
 

 

 ANALYSE 

  

Stramt arbejdsmarked i flere områder 

Rekordhøj beskæftigelse skaber vækst og velstand, men med udviklingen er også fulgt 
lav ledighed og udfordringer for virksomheder, der skal rekruttere arbejdskraft. 
Demografien har betydning for, hvordan manglen på arbejdskraft vil udvikle sig i de 
kommende år, men ledigheden og de demografiske udsigter er ikke jævnt fordelt over 
alle egne af Danmark. Derfor er problemets alvor geografisk skæv. På den baggrund har 
Dansk Erhverv analyseret beskæftigelsen og de demografiske udsigter i et kommunalt 
perspektiv. 

Vores analyse viser, at selvom der samlet set kommer flere danskere i den erhvervsaktive 
alder, vil mange kommuner opleve, at der kommer færre. Flere af disse kommuner har i 
dag ledighedsprocenter på under gennemsnittet (3,8 pct.) og blandt disse er også 
kommuner i yderområderne. 

I det følgende analyserer vi først udviklingen i den nationale beskæftigelse og 
ledigheden set på kommunalt niveau. Vi konstaterer følgende: 

• Beskæftigelsen er vokset hver eneste måned i seks år. 
• For første gang nogensinde er flere end 3 millioner personer i job i Danmark.  
• Danskernes ledighed er faldet. I dag er kun 3,8 pct. af arbejdsstyrken uden job.  
• Ledigheden er ikke jævnt fordelt på tværs af landet.  
• En række yderområder, hvor ledigheden i dag er under gennemsnittet, og hvor 

den demografiske udvikling peger på færre i den erhvervsaktive alder, kan få 
store problemer med at rekruttere arbejdskraft. 

• I 24 kommuner, særligt i Vestjylland og i omegnen af København og Århus er 
ledigheden under 3 pct.  

Dernæst analyserer vi de demografiske udsigter frem mod 2022, også i et geografisk 
perspektiv. Vores analyse viser følgende: 

• Der vil i 2022 være 26.000 flere personer i Danmark, der er mellem 20 og 69 år. 
• Alligevel vil der i halvdelen af de danske kommuner komme færre personer i 

alderen 20 til 69 år. 
• Det er især kommuner i de danske landdistrikter, der vil få færre personer i 

alderen 20 til 69 år. 
• Det er politisk besluttet, at pensionsalderen skal stige i de kommende år. Dette 

forhold vil i et vist omfang imødegå udfordringerne med mangel på arbejdskraft. 

Ledigheden er faldet og er lav i mange danske kommuner 

Det danske beskæftigelsesopsving har været stærkt i løbet af de senere år, og den 
danske lønmodtagerbeskæftigelse er steget uafbrudt i mere end 6 år. Det gør, at 
beskæftigelsen i Danmark for første gang nogensinde er krydset 3 millioner personer. 
Den kraftige jobvækst har gjort, at ledigheden også er faldet siden 2013, så antallet af 
ledige i dag udgør 3,8 pct. af arbejdsstyrken.  
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Figur 1: Beskæftigelsesopsvinget er stærkt og beskæftigelsen har krydset 3 mio. 

 

Kilde: Danmarks Statistik 

Anm: Figuren viser udviklingen i beskæftigelsen i Danmark på baggrund af Nationalregnskabet samt antallet af 

bruttoledige, der er omregnet til kvartalsdata. Der er taget højde for almindelige sæsonudsving i begge serier.  

 
Der er store forskelle på tværs af Danmark i hvor høj ledigheden er. I dag har 24 
kommuner i Danmark en ledighed på under 3 pct. Der vil altid være en vis ledighed, når 
eksempelvis ledige er ved at skifte job, så en ledighed på under 3 pct. er reelt et udtryk 
for, at ressourcerne udnyttes fuldt ud. Det betyder i praksis, at der ikke er ledige hænder 
og hoveder, hvis virksomhederne ønsker at ekspandere.  
 
