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5.600 arbejdspladser er gået 
tabt i Nordjylland 

Beskæftigelsen falder i samtlige nordjyske kommuner 
 
Coronakrisen har torpederet ind i den danske økonomi med fuld fart. Det har betydet at 
ledigheden er steget og beskæftigelsen er faldet over hele landet. Det samme gør sig 
gældende for de lokale arbejdsmarkeder, hvor næsten alle kommuner er hårdt ramt. Der 
er netop kommet spritnye tal for, hvordan beskæftigelsen har udviklet sig i 2. kvartal 
2020 i landets 98 kommuner. Tallene er et unikt indblik i hvordan coronakrisens første 
bølge har ramt de lokale arbejdsmarkeder. Det er første gang vi har tal for, hvordan et 
helt kvartal med coronakrise har påvirket beskæftigelsen i de danske kommuner, efter-
som coronakrisen for alvor ramte Danmark i slutningen af 1. kvartal 2020. På landsplan 
faldt beskæftigelsen med 32.600 i 2. kvartal 2020, hvilket er det største fald vi har set i 
mere end ti år. Det er i sig selv dyster læsning, men samtidig underdrevet af at personer 
på lønkompensationsordningen stadig tæller som beskæftigede. Nordjylland er ligesom 
resten af landet hårdt ramt af coronakrisen. 
 
Arbejdspladser tabt i samtlige nordjyske kommuner 
I Nordjylland er beskæftigelsen faldet med 5.600 fuldtidspersoner fra 4. kvartal 2019 til 
2. kvartal 2020, hvilket svarer til en tilbagegang på intet mindre end 2,6 pct. Den store 
tilbagegang siden 4. kvartal sidste år gør samtidig Region Nordjylland til den region i 
Danmark, der har tabt flest job siden coronakrisens start.  
 
Samtlige nordjyske kommuner er ramt af tilbagegang siden 4. kvartal sidste år, hvor vi 
endnu ikke vidste at Covid-19 ville komme til Danmark og gøre ondt på dansk økonomi 
og det danske arbejdsmarked.  
 
Den største tilbagegang finder vi i Læsø kommune, hvor mere end hvert tiende job er 
gået tabt siden 4. kvartal sidste år. Det er et vanvittigt stort tilbageslag, som vi også 
finder i andre ø-kommuner rundt omkring i Danmark. Selvom tilbagegangen på Læsø er 
enorm stor, så man holde for øje, at det blot drejer sig om 68 fuldtidsstillinger, der er 
gået tabt.  
 
Frederikshavn er også enormt hård ramt af coronakrisen og de restriktioner, der er ind-
ført med henblik på at inddæmme smittespredningen. Siden fjerde kvartal sidste år er i 
underkanten af hvert tyvende job i Frederikshavn kommune tabt. Det svarer til at 963 
fuldtidsjob i kommunen er gået tabt. Dertil er kommunerne Brønderslev og Hjørring hårdt 
ramt med en tilbagegang på hhv. 4,2 og 3,6 pct. siden fjerde kvartal sidste år. Det svarer 
til en tilbagegang på 431 og 845 fuldtidsjobs.  
 
De kommende måneder bliver det utrolig interessant at følge den økonomiske udvikling 
i de nordjyske kommuner og resten af Danmark. Det er særligt turisme- og oplevelses-
erhvervene samt luftfarten, der hidtil har været hårdt ramt af viruskrisen og de restrikti-
oner, der er indført med henblik på at inddæmme smittespredningen. Dansk økonomi er 
generelt mindre hårdt ramt end resten af Europa. Men når der er tilbagegang på vores 
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vigtigste eksportmarkeder kan på sigt ramt dansk økonomi og det danske arbejdsmar-
ked, hvor intet mindre end 800.000 arbejdspladser er direkte eller indirekte bundet op 
på eksport. Dertil kan den stigende smittespredning, samt nye restriktioner på sigt lægge 
en dæmper på danskernes lyst til at bruge penge, hvilket kan gøre at genopretningen af 
det danske arbejdsmarked bliver hård.  
   

Tabel 1: Beskæftigelsesudviklingen i Nordjylland, 2. kvartal 2020 

 
Antal beskæf-

tigede 
Vækst i kvar-

talet 
Vækst siden 4. 

kvartal 2019 
Kvartals-

vækst 
Vækst siden 4. 

kvartal 2019  
I antal fuldtidspersoner Vækst i pct. 

