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Hvor foregår jobvæksten?
-- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 — rapport nr. 2
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Jobvækst
Jobtab
Indhold

Perioden fra 1996 til 2013 var på flere måder en turbulent periode på det danske
arbejdsmarked. En lang periode med næsten konstant stigende beskæftigelse blev brat

Tæt på regionale forskelle

-- / side 3

De store linjer 		

-- / side 4

Regionale udviklingsspor

-- / side 6

afløst af en gevaldig nedtur, mens tallene for de seneste år ikke giver et klart billede af,
om det nu går den ene eller anden vej med jobskabelsen.
Klart er det til gengæld, at perioden 1996 til 2013 også er historien om en betydelig omstrukturering af det danske erhvervsliv til gavn for nogle områder og brancher, mens flere
andre kommuner, landsdele og regioner har tabt job.

•

Hovedstaden

•

Sjælland

•

Syddanmark

I en serie analyser under overskriften "Hvor foregår jobvæksten?" sætter de danske

•

Midjylland

regioner fokus på de bruttobevægelser, der kan identificeres bag de overordnede nettotal.

•

Nordjylland
Den første analyse satte spot på de store bevægelser på jobmarkedet — udvikling i

På tværs af landet

-- / side 16

national og regional beskæftigelse, vundne og tabte job samt beskæftigelse i brancher på
landsplan.

Markante brancheforskelle -- / side 18
Med fokus på perioden 2010 til 2013 supplerer rapport nr. 2 den første rapport ved
at gå i dybden og analysere jobudviklingen på et mere detaljeret niveau — geografisk og
branchemæssigt. Rapporten viser forskelle i brutto- og nettobevægelser på kommune- og
landsdelsniveau, og identificerer hvilke dele af landet, og i hvilke brancher, der igen vindes
job.
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Bemærk: De overordnede tal kan pga. af en revision af nationalregnskabet ikke sammenlignes direkte med
de anvendte tal i rapport nr. 1. I tallene på kommuneniveau er branchen "Private husholdninger med ansatte"
udeladt.
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Enkelte kommuner med vind i sejlene giver jobvækst i Hovedstaden og Nordjylland, mens Sjælland, Syddanmark og Midtjylland samlet set stadig taber job

20 år med op- og nedtur... og omstilling
Til trods for nogle store udsving undervejs, så voksede
beskæftigelsen i Danmark samlet set med det der svarer til
næsten 100.000 fuldtidsjob i perioden fra 1996-2013.

der stadig er et mindre jobtab i Midtjylland, Syddanmark og
Sjælland.

havn by, der i perioden har haft en tydelig vækst i fuldtidsbeskæftigelsen i offentlig sektor.

De mange nye job er først og fremmest glædeligt for Danmark og vidner om, at det trods skærpet globalt konkurrencepres og nogle hårde kriseår undervejs har været muligt at øge
det samlede antal fuldtidsjob.

Af alle landets 11 landsdelene er det kun København by,
Københavns omegn og Nordjylland, der haft jobvækst fra
2010 til 2013, mens der i landsdelene Fyn, Bornholm og Sydog Vestsjælland har været et jobtab på mellem 2 og 4 procent.
Der er 34 kommuner, der har haft jobvækst, mens 64 har tabt
job.

Konjunkturfølsomme brancher
Handel og byggeri, der blev hårdt ramt af konjunkturnedgangen fra 2008 til 2010, er nu på vej frem – primært i Nordjylland og København by og omegn, hvor de to brancher står for
halvdelen af væksten.

Men den samlede jobvækst fortæller slet ikke hele historien.
Hverken om den betydelige omstilling af dansk erhvervsliv,
der er foregået og som stadig foregår, eller de store geografiske forskelle mellem landets kommuner og regioner.

På tværs af brancher og landsdele
Forskellene i jobudviklingens retning og hastighed bliver
endnu tydeligere, når man dykker ned i brancher og
landsdele.

På vej ud af krisen? — stærk jobvækst i få kommuner
I Hovedstaden er der i dag 87.000 flere fuldtidsjob end midt i
halvfemserne, svarende til knap 90 procent af den nationale
jobvækst i perioden 1996-2013. Det lange opsving frem til
2008 var stærkest i Hovedstaden og de efterfølgende kriseår
ramte mindre hårdt end i de øvrige regioner.

Offentlig beskæftigelse reduceres — men ikke i
København
I årene 2009 og 2010, hvor beskæftigelsen i alle landsdele
og næsten alle brancher gik tilbage, øgedes beskæftigelsen
i den offentlige sektor specielt indenfor daginstitutioner,
undervisning og sundhed.