Helt i top på beskæftigelsen ligger 7 af landets kommuner, som alle har en 
ledighedsprocent på 2,5 pct. eller under. Det er Allerød med 2,1 pct. og Solrød med 2,2 
pct. Disse efterfølges tæt af Billund og Skanderborg, med ledighedsprocenter på hhv. 
2,3 og 2,4 pct. Derefter kommer Favrskov, Hedensted og Varde, som alle har 
ledighedsprocenter på 2,5 pct. Den lave ledighed er altså fordelt mellem landsdelene, 
og er også at finde i kommuner udenfor storbyområderne. 
 
Ledigheden er under 3 pct. i Nordsjælland og Østsjælland, der begge er landsdele, som 
er tæt på København. Her har indbyggerne mulighed for pendling til de mange 
arbejdspladser i og omkring København. Samtidig er antallet af arbejdspladser i 
landsdelene vokset kraftigt i løbet af de seneste 6 år. Det har givet indbyggerne i de to 
landsdele ekstra gode vilkår for at komme i beskæftigelse. Landets laveste ledighed på 
blot 2,1 pct. skal da også findes i Nordsjælland hos Allerød kommune. 
 
Også i en række yderområder er ledigheden meget langt nede. Eksempelvis er 
ledigheden i Vestjylland under 3 pct. Det er særligt ledigheden i Varde (2,5 pct.) og i 
Ringkøbing-Skjern og Skive (begge på 2,6 pct.) der er lav.  
 
De højeste kommunale ledighedsrater findes på den københavnske vestegn, hvor 
ledigheden er på over 5 pct. i Ishøj, Brøndby og Albertslund.  
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Hvis man som virksomhed skal vælge en geografisk placering, når virksomhedens 
produktion skal udvides, så er det relevant at se på i hvilke områder, det er nemmest at 
rekruttere arbejdskraft. Det er naturligvis et øjebliksbillede, der ikke siger noget om de 
lediges kvalifikationer eller andre relevante faktorer, men et danmarkskort over ledighed 
giver alligevel et forsimplet billede af hvor stramt det lokale arbejdsmarked er.  
   

Figur 2: 26 kommuner har ledighed under 3 pct. af arbejdsstyrken 

 

Kilde: Danmarks Statistik   

Anm: Figuren viser antallet af fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken i maj, når der tages højde for sæsonudsving. 

Befolkningen vokser, men med store forskelle på tværs af landet 

Når vi udelukkende kigger på den helt aktuelle ledighed, så er det som nævnt et 
øjebliksbillede, der ikke viser udfordringerne og mulighederne, som det lokale 
arbejdsmarked står overfor i fremtiden. I løbet af de kommende tre år vil der ske store 
ændringer i befolkningssammensætningen i Danmark.  
På landsplan vil antallet af indbyggere i Danmark stige med 72.700 personer fra starten 
af 2019 til starten af 2022. Det er dog ikke alle, der bliver til rådighed for det danske 
arbejdsmarked. Kigger vi nærmere på befolkningsfremskrivningen fra Danmarks 
Statistik, så sker stigningen primært i personer, der er udenfor den normale 
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erhvervsaktive alder1. Når det er sagt vil der i 2022 være 26.000 flere personer i Danmark, 
der er mellem 20 og 69 år. 
   

Figur 3: 73.000 flere indbyggere i Danmark i 2022 

 

Kilde: Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning  

Anm: Figuren viser forventet ændring i antal indbyggere fra 1. januar 2019 til 1. januar 2022. Her er den 

erhvervsaktive alder defineret som personer mellem 20 og 69 år. Definitionen af den erhvervsaktive alder er ikke 

entydig. Eksempelvis benytter Danmarks Statistik en definition, der hedder 15-64 år.  

 
Udviklingen er dog ikke jævnt fordelt på tværs af kommuner i Danmark. Kigger vi på 
antallet af indbyggere i alderen 20-69 år, er det primært i københavnsområdet og i de 
øvrige storbykommuner, der vil komme flere indbyggere i 2022. Halvdelen af de danske 
kommuner har udsigt til færre personer i den erhvervsaktive alder. 

