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Coronakrisen har ramt Syd- og 
Sønderjylland – 5.500 flere 
ledige 

Af: Seniorøkonom Kristian Skriver og studentermedhjælper Morten Wernersen. Udgivel-
sestidspunkt: juli 2020 

5.500 flere ledige i Syd- og Sønderjylland siden februar 

Det er ingen hemmelighed at coronapandemien har trukket et tykt spor af ledighed ned 
igennem Danmark. Siden februar, hvor COVID-19 ramte Danmark, er 55.600 danskere 
blevet ledige. Det er forøgelse med mere end 50%. Det er ekstremt store stigninger i 
arbejdsløsheden og meget større end hvad vi oplevede under finanskrisen i 2008-2009, 
der dengang blev regnet som den største krise siden Depressionen i 1930’erne. Udover 
de mange ledige har 255.000 lønmodtagere været hjemsendt på lønkompensation, der 
ikke tæller med i ledighedsstatistikken. Når lønkompensationsordningen udfases, kan 
vi risikere, at en del af lønmodtagerne ikke vender tilbage til jobbet. Når det ser sagt kan 
vi dog se tegn på, at stigningen i arbejdsløsheden er aftaget en smule i maj sammenlignet 
med marts og april. 
 
De syd- og sønderjyske kommuner har alle oplevet en stor stigning i ledigheden under 
coronakrisen. I alt er antallet af fuldtidsledige i Sydvestjylland steget med knap 5.500, 
svarende til en stigning på svimlende 60 pct., fra februar til maj. I samtlige syd- og søn-
derjyske kommuner er arbejdsløsheden steget siden februar. Det har vi ikke set siden 
finanskrisen. Et generelt lavt ledighedsniveau i Sydvestjylland inden coronakrisen bety-
der dog, at ledighedsniveauet her 3 måneder inde i krisen er relativt lavt sammenlignet 
med resten af landet. I Sydvestjylland har 9 ud af 11 kommuner end lavere ledighed end 
landsgennemsnittet. 
 
Fanø har den højeste ledighed i området, hvor 6,7 pct. af arbejdsstyrken er ledige. Fanø 
er samtidigt den kommune i Sydvestjylland hvor ledigheden er vokset mest under ned-
lukningen. Esbjerg har oplevet den næststørste vækst under coronakrisen, men ledighe-
den er fortsat mindre end landsgennemsnittet. I Kolding, Sønderborg, og Aabenraa er 
ledigheden steget med 2 pct.-point fra februar til maj, når man korrigerer for almindelige 
sæsonudsving, hvilket er en større stigning end den gennemsnitlige stigning i Danmark.  
 
Ringkøbing-Skjern kommune har den laveste ledighed i Sydvestjylland, hvor 4 pct. af 
arbejdsstyrken er ledige, svarende til godt 1.000 fuldtidsledige. Med en stigning på 1,3 
pct.-point fra februar til maj, når man korrigerer fra almindelige sæsonudsving, har kom-
munen samtidigt oplevet den mindste stigning i Sydvestjylland. På trods af den mindste 
fremgang er der tale om en stigning på knap 350 fuldtidsledige, svarende til en stigning 
på 47 pct. Derudover har Vejen og Billund kommuner også en ledighedsandel der er min-
dre end 5 pct. af arbejdsstyrken, på trods af en stor stigning i antallet af ledige. 
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Når vi ser fremad, har vi en forventning om at arbejdsløsheden vil stige. Det skyldes 
blandt andet, at der er sket en række opsigelser i marts og april med tre måneder varsel, 
der i de kommende måneder vil finde vej ind i statistikken, når vi får tal for ledigheden i 
juni og juli. Dertil kan vi se, at stadig flere virksomheder nu fravælger lønkompensations-
ordningen og afskediger i et større omfang end tidligere. Det skal formentlig ses i sam-
menhæng med, at flere virksomheder forventer et mere blivende fald i deres omsætning 
som følge af coronakrisen. Derfor bliver det en sand gyser at følge udviklingen i ledighe-
den de kommende måneder. Vi forventer at se en særlig stor stigning i ledigheden inden 
for oplevelseserhvervene, der tæller hoteller, restauranter, turisme og underholdning. 
Vores seneste medlemsundersøgelse fra starten af juni viser, at omkring halvdelen af 
virksomhederne inden for oplevelsesindustrien forventer at opsige medarbejdere over 
de kommende måneder. Men også engroshandlen er hårdt ramt som følge af en faldende 
eksport. Her forventer hver femte virksomhed at opsige medarbejdere i de kommende 
måneder i takt med at hjælpepakkerne udfases. 
 
   

Tabel 1: Ledighed i Syd- og Vestjylland, maj 2020 

  
Ledighed, pct. Antal fuldtidsledige 

Ændring fra februar til 
april, pct.-point 

Vejen 4,3 894 1,7 

Varde 4,5 1.092 2 

Kolding 5,4 2.502 2 

Sønderborg 5,6 1.872 2 

Aabenraa 5,1 1.384 1,8 

Haderslev 5,2 1.354 1,7 

Ringkøbing-Skjern 4 1.077 1,3 

Billund 4,5 582 1,9 

Tønder 5,1 870 1,8 

Esbjerg 5,3 2.969 2,1 

Fanø 6,7 92 2,7 

Hele landet 5,6 159.354 1,9 
 

Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik 

Anm: Omregnet til fuldtidsledige, sæsonkorrigerede tal. 