Siden de store jobreduktioner i alle regioner i 2009 og 2010
peger pilen igen opad i Hovedstaden og Nordjylland, mens

Fra 2010 til 2013 er beskæftigelsen i den offentlige sektor til
gengæld kraftigt faldende i alle landsdele – på nær i Køben-
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Regionale forskelle under luppen

Industrien taber fortsat job de fleste steder, men er i klar
bedring – og vokser endda i Københavns omegn og Nordsjælland. Den eneste branche, som har vækst i samtlige landsdele
er erhvervsservice.
Nye job skabes i alle regioner og kommuner
Selvom mange regioner og kommuner har haft en
tilbagegang i det samlede antal job, dækker udviklingen over
betydelige bevægelser.
I alle dele af landet bliver der skabt nye job, parallelt med at
job nedlægges. Den dynamik er forudsætningen for at en
region eller kommune kan bevæge sig i retning af en mere
robust erhvervssammensætning med fortsat stærkere
konkurrenceevne.
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De store linjer — jobvækst i Danmark 1996-2013
20 år med op- og nedtur. Bag de nationale tal ligger en regional udvikling i forskellig hastighed og retning.
Fra 1996 til 2013 voksede beskæftigelsen i hele landet med 98.000 årsværk. Bag det ligger en udvikling, som har skabt store forskelle mellem de fem
regioner.
Overordnet set fulgte beskæftigelsen i regionerne i store træk de samme
konjunkturmønstre frem til krisen og ind i krisen. I alle regioner var der en
vækst i beskæftigelsen i slutningen af halvfemserne og frem til begyndelsen
af nullerne og igen fra 2004. Tilsvarende faldt beskæftigelsen voldsomt i alle
regioner fra 2008 til 2010.
Fleste nye job til Hovedstaden
Herfra hører ligheden mellem regionerne op. Opsvinget var betydeligt
stærkere i Hovedstaden og til dels i Midtjylland end i de andre regioner. Krisens
omfang og styrke ramte forskelligt, og her i årene efter (2010 til 2013) peger
pilen i forskellige retninger hos de enkelte regioner.
Med en vækst over hele perioden på 87.000 job er Hovedstadsregionen den
store vinder. Opsvinget frem til 2008 var klart større her end andre steder i
landet, kriseårene ramte ikke så hårdt og siden 2010 er antallet af fuldtidsjob
gået op og ligger nu på 2001-niveau. Hovedstaden har i 2013 mere end en
tredjedel af alle Danmarks fuldtidsjob, men samlet set er der fortsat flest job
vest for Storebælt.
Midtjylland fulgte godt med
Jobudviklingen i Midtjylland fulgtes pænt med Hovedstaden frem til 2006. Fra
2006 til 2008 stagnerede jobvæksten i Midtjylland, mens der forsat kom flere
job til i Hovedstaden, Syddanmark og Nordjylland frem til og med 2008.
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Forskelle i regionernes jobvækst øges
Udvikling i antal årsværk beskæftiget i regionerne, 1996 - 2013
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Kilde: Danmarks Statistik, Region Syddanmark og CRT (Den regionale model for erhverv og beskæftigelse, Sam-K og Line)

Sjælland
1996 = index 100
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Årsværk i regionerne og regionernes andele af den nationale
beskæftigelse 1996 og 2013

Syddanmark
426.000

Sjælland
241.000

Midtjylland
438.000

Hovedstaden
642.000

1996

Sjælland
235.000

Nordjylland
203.000

Syddanmark
419.000

Midtjylland

Siden 2010 er det imidlertid lykkedes Nordjylland at rette
op på jobudviklingen — Nordjylland og Hovedstaden er de
eneste regioner med en vækst i antallet af job fra 2010
til 2013. I samme periode er antallet af fuldtidsjob fortsat
faldende i Midtjylland, Syddanmark og Sjælland.
Der skabes mange nye job i alle regioner
Regionernes jobudvikling går i forskellig retning efter
krisen. Kigger vi bagom nettotallene for jobudviklingen,
afslører bruttobevægelserne et stort antal både vundne
og tabte job, uanset om der samlet set vindes eller tabes
job.

Der både vindes og tabes
job i alle dele af landet
Vundne og tabte årsværk i regionerne 2010‑2013

Nordjylland

2013

Nordjylland
206.000

Kilde: Danmarks Statistik, Region Syddanmark og CRT (Den regionale model for erhverv
og beskæftigelse, Sam-K og Line)

Krisen ramte regioner forskelligt
Sjælland klarede sig godt frem til 2006. Fra 1996 til 2006
voksede antallet af fuldtidsjob med mere end 10 pct., og
det mindre tilbageslag i 2003—2004 gik nærmest uden om
regionen. Krisen sætter så ind allerede i 2007, og siden er antallet af fuldtidsjob dalet, selvom den negative udvikling dog
er bremset op siden 2010.

Hovedstadsregionen har haft en nettovækst siden 2010
krisen på 9.750 fuldtidsjob, men det dækker over 67.000
tabte job og næsten 77.700 skabte job.
På Sjælland er der skabt næsten 20.000 nye fuldtidsjob,
selvom jobudviklingen efter krisen samlet set har været
negativ.

-16.220

Midtjylland

-44.948

Syddanmark

-43.092

460.000

Hovedstaden
729.000
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Fortsat flest job vest for Storebælt

Syddanmark og Nordjylland har haft næsten den samme
udvikling siden 1996 – indtil 2010. Opsvinget fra 1996 til
2008 var relativt svagt. Begge regioner ramtes hårdt af
tilbageslaget i starten af nullerne og af finanskrisen, bl.a.
pga. en høj andel af industriarbejdspladser.

