Covid-19

Danske økonomi er ramt af et alvorligt tilbageslag som følge af covid-19. Det er endnu ikke muligt at sige præcis, i hvor stor
udstrækning økonomi og beskæftigelse påvirkes. Ifølge vismændene tyder meget på, at vi for 2020 ender med et markant fald i BNP
og dermed også et væsentligt fald i beskæftigelsen.
Nedenstående viser udviklingen for Aalborg indtil udgangen af 3. kvartal 2020. Beskæftigelsestallene fra udgangen af 3. kvartal 2020
sammenlignes her med beskæftigelsen ved udgangen af 4. kvartal 2019, som betragtes en nulpunkts-analyse før covid-19.

Fald i beskæftigelsen

Udvikling i antal lønmodtagere på virksomheder i Aalborg
2008 - 3. kvartal 2020

Beskæftigelsen af lønmodtagere på virksomheder i Aalborg faldt fra 2008 til
2011, hvorefter beskæftigelsen har været
stigende til og med 2019.
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Ved udgangen af 4. kvartal 2019 var der
i alt 109.628 beskæftigede lønmodtagere
på virksomheder i Aalborg. Siden da har
beskæftigelsen være faldende som følge
af covid-19. Ved udgangen af 3. kvartal
2020 var der 108.362 beskæftigede lønmodtagere på virksomheder i Aalborg.
Det svarer til et fald på 1.266 lønmodtagere sammenlignet med før corona.
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Efter 2. kvartal viste status et større fald
på 2.956 lønmodtagere. Noget af tabet
er således indhentet ved udgangen af 3.
kvartal 2020.
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2020
Note: Antal lønmodtagere på arbejdssteder i Aalborg er målt ved udgangen af perioden
Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik

1.266 færre jobs i Aalborg

Udvikling i antal lønmodtagere på virksomheder i området
før corona til og med 3. kvartal 2020

Antallet af lønmodtagere på arbejdssteder i Aalborg
faldt 1,2% fra 4. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020. Det
svarer til, at 1.266 færre var ansat i en virksomhed i
Aalborg ved udgangen af 3. kvartal 2020.
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Af sammenligningskommunerne har København oplevet det største fald i beskæftigelsen på 3,4%, mens
Randers har haft det mindste fald på 0,9%.
I hele landet er beskæftigelsen faldet med 1,1%.

-1,5%

-0,9%

-1,1%

-1,2%

-1,2%
-1,5%

-2,0%

-1,9%

-2,5%
-3,0%

-3,5%

-3,4%

-4,0%

Før corona (4. kvt. 2019)
3. kvt. 2020
ændring (antal)
ændring (%)

Aalborg
109.628
108.362
-1.266
-1,2%

København
405.902
391.940
-13.963
-3,4%

Odense
104.848
103.255
-1.594
-1,5%

Esbjerg
59.069
58.350
-719
-1,2%

Randers
39.277
38.925
-353
-0,9%

Aarhus
199.286
195.402
-3.884
-1,9%

Hele landet
2.804.077
2.773.811
-30.267
-1,1%

Note: Antal lønmodtagere på arbejdssteder i Aalborg er målt ved udgangen af perioden
Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik
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Udvikling i antal jobs før corona til og med 3. kvartal 2020
Udvikling på brancher

Udvikling i antal lønmodtagere på virksomheder i Aalborg
fordelt efter branche

Det er kun Erhvervsservice samt Landbrug, skovbrug og fiskeri, der har haft jobvækst i perioden,
mens de øvrige brancher har oplevet fald.

før corona til og med 3. kvartal 2020

Handel og transport mv.

Værst er det gået ud over Handel, transport mv.
(herunder også restauration), som har oplevet et
fald på 643 jobs i Aalborg. Hvert andet mistet job i
Aalborg findes dermed inden for denne branche.
Det næststørste fald antalsmæssigt er sket i
branchen Kultur, fritid og anden service med 235
færre job. Det er samtidig den branche som har
oplevet det største procentvise fald på 5,5%.

Kultur, fritid og anden service

Information og kommunikation

-643
-235
-193

Industri

-123

Offentlig administration, undervisning og sundhed

-117

Bygge og anlæg

Industri samt Bygge og anlæg har ved udgangen
af 3. kvartal haft et fald på hhv. 123 og 105 færre
job.

-105

Finansiering og forsikring

-25

Ejendomshandel og udlejning

-13

Landbrug, skovbrug og fiskeri

Tallene nuanceres af, at nogle virksomheder og
brancher har brugt lønkompensation eller arbejdsfordelingsordninger, mens andre har afskediget og evt. gjort brug af indgåede aftaler om
forkortet opsigelsesvarsel etc.

