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12. juni 2020 

MAB 

Løn og fravær 

COVID-19’s påvirkning af statistikkerne 

Til Kontaktudvalget for løn- og fraværsstatistik 

 

COVID-19 vil påvirke statistikkerne om arbejdsomkostninger, løn og fravær. 

Dette dokument beskriver de tanker, som Danmarks Statistik har haft på nu-

værende tidspunkt. Danmarks Statistik er interesseret i at høre Kontaktudval-

gets medlemmer om deres forventninger til COVID-19’s påvirkning af statistik-

kerne. 

 

De elemeter som kan påvirke statistikkerne er: 

• Ændring i præsteret arbejdstid, herunder hjemsendelse 

• Udbetalt lønkompensation 

• Lønnedgang 

• Mindre sygdom, da hjemsendelse og hjemmearbejde ser ud til at have 

mindsket andre sygdomme 

• Ændringer i personalesammensætningen 

 

I forbindelse med at flere lande har oprettet hjælpepakker, har Eurostat præci-

seret, hvordan de skal indberegnes. Følgende præcisering er relevant for Dan-

mark: 

• Præsterede timer 

o Når man arbejder hjemmefra og står til rådighed for arbejdsgi-

veren er det præsterede timer 

o Hvis man ikke kan arbejde hjemmefra eller ikke stå til rådighed 

for arbejdsgiveren, skal timer ikke indgå i præsterede timer 

• Arbejdsomkostninger 

o Lønkompensationer skal fratrækkes arbejdsomkostninger 

Overordnet forventning 

Danmarks Statistiks har følgende overordnede forventninger til udviklingen i 

begreberne, når de ovenstående elementer er indregnet. 

 

Præsteret timer: Falder 

Lønbegreber pr. præsteret time: Stiger 

Øvrige arbejdsomkostninger pr. præsteret time: Falder 

Samlede arbejdsomkostninger pr. præsteret time: Stiger 

Lønbegreber pr. standardtimer: Ingen 

Fraværsstatistikken: Ukendt  

Løn- og timebegreb lønindeks: Ingen 

Arbejdsomkostninger i EU og USA: se særligt afsnit næste side 

 

Forventer Kontaktudvalget det samme? Eller mener Kontaktudvalget, at CO-

VID-19 ikke bør påvirke begreberne og dermed også statistikkerne? 

 

Såfremt forventningen er, at COVID-19 ikke skal påvirke statistikkerne og der-

ved begreberne, er det værd at bemærke, at COVID-19 har nogle effekter, som 

Overordnet påvirkning af 

nationale begreber 

Spørgsmål til 

Kontaktudvalget 
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det er svært at korrigere for, såsom lavere sygefravær og ændringer i medarbej-

dersammensætningen. Disse to ændringer er ikke noget, som der normalt korri-

geres for i forhold til lønstrukturstatistikken. 

 

Resten af dokumentet gennemgår, hvordan de forskellige elementer kan på-

virke statistikkerne. Men inden da behandles Arbejdsomkostninger for EU og 

USA særskilt. Her har Danmarks Statistik nogle udfordringer, som vi skal ar-

bejde på i den kommende tid. 

 

Danmarks Statistik sender kvartalsvis oplysninger om stigningen i de samlede 

arbejdsomkostninger til Eurostat. Statistikken offentligøres i NYT fra Danmarks 

Statistik under navnet Arbejdsomkostninger for EU og USA. Kort sagt, skal sta-

tistikken belyse udviklingen af arbejdsomkostninger pr. præsteret time. At det 

netop er pr. præsteret time betyder, at statistikken vil blive påvirket jf. Eurostat 

præcisering omkring præsterede timer. Teoretisk kan effekten af færre præste-

rede timer og lønkompensationen ikke vurderes. Om effekten er faldende eller 

stigende, afhænger af hvor meget lønsummen fratrukket lønkompensationen 

falder i forhold til faldet i præsteret timer.  