Sjælland

-26.556

Midtjylland

42.057

syddanmark

37.414

sjælland

19.978

Hovedstaden -67.225
Tabte job

nordjylland

17.289

76.974

Hovedstade

Vundnevundne
job årsværk

tabte årsværk

Kilde: Danmarks Statistik, Region Syddanmark og CRT (Den regionaleVT
model
for erhverv
regioner
2010-2013
og beskæftigelse, Sam-K og Line)
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Forskellige udviklingsspor i Hovedstaden
I mere end halvdelen af kommunerne i Region Hovedstaden blev der i perioden 2010 til 2013 skabt flere job
end der tabes. Bornholm og flere kommuner — mange i Nordsjælland — er endnu ikke kommet ud af jobkrisen.
Vækst, stabilisering og fortsat tab
Mens landsdelene København by og Københavns omegn
har vendt krise til fremgang, kæmper Bornholm stadig med
jobkrisen. Blandt regionens fire landsdele blev Nordsjælland
relativt set hårdest ramt i perioden 2008 til 2010, men her er
jobudviklingen efterfølgende stabiliseret.
Den store trækkraft
Københavns Kommune er dynamoen i Hovedstadsregionen. Næsten 40 pct. af alle regionens
årsværk findes her, og kommunen tegner sig
for to tredjedele af hele jobvæksten i regionen i
perioden 2010 til 2013. Også i Frederiksberg går
det flot fremad med beskæftigelsen
Stærke omegnskommuner
Københavns nordlige naboer, Gentofte, Gladsaxe
og Herlev oplever en markant jobudvikling efter
krisen. Fra 2010 til 2013 var jobvæsten i de tre
kommuner over 4 procent — i Herlev hele 9 procent — og de har forlængst indhentet det nettotab
kriseårene påførte dem. Samlet set har Københavns omegnskommuner alle klaret det relativt
godt efter krisen.

Nordsjælland - et broget billede
Det går både op og ned i de nordsjællandske kommuner. I flere
af regionens nordligte kommuner taber man i 2010-2013
fortsat typisk flere årsværk end man vinder. Det gælder især
Frederikssund og Helsingør. Til gengæld oplever kommuner
som Hillerød og Rudersdal længere sydpå pæne vækstrater.

Fremgang i og omkring København
Udvikling i antal årsværk fordelt på landsdele i Region Hovedstaden
københavn by

københavns omegn

nordsjælland

bornholm

1,9%

1,8%

-0,4%

-3,0%

-3,5%
-3,9%

-5,5%

Udvikling 2008 til 2010
Udvikling 2010 til 2013

-7,2%

Kilde: Danmarks Statistik, Region Syddanmark og CRT (Den regionale model for erhverv og beskæftigelse, Sam-K og Line)
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Bornholm i bedring - men fortsat i jobkrise
I de seneste år er det lykkedes Bornholm at reducere jobtabet
en smule sammenlignet med det jobtab, som øen havde i
kriseårene. Men en tilbagegang svarende til 400 årsværk i
perioden 2010 til 2013 viser, at udviklingen stadig går den
forkerte vej.
Der vindes og tabes job i alle kommuner
Bag nettobevægelserne afsløres en betydelig dynamik hos alle kommuner afspejlet i vundne og tabte
bruttoårsværk. København Kommune har således
brutto vundet over 23.000 og tabt næsten 18.000
årsværk siden 2010. Selvom Helsingør netto har den
største procentvise tilbagegang i regionen, er der
alligevel brutto skabt næsten 1.300 job i kommunen.

2015

Hvor skal vi hen? — ...
Udvikling i antal årsværk — relativt og i absolutte tal, 2010 — 2013

— regional nettovækst på 9.750 job
Relativ udvikling i antal årsværk
fra 2010 til 2013
over 2 pct.
0 til 2 pct.
-2 til 0 pct.
-5 til -2 pct.
under - 5 pct.
Udvikling i absolutte tal

Kilde: Danmarks Statistik, Region Syddanmark og CRT (Den regionale model for erhverv og beskæftigelse, Sam-K og Line)

64%

af jobvæksten i Hovedstadsregionen
foregår i Københavns Kommune

Vundne og tabte årsværk i kommunerne 2010‑2013
københavn
gladsaxe
gentofte
frederiksberg
ballerup
Høje taastrup
Herlev
lyngby-taarbæk
rudersdal
Hillerød
Hvidovre
brøndby
glostrup
tårnby
allerød
Helsingør
rødovre
frederikssund
egedal
Hørsholm
furesø
albertslund
bornholm
fredensborg
gribskov
ishøj
vallensbæk
Halsnæs
Dragør

-17.672
-3.457
-3.415
-3.135
-3.360
-2.616
-1.372
-2.804
-1.974
-1.548
-2.342
-1.783
-1.845
-2.675
-1.053
-2.035
-1.012
-1.467
-914
-1.050
-1.090
-1.615
-1.186
-1.044
-872
-907
-542
-772
-251

23.314
5.098
4.637
4.616
3.587
2.947
2.630
2.604
2.510
2.163
2.116
2.073
1.747
1.630
1.292
1.276
1.227
1.061
993
971
935
909
771
764
663
597
556
545
351
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Mange vundne og tabte job

