVRIGE VIRKSOMHEDER 853 
JOBTAB I ALT 1.266 

TOP10 ANDEL 33% 

Kilde: Udtræk fra Statstidende og CVR 
BEMÆRK: Tabel 1 ovenfor omhandler antal årsværk. Tabel 4 ovenfor omhandler antal job – herunder deltidsansatte 
m.v. 