Det største fald i antal indbyggere i den erhvervsaktive alder vil ske i Læsø kommune, 
der forventes at opleve et fald på 5 pct. Der er også udsigt til store fald i kommunerne 
Lolland og Lemvig på 3,6 pct. Når der bliver færre personer i den erhvervsaktive alder, 
bliver det sværere for virksomhederne i kommunen at rekruttere arbejdskraft. Særlige 
udfordringer i yderområderne, hvor ledigheden allerede i dag er lav 

Flere kommuner, som allerede i dag har få ledige, vil samtidig opleve, at der kommer 
færre personer i den erhvervsaktive alder. Eksempelvis er der i dag 249 fuldtidsledige i 
Lemvig kommune, hvilket svarer til 2,7 pct. af arbejdsstyrken. I 2022 ventes det, at 
antallet af indbyggere i alderen 20-69 år er 438 personer lavere end i dag. Det giver 
udfordringer for virksomhederne i kommunen at fastholde det samme antal 
arbejdspladser som i dag. Hvis det skal kunne lade sig gøre, skal erhvervsfrekvensen 
øges, eller der skal tiltrækkes medarbejdere i de omkringliggende kommuner. Det kan 
både være indbyggere i nabokommunerne, eller det kan være borgere i kommunen, der 

                                                             
1 Her er den erhvervsaktive alder defineret som personer mellem 20 og 69 år. Definitionen af den 

erhvervsaktive alder er ikke entydig. Eksempelvis benytter Danmarks Statistik definitionen 15-64 

år. 
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i dag arbejder i andre kommuner. I praksis kan det dog være vanskeligt, fordi 
nabokommunerne er udsat for den samme udvikling, samtidig med at de alle har en 
ledighedsprocent under landsgennemsnittet på 3,8 pct. Eksempelvis oplever alle 
Lemvigs nabokommuner, Thisted, Struer, Holstebro, Ringkjøbing-Skjern, Morsø og 
Skive, den tilsvarende udvikling med et dalende antal personer i den erhvervsaktive 
alder. Det betyder, at det bliver vanskeligt for både Lemvig kommune og 
nabokommunerne at opretholde det samme antal arbejdspladser som i dag, til trods for 
kommunernes høje beskæftigelse. 
 
Tilsvarende udfordringer kan opstå for Tønder kommune og de omkringliggende 
sønderjyske kommuner. I Tønder kommune er der i dag 549 fuldtidsledige, hvilket er 3,3 
pct. af kommunens arbejdsstyrke. I 2022 ventes kommunen at have 354 færre personer 
i den erhvervsaktive alder, og disse kan også i praksis blive svære at finde i de 
omkringliggende kommuner Haderslev, Åbenraa og Sønderborg, hvor ledigheden også i 
dag er lav og hvor den demografiske udvikling ventes at give færre i den erhvervsaktive 
alder.  
   

Figur 4: 49 kommuner har udsigt til færre personer mellem 20 og 69 år 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning.  

Anm: Figuren viser den forventede procentvise fremgang i personer i alderen 20-69 år fra 1. januar 2019 til 1. 

januar 2022. 
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I den modsatte retning trækker, at pensionsalderen kommer til at stige i de kommende 
år. Allerede i år er pensionsalderen øget fra 65 år til 65,5 år, hvilket vil fortsætte de 
kommende tre år, så pensionsalderen i 2022 vil være 67 år. Når pensionsalderen øges i 
løbet af de kommende år, vil det øge erhvervsfrekvensen, hvilket kan være med til at 
sikre, at mange kommuner ikke løber tør for arbejdskraft.  
   

Figur 5: Folkepensionsalderen vil øges de kommende år 

 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet 

Anm: Figuren viser udviklingen i den formelle folkepensionsalder pr. 1. januar.  
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 8. august 2019.  
 
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 
analysenotater med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til økonom Kristian Skriver på 
KSO@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6033 eller økonom Vibeke Borch Henning på 
vbh@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6244.  
 
Henvendelser angående mangel på arbejdskraft kan ske til arbejdsmarkedschef Peter 
Halkjær på PHA@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6133.  
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