Kilde: Danmarks Statistik, Region Syddanmark og CRT (Den regionale model for erhverv
og beskæftigelse, Sam-K og Line)
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Sjælland
I den østlige del af Region Sjælland er jobudviklingen stabiliseret i perioden 2010 til 2013, mens der fortsat
tabes job i Syd- og Vestsjælland
Sjælland har forbedret jobsituationen efter
kriseårene, men det går stadig noget tilbage, særligt i
Vest- og Sydsjælland. I Østsjælland er man tydeligvis
på vej ud af krisen, selvom landsdelen fortsat døjer
med et mindre jobtab.
Nærheden til København en fordel
Østsjælland klarer sig betydeligt bedre end de andre
dele af Sjælland og meget tyder på, at man jobmæssigt nyder godt af at være i nærheden eller de
facto en del af Hovedstadsområdet. Greve og Lejre
er de eneste kommuner i hele regionen, der oplever
positive vækstrater - dog i begrænset omfang.
Jobsituationen i Østsjællands to store kommuner,
Køge og Roskilde, er markant forbedret, men begge
kommuner kæmper stadig med vigende jobtal.
Krisen har ikke forladt Vest- og Sydsjælland
I alle Vest- og Sydsjællandske kommuner fortsætter
jobkrisen i større og mindre grad. Bedst klarer kommunerne Holbæk, Ringsted, Odsherred og Stevns sig.
Her er jobtabet bremset betydeligt op i 2010-2013.
Særligt i Ringsted, som fra at tabe over 1.500 årsværk
i 2008-2010 "kun" har oplevet en tilbagegang på godt
200 i perioden 2010-2013.
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Værre står det til længere vestpå og sydpå. Større
kommuner som Slagelse og Næstved oplever
stadigvæk forholdsvis store jobtab, selv om
situationen er bedret siden kriseårene. Lolland og
Kalundborg har de største jobtab i hele regionen.
Jobtabet på Lolland er tilmed større i "efter-krise
årene" end i kriseårene 2008-2010.

Fortsat fald i Vest- og Sydsjælland
Udvikling i antal årsværk fordelt på landsdele i Region Sjælland
Østsjælland

vest- og sydsjælland

Østsjælland

vest- og sydsjælland

-0,7%

Der vindes og tabes job i alle kommuner
Trods Lollands jobkrise går kommunen ikke i stå.
Bag et nettotab på over 1.000 årsværk i 2010-2013
gemmer sig over 700 vundne årsværk (brutto) og
over 1.800 tabte årsværk (brutto). Samme dynamik
findes i større og mindre grad i alle sjællandske kommuner. Et andet godt eksempel er Slagelse. Kommunen taber forholdsvist mange nettojob, men
ser man på bruttobevægelserne er Slagelse den
kommune på Sjælland, der opretter flest årsværk.

-0,7%

-3,6%
-3,6%
-5,5%
Udvikling 2008 til 2010

-5,5%
-7,4%

Udvikling 2010 til 2013
Udvikling 2008 til 2010
Udvikling 2010 til 2013

-7,4%
Kilde: Danmarks Statistik, Region Syddanmark og CRT (Den regionale model for erhverv og beskæftigelse, Sam-K og Line)

2015

Lejre og Greve - eneste kommuner med jobvækst

Der tabes fortsat mange job
— regionalt nettotab på 6.580 job
Relativ udvikling i antal årsværk
fra 2010 til 2013

Vundne og tabte årsværk i kommunerne 2010‑2013

over 2 pct.

slagelse

0 til 2 pct.

roskilde

-2 til 0 pct.
-5 til -2 pct.
under - 5 pct.
Udvikling i absolutte tal

-3.002

2.223

-2.595

næstved
køge
Holbæk

2.086

-2.313

1.515

-1.578

1.318

greve
-1.141
Kilde: Danmarks Statistik,
Region Syddanmark og CRT (Den

1.291

ringsted

1.143

-1.524

1.068

guldborgsund

-1.523

1.026

-2.053

1.018

sorø

-1.403

808

faxe

-1.208

798

lolland
odsherred
solrød

15

-1.345

vordingborg

kalundborg

ud af de 17 kommuner i Region Sjælland
taber fortsat job

1.477

-1.705

regionale model for erhverv og beskæftigelse, Sam-K og Line)
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Udvikling i antal årsværk — relativt og i absolutte tal, 2010 — 2013

-1.863

754

-786

702

-644

643

lejre

-528

538

stevns

-606

522

Kilde: Danmarks Statistik, Region Syddanmark og CRT (Den regionale model for
erhverv og beskæftigelse, Sam-K og Line)
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Syddanmark
Syddanmark er endnu ikke jobmæssigt kommet sig over kriseårene, men det lysner særligt i den jyske del
— primært på grund af fremgang i Trekantområdet
Kriseårene 2008 til 2010 var rigtig hårde i Syddanmark både i den jyske og den
fynske del af regionen. Siden har de fleste kommuner i Trekantområdet vendt
krise til fremgang, men jobbalancen er stadig i minus i hovedparten af kommunerne i Syddanmark.

Fortsat fald på Fyn
Udvikling i antal årsværk fordelt på landsdele i Region Syddanmark
fyn

sydjylland

fyn

sydjylland

-0,8%

-2,3%

Udvikling 2008 til 2010
-7,4%
-7,4%

-7,9%

Udvikling 2010 til 2013
Udvikling 2008 til 2010
Udvikling 2010 til 2013

-7,9%

Kilde: Danmarks Statistik, Region Syddanmark og CRT (Den regionale model for erhverv og beskæftigelse, Sam-K og Line)
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kommuner. I Haderslev har man tabt over 1.000 årsværk i 2010-2013, men det skal man holde op imod
et tab på ca. 2.500 i kriseårene.

