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Svag jobvækst på Fyn 

Af: Økonom Kristian Skriver og studentermedhjælper Morten Wernersen. Udgivelses-
tidspunkt: januar 2020 

Beskæftigelsesrekorder og bundpropper  

Det danske jobopsving har været stærkt i løbet af de seneste år. Det har gjort, at vi i 
starten af 2019 for første gang nogensinde rundende 3 mio. beskæftigede, og der har 
således aldrig været flere beskæftigede. Men siden har vi set en blød opbremsning i 
beskæftigelsen, og jobvæksten i 2019 ser ud til at blive den svageste siden 2014. Væk-
sten i antallet af fuldtidsbeskæftigede er steget med 0,4 pct. på landsplan over det se-
neste kvartal. Luften er også gået en smule ud af ballonen på Fyn, hvor 5 ud af 10 kom-
muner har oplevet tilbagegang i denne periode. I alt har 7 ud af 10 fynske kommuner haft 
en vækst der er lavere end landsgennemsnittet. 
 
Den økonomiske vækst i euroområdet er blevet betydeligt svækket i løbet af 2019. Det 
er særligt tilfældet i Tyskland, men der er også svaghed at spore på de vigtige eksport-
markeder Sverige og Storbritannien. Det er særligt handelskrigen mellem USA og Kina 
og den store usikkerhed vedrørende Brexit, der er gået ud over væksten på vores vigtig-
ste eksportmarkeder. Den svage udvikling i flere fynske kommuner tyder på, at den glo-
bale vækstafmatning så småt er begyndt at smitte af på den fynske jobmotor. Når virk-
somhederne skruer ned for nyansættelserne, er det normalt fordi at aktiviteten i dansk 
økonomi er bremset op. Den store usikkerhed, som præger økonomiske udsigter her-
hjemme og i udlandet, kan dog også i sig selv have mindsket virksomhedernes tilbøjelig-
hed til at ansætte nye medarbejdere. 
 
Værst ser det ud i Nordfyns kommune, der med en tilbagegang på 1,4 pct. for kvartalet 
og 3,4 pct. for året nu kun er knap 200 beskæftigede over det laveste niveau i tidsserien. 
En bundrekord der har stået siden 2. kvartal 2013. Hvis væksten forsætter i samme 
tempo, kan Nordfyns kommune sætte ny bundrekord inden for det næste år. I Langeland 
kommune har der over det seneste år været en tilbagegang på hele 2,6 pct., det er den 
største tilbagegang på landsplan. Det betyder også, at Langeland nærmer sig bunden. 
Der har dog kun været en tilbagegang på 0,1 pct. i det seneste kvartal, svarende til 3 
fuldtidsstillinger, hvilket kan indikere en opbremsning i tilbagegangen. 
 
Blandt den svage beskæftigelsesudvikling finder vi især to lyspunkter. Middelfart og 
Odense kommuner sætter nye beskæftigelsesrekorder for 4. kvartal i træk. I Middelfart 
kommune er antallet af fuldtidsbeskæftigede vokset med hele 7,6 pct. over det seneste 
år, det er den største vækst på landsplan. Fra 2. kvartal 2019 til 3. kvartal 2019 er antallet 
af beskæftigede kun steget med 0,3 pct., hvilket er væsentligt lavere end udviklingen i 
de forrige kvartaler, og det kan således være de første tegn på, at luften også er gået 
smule ud af ballonen her. I Odense er antallet af fuldtidsbeskæftigede steget med 0,7 
pct. i det seneste kvartal. I Odense er det en meget stabil beskæftigelsesvækst over de 
seneste år der danner grundlaget for den meget høje beskæftigelse. Et beskæftigelses-
niveau som betyder, at knap halvdelen af Fyns beskæftigede arbejder i kommunen. 
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Flere af de fynske kommuner befinder sig relativt tæt deres bundrekorder, det drejer sig 
ud over Nordfyn og Langeland om Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Ærø og Nyborg. I de to 
førstenævne har vi set en lille tilbagegang i det seneste kvartal, mens der på Ærø har 
været en flot vækst i det seneste kvartal på 1 pct., svarende til 14 flere fuldtidsjobs. 
 
Kerteminde kommune har ligeledes haft en beskæftigelsesvækst på 1 pct. over det se-
neste kvartal, og en vækst på 1,5 pct. over det seneste år. Det betyder, at kommunen nu 
befinder sig et godt stykke fra bunden, men at der stadig er meget langt til en ny rekord. 
   

