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Sjælland er ramt af coronakrisen – 

6.850 flere arbejdsløse 

Af: Seniorøkonom Kristian Skriver og studentermedhjælper Ivan Kierkegaard. Udgivel-
sestidspunkt: juli 2020 

Arbejdsløsheden på Sjælland er steget med 50 pct. på tre måne-
der 

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 pct. 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. 
 
Sjælland er ligesom resten af landet hårdt ramt af coronakrisen, hvor 6.850 sjællændere 
har meldt sig ledige siden februar. Det svarer til en astronomisk stigning på 50 pct. af 
antallet af ledige i regionen. Coronakrisen er gået ud over samtlige kommuner i regionen, 
der alle har haft stigende ledighed i hver måned siden februar i år. Når det er sagt, står 
mange sjællandske kommuner fortsat et godt sted. På landsplan er bruttoledigheden 5,6 
pct. og kun kommunerne Odsherred, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland har højere 
ledighed end dette.  
 
Coronakrisen er gået hårdest ud over Lolland, hvor arbejdsløsheden er steget med 425 
fuldtidspersoner fra februar til maj, hvilket svarer til at mere end en tredjedel af de ledige 
lollikker er kommet til inden for de sidste tre måneder. Ledigheden på Lolland er dermed 
vokset med 2,6 procentpoint, hvilket er højest i regionen og endda med afstand ned til 
Vordingborg og Sorø, der deler andenpladsen ved at have steget med 2,1 procentpoint. 
Kommunens mange ny ledige kommer ubelejligt, da Lolland også havde den højeste an-
del bruttoledige i februar inden krisen for alvor ramte Danmark. Vi skal kun lige om på 
den anden side af Guldborgsundbroen for at finde regionens næsthøjeste ledighed. 
Bruttoledigheden i Guldborgsund Kommune ligger i maj på 6,3 pct., svarende til 1.641 
fuldtidsledige. 
 
Slagelse er den sjællandske kommune, hvor flest er ledige. I maj 2020 boede 2.236 le-
dige i Slagelse kommune, hvilket er ekstremt højt og til sammenligning boede der mindre 
end 1.500 ledige i maj sidste år. Dermed er 6,1 pct. af arbejdsstyrken i Slagelse lige nu 
ledige. Lige efter Slagelse kommer Næstved og Roskilde, hvor der nu bor henholdsvis 
2.182 og 1.909 ledige. Næstved (5,5 pct.) og især Roskilde (4,4 pct.) har dog en noget 
lavere bruttoledighed.  
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Sjællands laveste ledighed finder vi i kommunerne Solrød og Lejre, hvor der i maj var 4,1 
pct. bruttoledige. Det er begge kommuner, der har været vant til meget lave ledighedstal 
og Solrød var helt nede på 2,1 pct. ledighed for bare et år siden. Det viser at en del af de 
sjællandske kommuner står relativt godt inden coronakrisen, hvor Greve, Roskilde, Hol-
bæk og Køge også stadig er under 5 pct. ledighed. 
 
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 region Sjælland, maj 2020 

  Ledighed, pct. Antal ledige Ændring i arbejdsløs-
heden fra februar til 

maj, pct.point 

Solrød 4,1 467 1,5 

Lejre 4,1 559 1,4 

Greve 4,4 1.091 1,5 

Roskilde 4,4 1.909 1,4 

Holbæk 4,5 1.512 1,7 

Køge 4,5 1.339 1,3 

Sorø 5,5 781 2,1 

Ringsted 4,8 848 1,7 

Stevns 4,9 528 1,7 

Kalundborg 5,2 1.122 1,7 

Faxe 5,4 946 2 

Næstved 5,5 2.182 1,7 

Slagelse 6,1 2.236 2 

Odsherred 5,7 783 2 

Guldborgsund 6,3 1.641 2 

Vordingborg 6,1 1.199 2,1 

Lolland 7,1 1.148 2,6 

Hele landet 5,6 159.354 1,9 
 

Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik 

Anm: Omregnet til fuldtidsledige, sæsonkorrigerede tal. 
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Beskæftigelsen står godt imod coronakrisen på Sjælland 

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. I alt er der 7.700 færre fuldtidsbeskæfti-
gede i hele landet, og flere sjællandske kommuner har mistet jobs. 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. 
 