I Sydvestjylland gik beskæftigelsen tilbage under de første ugers 
nedlukning 

Dansk økonomi er hårdt ramt af coronakrisen og det gælder i særdeleshed også de lo-
kale arbejdsmarkeder. Det er nu kommet spritnye tal for beskæftigelsen i 1. kvartal 2020 
for landets 98 kommuner. Det er de første tal for, hvordan beskæftigelsen i de enkelte 
kommuner er blevet påvirket af coronakrisens første uger, hvor store dele af Danmark 
var lukket ned. Det er i sig selv dyster læsning, men formentlig blot en forsmag på den 
gyser, der venter når der kommer tal for 2. kvartal, hvor coronapandemien for alvor har 
haft tid til at sætte sine klør i dansk økonomi. På landsplan er der 7.700 færre fuldtids-
beskæftigede i første kvartal. Disse tal er vel at mærke uden de 255.000 danskere, der 
har været på lønkompensation, som gik i luften i starten af marts 2020. Det skyldes at 
personer omfattet af ordningen stadig tæller som beskæftigede. 
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I Sydvestjylland har 6 ud af 11 kommuner haft en kvartalsvis vækst der er større end 
landsgennemsnittet, men kun 4 af disse kommuner har oplevet en stigning i antallet af 
fuldtidsansatte fra 4. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020. Over det seneste år har udviklingen 
i antallet af fuldtidsbeskæftigede været mindre end landsgennemsnittet i 7 ud af 11 kom-
muner.  
 
Billund, Vejen, Kolding og Aabenraa kommuner har alle oplevet en massiv vækst de se-
neste 5-10 år, og det betyder, at de alle er relativt tæt på beskæftigelsesniveauet inden 
finanskrisen. Beskæftigelsesvæksten er dog aftaget det seneste. Billund kommune satte 
beskæftigelsesrekord en beskæftigelsesrekord i alle 4 kvartaler af 2019 og til 1. kvartal 
2020 er beskæftigelsen uændret. Den massive fremgang i 2019, betyder at der i Billund 
er 1. kvartal 2020 er 2,2 pct. flere fuldtidsbeskæftigede end i 1. kvartal 2019. I Vejen kom-
mune toppede beskæftigelsen i 1. kvartal 2019 og den er faldet med 1,4 pct. siden, men 
beskæftigelsesniveauet er stadigvæk relativt højt. I Kolding toppede beskæftigelsen i 4. 
kvartal 2018 og har stået stille i den efterfølgende periode. 
 
Tønder satte for 3. kvartal i træk en ny bundrekord, hvilket betyder, at der i 1. kvartal 
2020 var godt 12.000 fuldtidsbeskæftigede. Beskæftigelsesniveauet i Tønder har været 
faldende siden finanskrisen, og over det seneste år er antallet af fuldtidsbeskæftigede 
faldet med 1,2 pct., svarende til knap 150 tabte fuldtidsjobs. Der er overhængende risiko 
for, at Tønder kommuner på baggrund af coronakrisen sætter en ny bundrekord i 2. kvar-
tal 2020. I Haderslev kommune har man ligeledes oplevet et pænt fald i beskæftigelsen 
over det seneste år, men dette fald er stagneret i seneste kvartal hvor beskæftigelsen 
stort set er uændret.  I Haderslev kommune har beskæftigelsen på bagkant af finanskri-
sen ligget på et stabilt, men lavt niveau.  
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Tabel 2: Beskæftigelsesudviklingen i Syd- og Vestjylland, 1. kvartal 2020 

 
Antal  

beskæfti-
gede 

Vækst i 
kvartalet 

Vækst 
seneste 

år 

Vækst 
siden 
bund 

Afstand til 
top 

Kvartals-
vækst 

Års-
vækst 

 

Målt i antal fuldtidspersoner Målt i pct. 

Vejen 16.018 -70 -226 1.862 -226 -0,4 -1,4 

Varde 16.065 -34 -147 115 -1.678 -0,2 -0,9 

Kolding 43.852 204 33 4.419 -368 0,5 0,1 

Sønderborg 27.297 -107 -228 989 -5.151 -0,4 -0,8 

Aabenraa 24.874 85 54 2.627 -611 0,3 0,2 

Haderslev 17.677 14 -255 66 -3.872 0,1 -1,4 

Ringkøbing-Skjern 23.013 -115 -255 1.775 -3.056 -0,5 -1,1 

Billund 16.260 -4 348 2.466 -4 -0,0 2,2 

Tønder 12.110 -58 -148 - -2.574 -0,5 -1,2 

Esbjerg 49.043 94 544 1.746 -1.947 0,2 1,1 

Fanø 682 -4 3 47 -26 -0,5 0,4 

Hele landet 2.297.334 -7.711 4.978 189.574 -7.711 -0,3 0,2 
 

Kilde: Dansk Erhverv pba. særkørsel fra Danmarks Statitik 

Anm: Fuldtidsbeskæftigede er sæsonkorrigerede tal. Beskæftigelse opgøres efter arbejdsstedets geografiske 

placering og ikke den beskæftigedes bopælskommune. ”-” i kolonnerne ”Vækst siden bund i antal” og ”Afstand 

til top i antal” indikerer, at beskæftigelsen er det laveste hhv. det højeste siden 1. kvartal 2008 hvor dataserien 

starter. 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 8. juli 2020.  
 
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 analysens konklusioner kan ske til arbejdsmarkedspolitiskchef 
Peter Halkjær på pha@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6133.  
 
 
 