Læsø 520 -69 -68 -11,7 -11,6 

Morsø 6.809 -43 -103 -0,6 -1,5 

Rebild 8.594 -104 -198 -1,2 -2,3 

Vesthimmerlands 12.991 -134 -100 -1,0 -0,8 

Mariagerfjord 16.049 -101 -136 -0,6 -0,8 

Frederikshavn 20.220 -999 -963 -4,7 -4,5 

Aalborg 88.629 -1.254 -1.707 -1,4 -1,9 

Hjørring 22.456 -660 -845 -2,9 -3,6 

Thisted 15.554 -443 -534 -2,8 -3,3 

Brønderslev 9.778 -232 -431 -2,3 -4,2 

Jammerbugt 10.239 -155 -254 -1,5 -2,4 

Region Nordjyl-
land 

211.630 -3.791 -5.597 -1,8 -2,6 

Hele landet 2.263.309 -32.575 -41.347 -1,4 -1,8 
 

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 ”Afstand 

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

starter 

 

1.230 flere ledige i Aalborg siden februar 
 
Siden de første tilfælde af COVID-19 i marts og den følgende nedlukning af store dele af 
samfundet har dansk økonomi været i knæ. Den økonomiske krise har foreløbig forårsa-
get at 34.500 danskere er blevet ledige siden februar. Ledigheden ser dog ud til at have 
toppet i maj, hvor arbejdsløsheden var på sit højeste og nåede det skyhøje niveau 
157.600 ledige. Siden maj er ledighedskøen kortet af med 19.800 personer og i august 
faldt ledigheden med hele 9.700 personer – det største fald nogensinde. Lige nu ser vi 
dog ind i en anden bølge af COVID-19 og det er derfor meget usikkert om ledigheden kan 
blive ved med at falde i efteråret. I Nordjylland er ledighedskøen også lang. Her er ledig-
heden steget med 2.800 personer siden februar i år, så der nu i alt er 14.500 ledige i 
Nordjylland. Ledigheden er dermed steget med 25 pct. på bare et halvt år. 
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Ledigheden er steget hos samtlige nordjy-
ske kommuner, når man sammenligner 
med hvordan det så ud i februar i år. Det er 
ikke overraskende i Aalborg, at vi finder 
flest ledige i regionen. I Aalborg er der lige 
nu 6.630 ledige – 1.230 flere end der var i 
februar. Derfor er 6,2 pct. af arbejdsstyr-
ken i Aalborg nu uden for beskæftigelse, 
hvilket er det ottende højeste af landets 98 
kommuner. Ledigheden var også høj inden 
coronakrisen kom til Aalborg. Det er typisk 
for landets universitetsbyer, hvor der bor 
mange unge, som naturligt vil være mere 
ledige. Effekten er endda blevet forstær-
ket af at coronaarbejdsløsheden har ramt 
de unge ekstra hårdt.  
 
Hjørring er den kommune i Nordjylland, 
hvor der bor næstflest ledige. 1.439 hjør-
ringensere var ledige i august måned. Det 
svarer dog ”kun” til 4,8 pct. af arbejdsstyr-
ken i kommunen, hvilket er lidt mindre end landsgennemsnittet.  
 
Landets højeste ledighed er på Læsø 
 
Læsø har landets højeste ledighed. Her er 8,1 pct. af arbejdsstyrken ledige. Det skyldes-
blandt andet at ledigheden er gået op med 2,9 procentpoint siden februar, hvilket lige-
ledes er den største stigning i landet. De høje procenter skal dog tages med et gran salt 
og lidt til. Læsø er den mindste kommune i Danmark og en lille stigning i antallet af ledige 
kan derfor få ledigheden til at stige kraftigt. Der bor derfor kun 59 ledige på øen.  
 
Ledighedskøen i Frederikshavn Kommune er 1.336 personer lang. Det betyder at én ud 
af tyve arbejdsdygtige frederikshavnere er uden job lige nu. En del af forklaringen af den 
høje ledighed er at der er en relativt stor turisme økonomi i Frederikshavn Kommune, der 
har været lukket ned grundet COVID-19. Ledigheden er således steget med næsten 28 
pct. siden februar, som er seneste måned uden coronarestriktioner. Set på den lyse side 
er ledigheden dog faldet med næsten 500 personer siden den toppede i maj.  
 
Nordjyllands laveste ledighed er i Thisted Kommune, hvor kun 3,9 pct. af den arbejds-
dygtige befolkning er uden for beskæftigelse. Ledigheden i Thisted er dermed kun lidt 
højere end gennemsnittet for hele landet inden coronakrisen. Thisted har også formået 
at dæmpe ledighedsstigningen, der ”kun” er steget med 0,8 procentpoint siden februar. 
Det er stadig en mærkbar stigning, men lavt i den lave ende i en COVID-19 sammenhæng. 
   

Tabel 2: Ledighed i Nordjylland, august 2020 

Seneste måned, sæ-
sonkorrigeret 

Ledighed, pct. Antal ledige Udvikling siden fe-
bruar i pct.point 

Læsø 8,1 59  2,9 

Morsø 4 365  1 
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Rebild 4,1 602  0,8 

Vesthimmerlands 4,7 819  1 

Mariagerfjord 4,8 949  1,2 

Frederikshavn 5 1.336  1,1 

Aalborg 6,2 6.630  1,1 

Hjørring 4,8 1.439  0,9 

Thisted 3,9 790  0,8 

Brønderslev 4,6 774  0,9 

Jammerbugt 4,1 718  0,9 

Hele landet 4,9 137.804  1,2 
 

Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik 

Anm: Omregnet til fuldtidsledige, sæsonkorrigerede tal.[Tekst] 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 26. oktober 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 seniorøkonom Kristian Skri-
ver på kso@danskerhverv.dk eller tlf. 28 19 81 54.  
 