61

Erhvervsservice

127

Note: Offentlig administration, undervisning og sundhed indeholder
ansatte inden for den offentlige såvel som den private sektor
Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik

1.179 færre job i den private sektor

Antallet af lønmodtagere på arbejdssteder i den private
sektor i Aalborg faldt med 1,7% i 3. kvartal 2020 sammenlignet med antal job før corona (udgangen af 4. kvartal 2019). Det svarer til, at 1.179 færre personer er ansat
i en privat virksomhed i Aalborg.

Udvikling i antal lønmodtagere på virksomheder i Aalborg
før corona til og med 3. kvartal 2020

I den offentlige sektor faldt antallet af beskæftigede lønmodtagere med 0,2%, svarende til at 87 færre personer
var ansat i en offentlig virksomhed i Aalborg i 3. kvartal
2020 sammenlignet med 4. kvartal 2019.

Privat sektor

-1.179

Der var i alt 69.473 lønmodtagere beskæftiget på private
virksomheder i Aalborg ved udgangen af 3. kvartal 2020.
I den offentlige sektor var der 38.842 beskæftigede lønmodtagere, og endelig var der 47 lønmodtagere, hvor
sektor ikke er oplyst.

-87

Offentlig sektor

Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik
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Udvikling i antal jobs før corona til og med 3. kvartal 2020
930 færre aalborgensere i job
i Aalborg
Antallet af aalborgensere på arbejdssteder i Aalborg
faldt med 1,2% ved udgangen af 3. kvartal 2020 sammenlignet med udgangen af 4. kvartal 2019 (før corona).
Det svarer til, at 930 færre aalborgensere har job i Aalborg ved udgangen af 3. kvartal 2020.
Antallet af lønmodtagere med job i Aalborg og bopæl i
andre nordjyske kommune faldt med 275 personer, hvilket svarer til et fald på 1,2%.

Jobtab fordelt efter lønmodtagers bopæl
før corona til og med 2. kvartal 2020

Aalborg

Andre nordjyske kommuner

-275

Andre regioner eller udland

Antallet af lønmodtagere med bopæl i andre regioner
eller udland faldt med 0,9%, således at der var 61 færre
personer fra andre regioner eller udland i job på virksomheder i Aalborg ved udgangen af 3. kvartal 2020 sammenlignet med udgangen af 2019.
Procentvis er jobtabet i Aalborg dermed nogenlunde
ligeligt fordelt mellem aalborgensere, andre nordjyske
kommuner og andre regioner/ udland.

-930

Aalborg

Andre nordjyske kommuner

-61

-1,2%

-1,2%

Andre regioner eller udland

-0,9%

Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik

Hvor bor lønmodtagerne, der er ansat på
virksomheder i Aalborg?
3. kvartal 2020

78.140 bor og arbejder i Aalborg

Andre regioner
eller udland
6%

72% af lønmodtagerne på virksomheder i Aalborg havde
bopæl i Aalborg ved udgangen af 3. kvartal 2020.
22% boede i en af de andre nordjyske kommuner, mens
de sidste 6% havde bopæl uden for regionen eller i udlandet.

Andre
nordjyske
kommuner
22%

Den procentvise fordeling er stabil. Kun decimaler adskiller den procentvise fordeling 3. kvartal 2020 og den procentvise fordeling 4. kvartal 2019.

Aalborg
72%

Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik

3

Covid-19

Status ultimo 3. kvartal 2020
Job i virksomheder i Aalborg og beskæftigede aalborgensere

Der er 103.735 beskæftigede aalborgensere
Heraf pendler 25.594 aalborgensere ud til job i
virksomheder uden for Aalborg.

Der er 108.362 job på virksomheder i Aalborg.
Heraf er 30.221 job besat af borgere fra andre kommuner,
som pendler ind til job i virksomheder i Aalborg.

78.140 både bor i Aalborg og arbejder
på virksomheder i Aalborg

Udvikling før corona til udgangen af 3. kvartal 2020

Job i virksomheder i Aalborg og beskæftigede aalborgensere

Færre job til aalborgensere i Aalborg:
Færre job til indpendlere:
Jobtab i Aalborg:

-930

Færre job i Aalborg til aalborgensere:

-336

Flere aalborgensere i job uden for Aalborg:

-1.266

Flere beskæftigede aalborgensere:

-930
1.683
752

Note: Antal lønmodtagere på arbejdssteder i Aalborg er målt ved udgangen af perioden
Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik
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