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Jobprognose  
 

Store dele af landet indhenter ikke 

de tabte job fra krisen 
 

AE’s jobprognose viser, at der i år og næste år vil komme op mod 48.000 flere personer i be-

skæftigelse. Beskæftigelsen forventes at stige over hele landet, men i forskelligt tempo. Stør-

stedelen af beskæftigelsesfremgangen vil være at finde omkring København og i Østjylland. Kri-

sen gik hårdest ud over beskæftigelsen udenfor de største byer, og her er niveauet stadig ikke 

på højde med niveauet før krisen – heller ikke i 2020. 

 

af analytiker Troels Lund Jensen 

og cheføkonom Erik Bjørsted 3. april 2019 

Analysens hovedkonklusioner 

• I år og næste år forventer AE, at beskæftigelsen stiger med 48.000 personer. Fremgan-
gen vil primært være inden for privat service, men der forventes også at være fremgang 
inden for industrien og bygge- og anlæg.  
 

• Beskæftigelsen vil stige i hele landet, men med størst fremgang i København, Østjylland 
og Københavns omegn. Samlet forventes disse landsdele at have 31.000 flere beskæfti-
gede i 2020 sammenlignet med 2018. I Vest- og Sydsjælland, Nordsjælland og Østsjæl-
land forventes en fremgang på 1.000-2.000 personer i hver landsdel. 

 

• Efter 2008 faldt beskæftigelsen i hele landet. I København, Københavns omegn, Østsjæl-
land og i Østjylland er antallet af beskæftigede nu på et højere niveau end i 2008, mens 
der i resten af landet stadig er et lavere niveau. 
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48.000 flere beskæftigede de næste to år 

Frem til og med 2020 forventer AE, at beskæftigelsen stiger med 48.000 personer. Vi forventer, at be-

skæftigelsen stiger med 27.000 personer i 2019 og med 21.000 personer i 2020. Samlet set betyder 

det, at der er udsigt til mere end 3 mio. personer i beskæftigelse i 2020.  

 

Stigningen dækker over en forventet fremgang i den private beskæftigelse på 47.000 personer og en 

mindre stigning indenfor offentlig forvaltning og service på ca. 1.000 personer.  

 

Fordelt på hovederhverv forventes jobfremgangen primært at være drevet af en stigning indenfor privat 

service, hvor beskæftigelsen forventes at stige med 39.000 personer, men der forventes også en stig-

ning inden for industrien på 3.500 personer og inden for bygge og anlæg på 4.500 personer. Det fremgår 

af figur 1, der viser jobfremgangen inden for de fire hovederhverv fra 2018.   

 

Figur 1. Beskæftigelsesfremgang opdelt på hovederhverv, 2018-2020 

 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Nationalregnskabet og AE’s prognose.  

 

Jobfremgang i hele landet – men i forskelligt tempo 

Den forventede beskæftigelsesudvikling i 2019 og 2020 er fordelt på landsdele, på baggrund af den hi-

storiske geografiske beskæftigelsesudvikling inden for de fire hovederhverv. Metoden er beskrevet i 

boks 1 sidst i analysen. 

 

Der er udsigt til beskæftigelsesfremgang i alle landsdele på nær Bornholm, hvor det forventes, at be-

skæftigelsen vil ligge på et nogenlunde konstant niveau i de kommende år.  

 

I figur 2 er den forventede fremgang på arbejdsmarkedet fordelt på landsdele.  
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Figur 2. Jobfremgang 2018-2020 

      

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Nationalregnskabet og AE’s prognose.  

 

Som det ses af figur 2, så forventes den største fremgang i byen København, Østjylland og Københavns 

omegn. I disse landsdele forventes en stigning i beskæftigelsen på mellem 8.400 og 11.900 personer fra 

2018 til 2020. 