Odense, som tegner sig for 17 pct. af alle årsværk i
Syddanmark, har bremset noget op for sit jobtab,
men kommunen mister fortsat job.

Der vindes og tabes job i alle kommuner
Selvom flertallet af de syddanske kommuner stadig
taber job, sker der en fortsat dynamisk udvikling af
jobsituationen i kraft af mange nedlagte stillinger
og nyoprettede job. Et eksempel er Odense som har
haft en jobtab på lidt under 1.000 nettoårsværk i
perioden 2010-2013. Bag det gemmer der sig mere
end 5.600 vundne bruttoårsværk.

Værst ser det ud på Nord- og Sydfyn, hvor især Kerteminde og Langeland stadig kæmper med markante
jobtab, og nedgangen på Langeland er større i 2010
til 2013 end i kriseårene.
Store forskelle i den jyske del
Trekantområdet klarer sig godt. Kolding og især Billund har pæn jobvækst. Også Vejle og Vejen kommer
ud med et positivt jobregnskab i 2010-2013.

-0,8%
-2,3%

Fyn taber fortsat job
Selvom det går fremad, er det kun Middelfart, der for
alvor har vendt jobkrisen til fremgang på Fyn.

Som det er tilfældet med Odense har de store byer i
Sydvestjylland og Sønderjylland - Esbjerg og Sønderborg -ikke helt overvundet krisen på beskæftigelsessiden. Jobtabet hos begge er dog betydeligt
mindre i 2010-2013 i forhold til kriseårene.
Ser man bort fra Fanø, er jobsituationen mere
problematisk i de øvrige sydvestjyske og sønderjyske

2015

Vækst i Trekantområdet
Få vinder, men flere taber fortsat
— regionalt nettotab på 5.700 job
Vundne og tabte årsværk i kommunerne 2010‑2013
odense

-6.622

5.662

vejle

-3.464

3.602

-3.398

3.174

esbjerg
kolding

Relativ udvikling
i antal årsværk
fra 2010 til 2013
over 2 pct.

-2.491

sønderborg

-2.739

fredericia

-2.342

billund

0 til 2 pct.

Haderslev

-2 til 0 pct.

vejen

-5 til -2 pct.

Middelfart

under - 5 pct.

svendborg

-2.009

tønder

kerteminde
nordfyns

ærø
langeland
fanø

1.513

-1.258
-2.226

nyborg

5,7%

1.809

-1.353

aabenraa

varde

Med en jobvækst på 5,7 pct. har Billund Kommune
den største fremgang i Syddanmark

2.154
1.927

-2.845

assens

Kilde: Danmarks Statistik, Region Syddanmark og CRT (Den regionale model for erhverv og beskæftigelse, Sam-K og Line)

2.246

-1.190

faaborg-Midtfyn

Udvikling i absolutte tal

3.009
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Udvikling i antal årsværk — relativt og i absolutte tal, 2010 — 2013

1.464
1.456
1.448

-1.686

1.209

-1.731

1.178

-1.113
-973
-1.377

1.051
980
880

-1.619
-1.031

787
556

-277

276

-704

238

-95

99

Kilde: Danmarks Statistik, Region Syddanmark og CRT (Den regionale model for
erhverv og beskæftigelse, Sam-K og Line)
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Midtjylland
Mange midtjyske kommuner taber stadig job - mod øst går det dog fremad flere steder

Stabil jobudvikling i Østjylland
Udvikling i antal årsværk fordelt på landsdele i Region Midtjylland
Østjylland

vestjylland

Østjylland

vestjylland
-0,1%
-1,5%
-0,1%
-1,5%

Udvikling 2008 til 2010

-6,2%

De midtjyske kommuner klarer sig forskelligt i
årene efter krisen. Mens Aarhus og andre kommuner i i den sydøstlige del af regionen er begyndt
at få jobvækst, falder beskæftigelsen fortsat i et
flertal af regionens kommuner, navnlig i en række
af Midtjyllands nordligste områder.
Østjylland - Et broget billede
Aarhus er den store trækkraft i regionen, og
kommunen tegner sig for mere end en fjerdedel
af alle årsværk i Region Midtjylland. Kommunen
har i perioden 2010 til 2013 haft beskæftigelsesmæssig fremgang, men har endnu ikke hentet det
jobtab, som kommunen havde i kriseårene 2008
til 2010.

Udvikling 2010 til 2013
-6,2%

-8,0%

Udvikling 2008 til 2010
Udvikling 2010 til 2013

-8,0%
Kilde: Danmarks Statistik, Region Syddanmark og CRT (Den regionale
model for erhverv og beskæftigelse, Sam-K og Line)
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Kommunerne i Østjylland udvikler sig jobmæssigt
meget forskelligt. Større kommuner som Silkeborg
og Randers taber fortsat job, mens Skanderborg
har den største procentvise jobvækst af alle kommuner i Midtjylland og bidrager sit til, at jobsituationen i Østjylland har stabiliseret sig. Omvendt
taber Samsø næsten 10 procent af kommunens
årsværk i 2010-2013, og jobsituationen på øen har
ikke forbedret sig siden kriseårene.