De sjællandske kommuner slap relativt billigt fra coronakrisens første måneder. Før CO-
VID-19 for alvor lukkede Danmark, havde flere af de sjællandske kommuner haft flot 
beskæftigelsesvækst, men nu lurer der mørke skyer i horisonten. Væksten er fladet ud 
og hos en del kommuner erstattet med faldende beskæftigelse. Modsat tendenserne i 
resten af landet havde 11 af de 17 kommuner i regionen, dog små fremgange i beskæfti-
gelse set over hele kvartalet. Tallene skal dog ses som en forsmag på hvordan regionen 
er blevet ramt og kigger man på de nyere tal for ledighed, vil man se at antallet af ar-
bejdsløse i regionen er steget med 50 pct. bare fra februar til maj. 
 
Køge, Lejre, Sorø og Roskilde nåede alle deres højeste antal af beskæftigede siden fi-
nanskrisen i 1. kvartal 2020. Rekorderne er dog alle en udbygning af en rekord i kvartalet 
forinden og kommer efter en beskæftigelsesvækst på 0,1 eller 0,2 pct. Rekorderne holder 
med al sandsynlighed ikke i 2. kvartal 2020, hvor vi allerede nu kan se at mange af kom-
munernes beboere har mistet deres job især i april. Solrød nåede sit højeste beskæfti-
gelsesniveau i forrige kvartal, men er lidt under rekorden nu, efter et fald i beskæftigel-
sen på 32 fuldtidspersoner.  
 
Ringsted har haft den suverænt største beskæftigelsesstigning på Sjælland. Her er be-
skæftigelsen steget med 1,3 pct. i 1. kvartal 2020, svarende til en 171 arbejdspladser. De 
flotte tal er ekstra imponerende, hvis man tager i betragtning at ingen af de andre kom-
muner havde vækst på mere end 0,3 pct. Set over hele året har stigningen ligeledes væ-
ret flot, med 346 flere beskæftigede end i starten af 2019.  
 
Vi skal til Lolland, for at finde regionens største fald i beskæftigelsen. På Lolland er be-
skæftigelsen faldet med 0,9 pct., hvilket svarer til et fald på 107 fuldtidsbeskæftigede. 
Der er skyllet en stor ledighedsbølge ind over Lolland, hvor 425 har meldt sig ledige siden 
februar. Det vil afspejle sig på beskæftigelsestallene, der med høj sandsynlighed bliver 
endnu grimmere i 2. kvartal 2020. Vi venter spændt. 
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Tabel 2: Beskæftigelsesudviklingen på Sjælland, 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. 

Køge  23.278   56   268   4.011   -    0,2 1,2 

Ringsted  13.112   171   346   1.418   -405  1,3 2,7 

Greve  14.271   30   -171   1.530   -201  0,2 -1,2 

Lejre  5.821   11   104   566   -    0,2 1,8 

Solrød  4.519   -32   18   740   -32  -0,7 0,4 

Guldborgsund  17.005   -22   -167   402   -2.927  -0,1 -1,0 

Næstved  23.101   34   81   382   -2.966  0,1 0,4 

Lolland  12.228   -107   26   273   -3.094  -0,9 0,2 

Faxe  9.495   3   257   931   -910  0,0 2,8 

Holbæk  21.205   -133   5   1.282   -768  -0,6 0,0 

Sorø  9.286   6   128   818   -    0,1 1,4 

Odsherred  8.173   8   89   219   -1.079  0,1 1,1 

Roskilde  34.226   22   467   3.046   -    0,1 1,4 

Vordingborg  12.302   -2   227   909   -1.554  0,0 1,9 

Slagelse  27.174   -8   358   2.681   -1.052  0,0 1,3 

Kalundborg  15.256   31   279   468   -1.636  0,2 1,9 

Stevns  4.211   14   8   313   -418  0,3 0,2 

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

Kilde: Dansk Erhverv pba. særkørsel fra Danmarks Statistik 

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 13. 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 arbejdsmarkedschef Peter 
Halkjær på pha@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6133.  
 
 
 