 

Disse landsdele har desuden den største relative stigning på 2,3-2,4 pct. Til sammenligning forventes 

ca. 1.000 flere beskæftigede i Nordsjælland og Vest- og Sydsjælland, hvilket svarer til en stigning på 

0,4-0,7 pct. I Syd-, Vest-, og Nordjylland forventes moderate stigninger på 1,1-1,5 pct., hvilket svarer til 

mellem 3.000 og 5.000 flere beskæftigede. Det fremgår af tabel 1, som viser den forventede beskæfti-

gelsesudvikling fordelt på landsdele.   
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Tabel 1. Geografisk beskæftigelsesudvikling, 2018-2020 

  2018 2020 2018-2020 2018-2020 

  1.000 personer Pct. 

 Byen København  498,6 510,5 11,9 2,4 

 Østjylland  446,9 457,2 10,4 2,3 

 Københavns omegn  366,1 374,4 8,4 2,3 

 Sydjylland  374,1 378,9 4,8 1,3 

 Vestjylland  227,7 231,1 3,4 1,5 

 Nordjylland  287,6 290,8 3,2 1,1 

 Fyn  222,5 224,5 2,0 0,9 

 Østsjælland  107,7 109,6 1,9 1,7 

 Nordsjælland  188,1 189,5 1,3 0,7 

 Vest- og Sydsjælland  234,4 235,4 1,0 0,4 

 Bornholm  17,5 17,3 - 0,2 - 1,1 

 Hele landet  2.971,2 3.019,2 48,0 1,6 

Anm: Den samlede beskæftigelse er en prognose dannet med udgangspunkt i nationalregnskabets beskæftigelsesniveau. Både tal for 2018 og 

2020 er prognosetal. Det forventede antal beskæftigede fordelt på landsdele bygger på den historiske beskæftigelsesudvikling i den registerbase-

rede arbejdsstyrkestatistik (RAS). Se boks 1 for nærmere om metoden.   

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Nationalregnskabet og AE’s prognose.  

 

I alle landsdele vil den største beskæftigelsesfremgang fordelt på hovederhverv være inden for privat 

service.  I København vil fremgangen primært være inden for privat service, hvor 10.600 af de forventede 

11.900 flere beskæftigede vil være inden for privat service.  Fremgangen inden for bygge og anlæg og 

industrien er primært i Jylland og Københavns omegn. Det fremgår af tabel 2, der viser beskæftigelses-

udviklingen i landsdelene fordelt på bidrag fra hver af de fire hovederhverv. 

 

Tabel 2. Geografisk beskæftigelsesudvikling fordelt på hovederhverv, 2018-2020 

  Privat service Bygge og anlæg Industri Offentlig sektor I alt 

  1.000 personer 

Byen København 10,6 -0,2 -0,1 1,6 11,9 

Østjylland 7,9 0,9 0,5 1,0 10,4 

Københavns omegn 5,2 1,3 1,1 0,6 8,4 

Sydjylland 3,7 0,3 0,8 -0,3 4,8 

Nordjylland 2,3 0,4 0,5 0,1 3,2 

Vestjylland 2,1 0,6 0,7 0,1 3,4 

Fyn 2,4 0,2 -0,4 0,0 2,0 

Østsjælland 1,5 0,3 0,0 0,0 1,9 

Nordsjælland 1,8 0,2 0,4 -1,2 1,3 

Vest- og Sydsjælland 1,5 0,4 -0,1 -0,8 1,0 

Bornholm -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,2 

Hele landet 39,0 4,5 3,5 1,0 48,0 

Anm: Som tabel 1. Alle tal er afrundede. Landbrug mv. er ikke vist i tabellen, men indgår i totalen.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Nationalregnskabet og AE’s prognose. 
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Flere landsdele har stadig ikke samme beskæftigelsesniveau som før krisen 

I 2018 er antallet af beskæftigede på landsplan på samme niveau som før krisen i 2008. Det dækker over 

store geografiske forskelle.  

 

København og Københavns omegn havde det mindste fald i beskæftigelsen efter 2008 og har efterføl-

gende haft den største relative stigning. I 2020 forventer AE, at der er 15 procent flere beskæftigede i 

byen København end i 2008, og 10 procent flere beskæftigede i Københavns omegn i forhold til 2008.  