Vestjylland i bedring - men fortsat jobtab i
næsten alle kommuner
Bortset fra Ikast-Brande befinder alle kommunerne i det midt- og vestjyske område stadig i krisens skygge. Struer og Skive i nord kæmper fortsat
med forholdsvis store jobtab, mens nedgangen er
relativ mindre i Herning, Viborg og RingkøbingSkjern. I Lemvig og Holstebro har jobsituationen
bedret sig betydeligt, selvom begge kommuners
beskæftigelse stadig går en smule tilbage.
Der vindes og tabes job i alle kommuner
Trods jobtab i de fleste Midtjyske kommuner foregår der en betydlig dynamik i erhvervslivet i kraft
af mange nedlagte og nyoprettede stillinger alle
steder. I Århus er der brutto skabt næsten 10.000
og nedlagt over 9.000 årsværk, og bag Skives
nettojobtab på ca. 600 årsværk gemmer sig 1.300
nyoprettede stillinger, som modsvares af 1.900
nedlagte job.

Få kommuner med stigende beskæftigelse

På vej mod balance

Udvikling i antal årsværk — relativt og i absolutte tal, 2010 — 2013

— nettotab på 2.900 job
Vundne og tabte årsværk i kommunerne 2010‑2013
århus

-9.111

viborg
Horsens

Relativ udvikling i
antal årsværk
fra 2010 til 2013
over 2 pct.
0 til 2 pct.
-2 til 0 pct.
-5 til -2 pct.
under - 5 pct.
Udvikling i absolutte tal

Kilde: Danmarks Statistik, Region Syddanmark og CRT (Den regionale model for erhverv og beskæftigelse, Sam-K og Line)

-4.876 4.198
-3.303

2.898

ikast-brande

-2.277

2.694

Herning

-2.777

2.139

Holstebro

-2.205

silkeborg

-2.841

skanderborg
randers

-1.284
-3.258

ringkøbing-skjern
syddjurs
Hedensted

2.112
2.048
1.954

1.921

-2.179

1.725

-1.706

1.641

-1.300

1.517

-1.902

1.297

favrskov

-1.404

1.287

norddjurs

-1.390

1.143

skive

lemvig

-781

701

odder

-673

539

struer

-916

484

samsø

"Kun 4 kommuner — Ikast-Brande, Skanderborg,
Hedensted og Århus — har fremgang i beskæftigelsen"

9.842

danske regioner --- Hvor foregår jobvæksten?

2015

-267

125

Kilde: Danmarks Statistik, Region Syddanmark og CRT (Den regionale model for
erhverv og beskæftigelse, Sam-K og Line)
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Nordjylland
Nordjylland har vendt krise til fremgang. Det er Aalborg, der trækker jobvæksten, men flere af de øvrige nordjyske kommuner kan også fremvise et plus i jobregnskabet
Nordjylland er ved at lægge krisen bag sig, og
det er ikke kun Aalborg der bidrager til de bedre
tider. Også kommuner i de nordligste udkanter af
Danmark har positive jobtal.
Vækstlokomotivet i Nord øger farten
Aalborg Kommune spiller en afgørende rolle for
udviklingen i Nordjylland - kommunen tegner sig
for næsten fire ud af ti af alle årsværk i regionen.
Derfor er det af stor betydning for regionen, at
Aalborg oplever en pæn jobmæssig fremgang
på næsten 1.500 årsværk i perioden 2010-2013.
Aalborg har dog ikke overvundet jobtabet under
krisen, hvor kommunen netto mistede næsten
4.000 årsværk.
Halvdelen af kommunerne går frem..
Udover Aalborg bidrager især Hjørring og Thisted kommuner pænt til jobvæksen i Nordjylland.
Også Frederikshavn, som blev hårdt ramt i
kriseårene, oplever nu fremgang.
..mens andre fortsat kæmper med jobtab
En række kommuner i Nordjylland mister stadig
job, selvom tibagegangen er reduceret betydeligt
siden kriseårene. Morsø, Jammerbugt og Rebild
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går relativt mest tilbage i 2010-2013, men også
Brønderslev og Vesthimmerland kæmper med
nedgang i beskæftigelsen.

Fald ændret til vækst siden 2010
Udvikling i antal årsværk i nordjylland
Region Nordjylland

Der vindes og tabes job i alle kommuner
Bag alle de nordjyske kommuners nettojobvækst
og -tab ligger betydelige bruttobevægelser.
Eksempelvis er Frederikshavns nettovækst på
ca. 250 årsværk sammensat af næsten 1.700
vundne bruttoårsværk og over 1.400 tabte
bruttoårsværk.

0,5%

Udvikling 2008 til 2010
Udvikling 2010 til 2013
-6,6%
Kilde: Danmarks Statistik, Region Syddanmark og CRT (Den regionale model for erhverv og beskæftigelse, Sam-K og Line)
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Hjørring, Thisted og Aalborg trækker væksten
Tæt på balance i de fleste kommuner
— regional nettovækst på 1.100 job

Relativ udvikling i antal årsværk
fra 2010 til 2013

Vundne og tabte årsværk i kommunerne 2010‑2013

over 2 pct.
0 til 2 pct.

aalborg

-4.959

6.443

-2 til 0 pct.
Hjørring

-5 til -2 pct.
under - 5 pct.

