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Viruskrisen gør ekstra ondt i 
København og Tårnby 

16.900 fuldtidsjobs er tabt i København og Tårnby efter virus-
krisen. Det svarer til 4 ud af 10 af de tabte jobs i Danmark. 
 
42.400 tabte lønmodtagerjobs efter viruskrisen 
Coronakrisen har ramt det danske arbejdsmarked i et stort omfang. Siden februar – før 
Covid-19 ramte dansk økonomi – har 42.400 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere mistet 
jobbet i Danmark. Der er tilbagegang i 86 ud af de 98 danske kommuner. Det vil med 
andre ord sige, at tilbagegangen er bredt funderet over hele landet. 
   

Tabel 1: 
Ti kommuner med størst tilbagegang i fuldtidsbeskæftigede lønmodta-
gere fra februar til juli 2020 

  Antal Pct. 

København -14.150 -4,3% 

Tårnby -2.750 -11,4% 

Odense -1.950 -2,4% 

Aalborg -1.300 -1,5% 

Aarhus -1.100 -0,7% 

Billund -1.050 -6,6% 

Kolding -1.050 -2,5% 

Esbjerg -1.000 -2,1% 

Herning -900 -2,5% 

Lyngby-Taarbæk -850 -2,9% 
 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Jobindsats.dk  

Note: Tager udgangspunkt i arbejdssted. Sæsonkorrigeret af Dansk Erhverv. Afrundet til nærmere 50. 

 
København og Tårnby er ekstraordinært hårdt ramt 
Selvom stort set alle danske kommuner melder om tilbagegang, er det gået ekstraordi-
nært hårdt ud over kommunerne København og Tårnby. Det er de to kommuner i landet, 
hvor der er tabt flest fuldtidsjobs. I København er 14.150 fuldtidsjobs tabt siden februar. 
Med 11,4 pct. tabte fuldtidsjobs siden februar er Tårnby dén kommune i Danmark, hvor 
tilbagegangen har været størst.  
 
Tilsammen er der mistet 16.900 fuldtidsjobs i Tårnby og København. Det svarer til, at 4 
ud af 10 af de tabte fuldtidsjobs på landsplan er gået tabt i netop de to kommuner. Det 
er en stærk overrepræsentation, da de to kommuner til sammenligning blot har 16 pct. 
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af landets fuldtidsjobs. Dertil er byen København den landsdel i Danmark, hvor størst 
andel jobs er hjemsendt på lønkompensation1.Det understreger hvor ekstraordinært 
hårdt de to kommuner er ramt af viruskrisen. Det skyldes blandt andet, at de to kommu-
ner har mange jobs i de mest udsatte brancher som turisme- og oplevelseserhvervene 
samt luftfarten. København og Tårnby er samtidig de kommuner, hvor udsigten til gen-
opretning er længst væk, fordi virksomhederne i stort omfang er underlagt en række re-
striktioner, der er indført med henblik på at inddæmme smittespredningen. 
   

Figur 1: 
Pct.-vis ændring i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere fra februar til juli 
2020, sæsonkorrigeret 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Jobindsats.dk  

Note: Tager udgangspunkt i arbejdssteder. Sæsonkorrigeret af Dansk Erhverv.  

 
1 Covid-19: Hvilke virksomheder har benyttet Lønkompensation?, DST Analyse, 25. august 2020 
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København har oplevet den største vækst 
En forlængelse af de økonomiske restriktioner for bl.a. turismeerhververne i hovedstads-
området trækker i retning af at forsinke genopretningen af de økonomiske aktiviteter i 
København. Det kan gå ud over genopretningen af dansk økonomi, fordi København har 
stor betydning for dansk økonomi. 
 
Hvis væksten i Københavns by og omegn eksempelvis bliver halveret, skal væksten i 
resten af landet tilsvarende øges med knap 40 pct. for at fastholde en uændret økono-
misk vækst i dansk økonomi. Det illustrerer, at det stiller store krav til væksten i resten 
af Danmark, hvis væksten i og omkring København aftager over en periode. 
 
Siden det danske arbejdsmarked i 2013 ramte bunden efter finanskrisen, har dansk øko-
nomi oplevet en flot vækst. Fra 2013 og frem til 2018 er BNP i gennemsnit vokset med 
2,3 pct. om året. Alle landsdele i Danmark har oplevet en pæn vækst. Den største vækst 
har fundet sted i og omkring København. I byen København er BNP i gennemsnit vokset 
med 3,6 pct. om året, mens væksten i Københavns omegn i gennemsnitlig har været 3,1 
pct. om året. 
   

Figur 2: 
Gennemsnitlig årlig realvækst i BNP fra 2013 til 2018 fordelt på lands-
dele 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik  

Note: Byen København er udgjort af kommunerne København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør 
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