 

Danmarks Statistiks største udfordring er, at udviklingen af arbejdsomkostnin-

gerne beregnes på baggrund af samme datagrundlag og begreber for det impli-

citte lønindeks. Lønindeksene i Danmarks Statistik er netop udviklet til ikke at 

være påvirket af fravær, og dermed ændringer i præsterede timer. Danmarks Sta-

tistik vil arbejde på en løsning, så COVID-19 påvirkningen af præsterede timer 

vil blive afspejlet i statistikken fra og med levering af 2. kvartal 2020, og lønkom-

pensationen vil blive indarbejdet. Dette arbejde vil højst sandsynligt også med-

føre en justering af udviklingen for 1. kvartal 2020. 

Arbejdstid, lønkompensation og lønnedgang 

Dette afsnit ser på effekterne af ændringer i arbejdstid, modtagelse af lønkom-

pensation og evt. lønnedgang. Dette er 3 direkte effekter af COVID-19 perioden. 

 

Her har Eurostat præciseret, at hjemsendelsen skal trækkes fra de præsterede 

timer, med mindre der blot er tale om at der arbejdes hjemme fra. Derudover 

skal lønkompensationen registreres. 

 

Danmarks Statistiks forventer, at disse 3 elementer i sig selv påvirker begreberne 

på følgende måde: 

 

Præsterede timer: Falder 

Lønbegreber pr. præsteret time: Stiger 

Øvrige arbejdsomkostninger pr. præsteret time: Falder 

Samlede arbejdsomkostninger pr. præsteret time: Stiger 

Lønbegreber pr. standardtimer: Ingen 

Løn- og timebegreb lønindeks: Ingen 

 

Fraværsstatistikken vil kun være påvirket ved ændring af arbejdstid, når der er 

en ændring i aftalte timer pr. uge, som ved arbejdsdeling. Hvordan fraværsstati-

stikken påvirkes afhænger af fraværsmønsteret for personen, som er gået på ar-

bejdsdeling, sammenlignet med resten af lønmodtagerne. 

  

I bilag 1 er beskrevet de senarier, som det enkelte ansættelsesforhold kan befin-

des sig i, og hvordan begreberne påvirkes. 

Påvirkning af international 

statistik – Internationale 

Arbejdsomkostninger (LCI) 

Overordnet påvirkning ved 

ændringer i arbejdstid, ved 

lønkompensation og 

lønnedgang 

Fraværsstatistik 
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Ændringer i sygefravær 

Man har i medierne kunne læse, at andre sygdomme såsom almindelig influenza, 

forkølelse o. lign. praktisk talt er udryddet under hjemsendelsen. En følgevirk-

ning af COVID-19 hjemsendelsen kan derfor være et lavere sygefravær. Et lavere 

sygefravær kan også fremkomme, hvis der er færre, som melder sig syge til ar-

bejdsgiver, da de arbejder hjemmefra eller er hjemsendt med løn. 

 

I bilag 2 er en oversigt over påvirkningen af både lavere og højere sygefravær på 

de enkelte begreber. Hvis man ser kun på effekten af lavere sygefravær, så påvir-

ker det begreberne på følgende måde: 

 

Præsteret timer: Stiger 

Lønbegreber pr. præsteret time: Falder 

Øvrige arbejdsomkostninger pr. præsteret time: Falder 

Samlede arbejdsomkostninger pr. præsteret time: Falder 

Lønbegreber pr. standardtimer: Ingen 

Løn- og timebegreb lønindeks: Ingen 

Internationale arbejdsomkostninger: Ingen 

 

Overordnet forventer Danmarks Statistik, at ændringerne i arbejdstiden klart vil 

overskygge effekten af lavere sygefravær. 

 

Under COVID-19 hjemsendelsen vil der formodentlig være et fald i egen sygdom, 

barns sygdom og arbejdsulykke, mens fravær i forbindelse med barsel vil være 

uændret. 

Ændringer i medarbejdersammensætningen 

Det har også fremgået af medierne, at flere virksomheder fyrer medarbejdere. 

Det betyder, at sammensætningen af medarbejdere vil ændre sig. Hvis ændrin-

gerne ikke er ens for alle de forskelle grupper, som man kan opdele medarbej-

derne på, så vil det påvirke statistikker. Fx flere højtlønnede end lavtlønnede 

fyres, flere timelønnede end fastlønnede fyres, flere med lav anciennitet end høj 

anciennitet fyres osv. 