thisted

Udvikling i absolutte tal

2.108

-1.557

1.694

-1.250

frederikshavn

-1.430

1.677

Mariagerfjord

-1.491

1.519

vesthimmerlands

-1.198

1.015

jammerbugt

-1.120

737

brønderslev

-913

670

rebild

-889

541

Kilde: Danmarks Statistik, Region Syddanmark og CRT (Den regionale model for erhverv og beskæftigelse, Sam-K og Line)

Morsø

-841

502

2,7%

læsø

Med en fremgang på 2,7% vinder Thisted kommune
relativt flest job i Nordjylland

-95
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Udvikling i antal årsværk — relativt og i absolutte tal, 2010 — 2013

97

Kilde: Danmarks Statistik, Region Syddanmark og CRT (Den regionale model for
erhverv og beskæftigelse, Sam-K og Line)
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Jobudvikling lokalt — på tværs af landet
34 af landets 98 kommuner havde en positiv udvikling i antallet af job fra 2010 til 2013
En tredjedel er ude af krisen
Jobudviklingen i årene efter de store job tab i 2009 og 2010
har været meget forskellig fra kommune til kommune.
Krisen har hurtigere sluppet sit tag i nogle kommuner end
andre. Nogle kommuner har haft en pæn jobvækst, mens
andre fortsat kæmper med relativt store jobtab.

Kommunernes vækstbidrag
Andel af jobvæksten i kommunerne med vækst i 2010–2013
København

27,4%

Gladsaxe

8,0%

Aalborg

7,2%

Frederiksberg

7,2%

Herlev

6,1%

Gentofte

5,9%

Billund

3,6%

Aarhus

3,5%

Skanderborg

3,2%

Hillerød

3,0%

Kilde: Danmarks Statistik, Region Syddanmark og CRT
(Den regionale model for erhverv og beskæftigelse, Sam-K og Line)
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Samlet er der 34 ud af 98 kommuner, der i perioden 2010 til
2013 har haft en positiv udvikling i antallet af årsværk.
Få bærer væksten
København tegner sig for mere end en fjerdedel af fremgangen hos de 34 kommuner med jobvækst, mens Gladsaxe,
Aalborg, Frederiksberg, Herlev og Gentofte sammen står
for cirka en tredjedel. De ti kommuner med størst vækst
bidrager alt i alt med hele tre fjerdedele af jobvæksten i de
34 kommuner, der havde jobvækst i årene 2010 til 2013.
Flere af kommunerne i vækstbidragets top 10 ligger i Hovedstaden. Også Aalborg og Aarhus, samt de lidt mindre kommuner Billund og Skanderborg er med i toppen. Længere
nede på listen over kommuner med jobvækst findes kommuner fra alle dele af landet.
Størst vækst i mindre kommuner
At de store kommuner skaber mange job er en forventning,
snarere end det er overraskende. De relative væksttal tager
højde for kommunens størrelse og viser et anderledes
interessant billede.
Her er de store kommuner ikke længere med på listen over
de 10 kommuner med størst vækst. I stedet ligger Herlev i
top med en vækst på 9 procent., fulgt af Gladsaxe (6,2 procent) og Billund (5,7 procent). Nordjyske Thisted rykker ind
blandt de top 10 med en nettojobvækst på knap 3 procent. I

Hvem vokser mest?
– Relativ vækst 2010–2013 i pct. af antal
årsværk i kommunen
Herlev

9,0%

Gladsaxe

6,2%

Billund

5,7%

Frederiksberg

5,1%

Dragør

4,8%

Gentofte

4,3%

Skanderborg

3,9%

Hillerød

3,1%

Rudersdal

2,7%

Thisted

2,7%

Kilde: Danmarks Statistik, Region Syddanmark og CRT
(Den regionale model for erhverv og beskæftigelse, Sam-K og Line)

alt har næsten en fjerdedel af landets kommuner haft en
jobvækst, der overstiger 1 pct.

2015

Andel af jobtabet i kommunerne med tab i 2010–2013
Randers

4,6%

Lolland

3,8%

Tårnby

3,6%

Haderslev

3,5%

Kalundborg

3,5%

Odense

3,3%

Kerteminde

2,8%

Næstved

2,7%

Silkeborg

2,7%

Slagelse

2,7%

Listen med kommuner, der har mistet flere job, end de har
vundet, er ellers meget broget. Hele 64 kommuner er i årene
efter krisen endnu i gang med en omstilling, der betyder, at
de stadig taber flere job end de skaber.
Sjælland og Syddanmark hårdt ramt
Den relative udvikling viser, at årene 2010-2013 har været
barske for nogle kommuner. Langeland har i perioden mistet
næsten 12 pct. af kommunens årsværk og Kerteminde er med
lukningen af Lindøværftet næsten ligeså hårdt ramt.
Listen over de 10 kommuner, der har tabt mest, domineres af
mindre syddanske og sjællandske kommuner. Men kommunerne Samsø (Midtjylland), Struer (Nordjylland) og Ishøj
(Hovedstaden) er også blandt de 10 kommuner, der relativt
set har tabt flest arbejdspladser.

Kilde: Danmarks Statistik, Region Syddanmark og CRT
(Den regionale model for erhverv og beskæftigelse, Sam-K og Line)

Jobtabet bæres solidarisk
Modsat de skabte job er de tabte job spredt ud blandt mange
kommuner. Randers taber flest job og bærer alene 4,6 procent
af hele landets tab i kommunerne med jobtab.

