
 

 

 

17. april 2020 

Corona-epidemi rammer medlemmerne meget forskelligt. 

Ugen før påske udsendte Dansk Køl & Varme et spørgeskema til sine medlemmer om effekterne af 
corona-epidemien. Det gjorde vi for dels at få et indtryk af, hvor hårdt branchen er ramt, og dels for at få 
et indtryk af, om der er noget særligt Dansk Køl & Varme skal være opmærksom på. 

Vi ved ikke nok om, hvem der har svaret. Så undersøgelsen er ikke det, man kalder repræsentativ. Det er 
for eksempel muligt, at dem, der ikke har svaret, ikke klarer sig som gennemsnittet af dem, der har 
svaret. Besvarelserne fordeler sig dog nogenlunde efter virksomhedsstørrelse som det også gør i 
fordelingen af alle medlemmer. 

Mange klarer sig, men der er stor forskel 

Men baseret på de besvarelser vi har fået, tegner der sig et billede af en branche, hvor ganske mange ser 
ud til at klare sig nogenlunde igennem corona-krisen. Eller i hvert fald gjorde det indtil ugen før påske. 
Hvad krisen kommer til at betyde i de kommende måneder, siger undersøgelsen ikke noget om. 

Der er også et antal, der er ramt meget hårdt, og det er naturligvis bekymrende. Det hænger til gengæld 
ikke sammen med, om virksomheden er lille eller stor. Både blandt store, små og 
enmandsvirksomhederne, er der fleste, der klarer det nogenlunde, nogle der har problemer og enkelte, 
der er hårdt ramt. 

Virksomhedens typer af kunder har nok meget at sige for, om det går godt/nogenlunde eller knap så 
godt. Supermarkeder har for eksempel stadig åbent mens andre virksomheder og offentlige institutioner 
har været helt lukket og utilgængelige. 

 
Sammenligningen med omsætningen i januar og februar er måske lidt speciel fordi nogle virksomheder 



 

her har lidt lavsæson. Så måske er resultatet i figuren lidt mere positivt end, hvis vi for eksempel havde 
bedt om at sammenligne med samme tidspunkt sidste år (men januar-februar blev valgt for at gøre det 
nemt at svare). 

Virksomhederne holder på medarbejderne 

42% svarer, at de ingen ændringer har foretaget i forhold til medarbejderne. Måske fordi der er arbejde 
nok. Det kan også spille ind, at branchen i lang tid har manglet arbejdskraft, så virksomhederne holder 
på medarbejderne. Afvikling af ferie med videre benyttes af cirka 40%. 

Nogle har benyttet hjemsendelse med løn (23%) og kun cirka 9% har svaret, at de har afskediget 
personale. Enkelte skriver endda, at de har ansat medarbejdere. 

 

Udskudt a-skat og moms (40%) er den mest almindelige måde at få kassebeholdningen til at strække på. 
Af støtteordningerne, er lønkompensation den mest populære som cirka 30% benytter/vil benytte. 35% 
har ikke eller regner ikke med at benytte støtteordninger. 



 

 

Undersøgelsen er et øjebliksbillede af, hvordan situationen ser ud efter de første par uger i perioden 
inden påske. 

Øvrige spørgsmål 

 



 

 

 

 

  