 

Hvordan dette kommer til at påvirke begreberne er endnu uvist, og kan være 

svært at opgøre allerede nu. I bilag 3 er der en oversigtstabel over, hvordan be-

greberne påvirkes ved ændringer i forholdet mellem timelønnede og fastløn-

nede.  

 

For fraværsstatistikken er det ikke muligt at komme med et bud på nuværende 

tidspunkt, da alle sektorer ikke opdeles på time- og fastlønnede.  

Påvirkning af ved lavere 

sygefravær 

Fraværsstatistik 

Fraværsstatistik 
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Bilag 1: Oversigt over senarier ved arbejdstid, lønkompen-
sation og lønnedgang 

Dette bilag viser de 8 senarier, som Danmarks Statistik på nuværende tidspunkt 

har identificeret. Til sidst i bilaget er der en oversigtstabel. 

Senarie 1 – normal arbejdstid 

Medarbejderen arbejder normalt enten fysisk på arbejdspladsen eller hjemme-

fra. Virksomheden kan ikke modtage lønkompensation for medarbejderen. 

 

Præsteret timer: Ingen 

Lønbegreber pr. præsteret time: Ingen 

Øvrige arbejdsomkostninger pr. præsteret time: Ingen 

Samlede arbejdsomkostninger pr. præsteret time: Ingen 

Lønbegreber pr. standardtimer: Ingen 

Løn- og timebegreb lønindeks: Ingen 

Senarie 2 – normal arbejdstid men med lønnedgang 

Medarbejderen arbejder normalt enten fysisk på arbejdspladsen eller hjemme-

fra. Virksomheden kan ikke modtage lønkompensation for medarbejderen, men 

har aftalt en lønnedgang med medarbejderen. 

 

Præsteret timer: Ingen  

Lønbegreber pr. præsteret time: Falder 

Øvrige arbejdsomkostninger pr. præsteret time: Ingen 

Samlede arbejdsomkostninger pr. præsteret time: Falder 

Lønbegreber pr. standardtimer: Falder 

Løn- og timebegreb lønindeks: Falder 

Senarie 3 – delvis arbejdstid 

Medarbejderen arbejder delvist enten fysisk på arbejdspladsen eller hjemmefra. 

Virksomheden kan ikke modtage lønkompensation for medarbejderen. 

 

I denne situation vil påvirkningen af begreber afhænge af virksomhedernes re-

gistreringer. Danmarks Statistik forventer ikke umiddelbart, at det bliver regi-

stret. Udfordringen er især for medarbejdere, der har haft udfordringer med at 

møde deres timenorm pga. børn hjemme o. lign.  

 

Danmarks Statistik forventer, at arbejdsdeling registreres korrekt i lønsystemet, 

da dette er en situation, som virksomhederne har håndteret flere gange.  

 

Såfremt tiden registreres er påvirkningen: 

Præsteret timer: Falder 

Lønbegreber pr. præsteret time: Stiger 

Øvrige arbejdsomkostninger pr. præsteret time: Stiger 

Samlede arbejdsomkostninger pr. præsteret time: Stiger 

Lønbegreber pr. standardtimer: Ingen 

Løn- og timebegreb lønindeks: Ingen 

Påvirkning af begreber – 

normal arbejdstid 

Påvirkning af begreber – 

normal arbejdstid og 

lønnedgang 

Udfordringer 

Påvirkning af begreber – 

delvis arbejdstid 
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Senarie 4 – delvis arbejdstid men med lønnedgang 

Medarbejderen arbejder delvist enten fysisk på arbejdspladsen eller hjemmefra. 

Virksomheden kan ikke modtage lønkompensation for medarbejderen, men har  

aftalt en lønnedgang med medarbejderen. 

 

I denne situation vil påvirkningen af begreber afhænge af virksomhedernes re-

gistreringer. Danmarks Statistik forventer ikke umiddelbart, at det bliver regi-

stret. Udfordringen er især for medarbejdere, der har haft udfordringer med at 

møde deres timenorm pga. børn hjemme o. lign.  