9%

Hvem taber mest?
– Relativ udvikling 2010–2013 i pct. af antal
årsværk i kommunen
Langeland

-11,8%

Kerteminde

-11,5%

Samsø

-9,8%

Lolland

-8,1%

Kalundborg

-6,9%

Sorø

-6,5%

Nordfyns

-6,3%

Struer

-6,0%

Haderslev

-5,5%

Ishøj

-5,0%
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Stor spredning af jobtabet

Lolland og Tårnby kommer på anden- og tredjeplads. Hver
med en andel af det samlede tab, der er tæt på 4 procent.

Kilde: Danmarks Statistik, Region Syddanmark og CRT

Negativ udvikling i antallet af årsværk er en skæbne, de deler
med flere andre af landets kommuner. Næsten en tredjedel af
alle landets kommuner har i årene efter krisen tabt mere end
3 procent af de job de havde i 2010.

(Den regionale model for erhverv og beskæftigelse, Sam-K og Line)

Antallet af årsværk i Herlev Kommune er vokset
med 9 pct. i årene 2010-2013
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Branchernes udvikling forstærker
lokale og regionale forskelle
Offentlig sektor i tilbagegang, mens erhvervsservice og handel og transport vinder frem. Fortsat fald i industribeskæftigelsen
Efter kriseårene 2008-2010 er der betydelig bedring i
de fleste brancher. Nogle brancher oplever nu stigende
beskæftigelse, for andre handler det om en opbremsning
i jobtabet, men enkelte af hovedbrancherne – særligt den
offentlige sektor – har fået det værre siden krisen.
Hvorvidt brancherne er begyndt at vinde job eller fortsat
miste job i større eller mindre grad, afhænger også af hvilke
landsdele, man kigger på.
Industrien i vækst – i Østdanmark
Industrien blev særdeles hårdt ramt i kriseårene 2008-2010,
hvor branchen mistede næsten 59.000 årsværk. Den tid,
hvor de industritunge landsdele, særligt Øst- og Sydjylland,
stod for de suverænt største jobtab i hele landet, ser nu ud til
at være ovre. Alligevel taber industrien fortsat job – i alt ca.
4.000 fra 2010-2013 og beskæftigelsen falder fortsat flere
steder, mest markant i Vest- og Sydsjælland, Vestjylland og
på Fyn.
Københavns omegn er sammen med Nordsjælland de eneste
landsdele, hvor industrien går frem, trukket af den stærke
medicinalindustri.
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Den offentlige sektor - fra fremgang til nedgang
Med en vækst på 22.000 årsværk i 2008-2010 gik den
offentlige sektor mod strømmen, mens krisen gjorde store
indhug i beskæftigelsen i mange af de andre toneangivende
brancher. Denne udvikling er vendt dramatisk, og fra 20102013 har den offentlige sektor tabt 11.000 årsværk på landsplan. Alle landsdele taber offentlige arbejdspladser i mindre
eller større grad – på nær én, København by.
Handel og transport – jobvækst i Hovedstaden og i
Nordjylland
Som konjunkturafhængig branche blev handelssektoren
hårdt ramt af krisen, men fra 2010-2013 er udviklingen
vendt til en mindre fremgang og der vindes job i de fleste
landsdele. Handel og transport har størst medvind i Københavns omegn, men der er også pæn jobvækst i København
by og i Nordjylland. Omvendt kæmper branchen fortsat med
betydelige jobtab i Vest- og Sydsjælland.
Bygge og anlæg – store regionale forskelle
Ovenpå en betydelig jobkrise i perioden 2008-2010 har
jobsituationen på i byggesektoren stabiliseret sig. Denne
stabilitet dækker dog over betydelige forskelle i udviklingen
fra landsdel til landsdel. I det meste af Vestdanmark tabes

der stadig job – med Nordjylland som en klar undtagelse.
Branchen har især medvind i København og Nordjylland og
i nogen grad Københavns omegn. Københavns og Nordjyllands jobvækst i 2010-2013 kan i høj grad tilskrives den
positive udvikling inden for bygge og anlæg.
Erhvervsservice er en vinder
Erhvervsservice er den eneste branche, der har haft
fremgang i alle landsdele. Erhvervsservice består af videnservice og rejsebureauer, rengøring mv.

"Erhvervsservice har
som eneste branche haft
fremgang i alle landsdele"

2015

Industrien og den offentlige sektor taber arbejdspladser i årene efter krisen
8.000

Offentlig administration mv.

6.000

Erhvervsservice
Finansiering og forsikring
Handel, transport mv.

4.000

Bygge og anlæg
mv.
Kultur, fritid og anden Landbrug
service

2.000
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Udvikling i antal årsværk fordelt på brancher og landsdele 2010 — 2013

Industri
mv. og sundhed
Offentlig administration,
undervisning
Erhvervsservice

Information og kommunikation

Ejendomshandel og udlejning
Ejendomshandel og udlejning

0

Finansiering og forsikring

Kultur, fritid og anden service

Information og kommunikation
Handel og transport mv.
Bygge og anlæg

-2.000

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed
Landbrug, skovbrug og fiskeri

-4.000

-6.000

-8.000
Kilde: Danmarks Statistik, Region Syddanmark og CRT (Den regionale model for erhverv og beskæftigelse, Sam-K og Line)
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