Tabel 1: Beskæftigelsesudviklingen på Fyn, 3. kvartal 2019 

  
Antal  

beskæftigede 
Vækst i 

kvartalet 

Vækst 
seneste 

år 

Vækst 
siden 
bund 

Afstand 
til top 

Kvartals-
vækst 

Års-
vækst 

  
Målt i antal fuldtidspersoner Målt i pct. 

Odense 83.528 550 2.204 8.713 - 0,7 2,7 

Svendborg 17.180 -25 23 148 -2.163 -0,1 0,1 

Middelfart 14.452 49 1.019 2.193 - 0,3 7,6 

Faaborg-Midtfyn 13.827 -58 -116 347 -3.003 -0,4 -0,8 

Assens 11.319 -20 -158 406 -1.403 -0,2 -1,4 

Nyborg 8.399 2 -26 196 -1.034 0,0 -0,3 

Kerteminde 7.677 75 116 1.197 -2.359 1,0 1,5 

Nordfyns 6.929 -98 -241 178 -1.055 -1,4 -3,4 

Langeland 3.061 -3 -82 95 -694 -0,1 -2,6 

Ærø 1.527 14 10 47 -262 1,0 0,7 

Hele landet 2.303.438 8.179 25.751 195.902 - 0,4 1,1 
 

Kilde: Dansk Erhverv pba. særkørsel fra Danmarks Statistik 

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

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

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

taserien starter 

Ledigheden på Fyn er relativ høj  

Ledigheden har på landsplan været meget stabil over det seneste års tid, og baggrunden 
for beskæftigelsesvæksten skal nærmere findes i en stigning i arbejdsstyrken. Den gen-
nemsnitlige ledighed på landsplan er 3,7 pct. af arbejdsstyrken i november 2019. Kun 2 
af de fynske kommuner har en ledighed der er lavere end gennemsnittet, og enkelt ligger 
på samme niveau. Det tegner et billede af en relativ høj ledighed på Fyn.  
 
I Middelfart kommune er 2,9 pct. af arbejdsstyrken fuldtidsledige, svarende til 521 fuld-
tidspersoner, det er det klart laveste niveau på Fyn og et godt stykke under landsgen-
nemsnittet. Samlet set er beskæftigelses- og ledighedsudviklingen i Middelfart særdeles 
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god, og det understreger den høje økonomiske aktivitet der finder sted i kommunen.  
Assens kommune har den næstlaveste ledighed på Fyn, med 3,6 pct. fuldtidsledige.  Ud-
viklingen i begge kommuner har dog stået stille over det seneste år. 
 
I Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Langeland kommuner er fuldtidsledigheden faldet 
med 0,1 pct. point over det seneste år. De to først nævnte har en ledighed omkring lands-
gennemsnittet, og bevæger sig således i retning af en relativ lav ledighed. Langeland 
kommune kommer fra et relativt højt niveau, og det er derfor ekstra positivt, at ledighe-
den er faldende. 
 
I fire fynske kommuner er ledigheden steget over det seneste år. På Ærø er ledigheden 
steget med 0,3 pct. point, mens ledigheden i Nyborg, Svendborg og Odense er steget 
med 0,2 pct. point. Odense kommune har den højeste ledighed på Fyn og den 5. højeste 
ledighed på landsplan. Men de store universitetsbyer med mange unge har typisk en 
højere ledighed, så dette er ikke nogen overraskelse. 
   

Tabel 2: Ledighed på Fyn, november 2019 

 

Ledighed, pct. Antal ledige 
Udvikling seneste år i 

pct.point 

Middelfart 2,9 521 0 

Assens 3,6 681 0 

Faaborg-Midtfyn 3,7 855 -0,1 

Kerteminde 3,8 403 -0,1 

Nyborg 3,9 551 0,2 

Nordfyns 4,1 573 0 

Svendborg 4,2 1.074 0,2 

Ærø 4,3 101 0,3 

Langeland 4,6 226 -0,1 

Odense 4,9 4.709 0,2 

Hele landet 3,7 104.433 0 
 

Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik 

Anm.: Omregnet til fuldtidsledige, sæsonkorrigerede tal. 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 15. januar 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 udviklingen på det danske arbejdsmarked kan ske til arbejds-
markedschef Peter Halkjær på pha@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6133.  
 
 
 