 

Præsteret timer: Falder 

Lønbegreber pr. præsteret time: Ukendt – det afhænger af lønnedgangen sam-

menlignet med faldet i præsteret timer 

Øvrige arbejdsomkostninger pr. præsteret time: Stiger 

Samlede arbejdsomkostninger pr. præsteret time: Ukendt – afhænger af udvik-

lingen af fortjenesten pr. præsteret time og det at øvrige arbejdsomkostninger 

stiger 

Lønbegreber pr. standardtimer: Falder 

Løn- og timebegreb lønindeks: Ukendt – det afhænger af lønnedgangen sam-

menlignet med faldet i præsteret timer  

Senarie 5 – ingen arbejdstid og ingen lønkompensation 

Medarbejderen er stadig ansat, men har ikke mulighed for at arbejde hjemmefra, 

og virksomheden modtager ikke lønkompensation. 

 

I denne situation vil påvirkningen af begreber afhænge af virksomhedernes re-

gistreringer. Danmarks Statistik har endnu ikke kendskab til omfanget af regi-

streringer. 

 

Såfremt tiden registreres er påvirkningen: 

Præsteret timer: Falder 

Lønbegreber pr. præsteret time: Stiger 

Øvrige arbejdsomkostninger pr. præsteret time: Stiger 

Samlede arbejdsomkostninger pr. præsteret time: Stiger 

Lønbegreber pr. standardtimer: Ingen 

Løn- og timebegreb lønindeks: Ingen 

Senarie 6 – ingen arbejdstid men med lønkompensation 

Medarbejderen er stadig ansat, men står ikke til rådighed, da virksomheden har 

modtaget lønkompensation for medarbejderen. 

 

Danmark Statistik modtager oplysninger fra Erhvervsstyrelsen og har mulighed 

for at beregne timer i forbindelse med lønkompensationen. 

 

Præsteret timer: Falder 

Lønbegreber pr. præsteret time: Stiger 

Øvrige arbejdsomkostninger pr. præsteret time: Falder 

Samlede arbejdsomkostninger pr. præsteret time: Stiger – da lønkompensatio-

nen er på max 90 %. 

Lønbegreber pr. standardtimer: Ingen 

Løn- og timebegreb lønindeks: Ingen 

Udfordringer 

Påvirkning af begreber – 

delvis arbejdstid og 

lønnedgang 

Udfordringer 

Påvirkning af begreber – 

ingen arbejdstid og ingen 

lønkompensation 

Påvirkning af begreber – 

ingen arbejdstid men med 

lønkompensation 
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Senarie 7 – ingen arbejdstid, ingen lønkompensation og lønned-
gang 

Medarbejderen er stadig ansat, men har ikke mulighed for at arbejde hjemmefra, 

og virksomheden modtager ikke lønkompensation, men har aftalt en lønnedgang 

med medarbejderen. 

  

Som i senarie 3 med ingen arbejdstid og ingen lønkompensation, så er udfor-

dringen den samme. Resultatet vil afhænge af virksomhedernes registreringer. 

 

Såfremt tiden registreres er påvirkningen: 

Præsteret timer: Falder 

Lønbegreber pr. præsteret time: Stiger 

Øvrige arbejdsomkostninger pr. præsteret time: Stiger 

Samlede arbejdsomkostninger pr. præsteret time: Stiger 

Lønbegreber pr. standardtimer: Falder 

Løn- og timebegreb lønindeks: Falder 

Senarie 8 – ingen arbejdstid, men med lønkompensation og løn-
nedgang 

Medarbejderen er stadig ansat, men står ikke til rådighed, da virksomheden har 

modtaget lønkompensation for medarbejderen. Derudover har virksomheden 

aftalt en lønnedgang med medarbejderen. 

 

Danmark Statistik modtager oplysninger fra Erhvervsstyrelsen og har mulighed 

for at beregne timer i forbindelse med hjemsendelsen. 

 

Præsteret timer: Falder 

Lønbegreber pr. præsteret time: Stiger 

Øvrige arbejdsomkostninger pr. præsteret time: Falder 

Samlede arbejdsomkostninger pr. præsteret time: Stiger – da lønkompensatio-

nen er på max 90 %. 

Lønbegreber pr. standardtimer: Falder 

Løn- og timebegreb lønindeks: Falder 

  

Udfordringer 

Påvirkning af begreber – 

ingen arbejdstid og ingen 

lønkompensation 

Påvirkning af begreber – 

ingen arbejdstid men med 

lønkompensation 
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Oversigt over påvirkning af ændringer af arbejdstid, lønkompensation og nedgang i løn for 

det enkelte ansættelsesforhold: 

 

  Mulige senarier af arbejde 

Statistik Begreb, 

som på-

virkes 

Arbejder 

normal 

(Senarie 

1) 

Hjem-

sendt 

men ar-

bejder 

normalt 

(Scenarie 

1) 

Hjem-

sendt 

med ar-

bejder 

delvist 

(Senarie 

3) 

Hjem-

sendt – 

kan ikke 

arbejde 

(Scenarie 

5) 

Hjem-

sendt – 

må ikke 

arbejde 

pga løn-

kompen-

sation 

(Scenarie 

6) 

Nedgang i 

løn 

(Scenarie 

2) 

Løn-

struktur-

statistik-

ken 

Præsteret 

timer 

Ingen Ingen � � � Ingen 

Fortjene-

ste pr. 

præsteret 

time 

Ingen Ingen � � � � 

Standard-

beregnet 

timefor-

tjeneste 

Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen � 

Implicitte 

lønindeks 

 Beregnes på baggrund af en standard måned og er ikke påvir-

ket af fravær 

� 

Standard-

beregnet 

lønindeks 

 Beregnes på baggrund af en standard måned og er ikke påvir-

ket af fravær 

� 

Samlede 

arbejds-

omkost-

ninger 

Øvrige ar-

bejdsom-

kostnin-

ger pr. 

præsteret 

time 

Ingen Ingen � � � Ingen 

Samlede 

arbejds-

omkost-

ninger pr. 

præsteret 

time 

Ingen Ingen � � � � 
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Bilag 2: Oversigt over påvirkning ved ændringer i sygefra-
vær 

Statistik Begreb, som på-

virkes 

Færre sygetimer Flere sygetimer 

Lønstruktur- 

Statistikken 

Præsteret timer � � 

Fraværsbetalin-

ger pr. præsteret 

time 

� � 

Fortjeneste pr. 

præsteret time 

� � 

Standardbereg-

net timefortjene-

ste 

Ingen Ingen 

Implicitte lønin-

deks 

Beregnes på baggrund af en standard måned og er ikke 

påvirket af sygdom 

Standardbereg-

net lønindeks 

Beregnes på baggrund af en standard måned og er ikke 

påvirket af sygdom 

Samlede arbejds-

omkostninger 

Øvrige arbejds-

omkostninger pr. 

præsteret time 

� � 

Samlede arbejds-

omkostninger pr. 

præsteret time 

� � 

Internationale 

arbejdsomkost-

ninger 

Beregnes på baggrund af en standard måned og er ikke 

påvirket af sygdom 
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Bilag 3: Oversigt over påvirkningen ved ændring af medar-
bejdersammensætning i forhold til time- og fastlønnede. 

 

Statistik Begreb, som på-

virkes 

Større reduktion 

af timelønnede 

end fastlønnede 

Større reduktion 

af fastlønnede 

end timelønnede 

Lønstruktur- 

Statistikken 

Fortjeneste pr. 

præsteret time 

� � 

Standardbereg-

net timefortjene-

ste 

� � 

Implicitte lønin-

deks 

Ændringen i den 

gennemsnitlige 

timeløn mellem 

to kvartaler 

(kvartalsstignin-

gen) 

(�) 

Stigningen vil 

formentlig være 

påvirket i opad-

gående retning 

 

(�) 

Stigningen vil 

formentlig være 

påvirket i nedad-

gående retning 

 

Standardbereg-

net lønindeks 

Ændringen i den 

gennemsnitlige 

timeløn mellem 

to kvartaler 

(kvartalsstignin-

gen) 

Ingen 

 

Ingen 

 

Samlede arbejds-

omkostninger 

Øvrige arbejds-

omkostninger pr. 

præsteret time 

� � 

Samlede arbejds-

omkostninger pr. 

præsteret time 

� � 

Internationale 

arbejdsomkost-

ninger 

Samlede arbejds-

omkostninger pr. 

standardmåned 

Ingen 

 

Ingen 

 

 