 

I Vest- og Sydsjælland og Nordsjælland er antallet af beskæftigede stadig lavere end i 2008, og på trods 

af en stigning forventes antallet af beskæftigede i 2020 i disse landsdele stadig at være under niveauet 

i 2008. Det fremgår af figur 3, der viser udviklingen siden 2008 i antallet af beskæftigede.    

 

Figur 3. Beskæftigelsesudvikling siden 2008. Sjælland og øer.  

 

Anm: Indeksår er 2008. Stiplede linjer markerer overgangen til prognoseår. Beskæftigelsesudviklingen er fremskrevet ud fra den historiske beskæf-

tigelsesudvikling i den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS), normeret til Nationalregnskabet. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 

 

I Østjylland er antallet af beskæftigede over niveauet i 2008, mens niveauet i de øvrige jyske landsdele 

og på Fyn stadig er lavere end i 2008.  

 

Siden 2013 har udviklingen i antallet af beskæftigede været positiv i alle jyske landsdele og på Fyn, men 

på et lavere niveau på Fyn, Vestjylland, Nordjylland og Sydjylland i forhold til Østjylland. I 2020 forventer 

AE, at der er 5 procent flere beskæftigede i Østjylland i forhold til 2008, mens der er 2 procent færre 

beskæftigede i Syd- og Nordjylland og 4 procent færre beskæftigede i Vestjylland og på Fyn. Det fremgår 

af figur 4, der viser udviklingen i antallet af beskæftigede siden 2008 i Jylland og Fyn. 
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Figur 4. Beskæftigelsesudvikling siden 2008. Jylland og Fyn.  

 

Anm: Indeksår er 2008. Stiplede linjer markerer overgangen til prognoseår. Beskæftigelsesudviklingen er fremskrevet ud fra den historiske beskæf-

tigelsesudvikling i den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS), normeret til Nationalregnskabet.   

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 

 

Boks 1. Sådan har vi gjort 

Fremskrivningen af den geografiske udvikling i beskæftigelse er estimeret ud fra de historiske trends, med udgangspunkt i 
beskæftigelsessammensætningen i perioden 1994 til 2016. De historiske trends er fundet ved at se på den geografiske og 
uddannelsesmæssige sammensætning af alle beskæftigede i de fire hovederhverv; industri, bygge og anlæg, privat service 

og offentlig forvaltning. Landsdele er defineret ud fra arbejdsstedskommune, hovederhverv er defineret ud fra brancheko-
der, og uddannelse er opgjort på hovedgrupper.  
 

Oplysninger vedrørende beskæftigelse er opgjort årligt i november ud fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik 
(RAS).  
 

For hvert år i perioden 1994 til 2016 beregnes andelen af beskæftigelsen inden for hvert hovederhverv i hver landsdel og på 
overordnede uddannelsesgrupper. På baggrund af disse andele er den historiske trend estimeret vha. lineær regression 
(OLS). På baggrund af beskæftigelsesandelen i 2016 og den estimerede trend er beskæftigelsessammensætningen frem-

skrevet til 2020. Eftersom årene op til den økonomiske krise var atypiske, er 2005 til 2008 udeladt fra de regressioner, der 
estimerer trenden.    
 

Den geografiske sammensætning af beskæftigelsen er koblet med AE’s seneste fremskrivning af beskæftigelsen. Eftersom 
AE’s prognose for beskæftigelsen bygger på nationalregnskabet, og de historiske trends er beregnet på baggrund af RAS-
beskæftigelsen, er den historiske beskæftigelse normeret til niveauet for nationalregnskabet.  

 
Nationalregnskabet bliver revideret løbende. Analysen bygger på november-versionen af nationalregnskabet til og med 
2017. RAS forefindes frem til 2016. Det betyder, at den geografiske beskæftigelsesudvikling frem til 2016 er beregnet pba. 

faktiske andele i RAS, normeret til det faktiske niveau i nationalregnskabet. Den geografiske udvikling i 2017 er beregnet 
pba. den estimerede trend normeret til det faktiske niveau i nationalregnskabet, mens den geografiske udvikling i 2018-
2020 er beregnet pba. den estimerede trend, normeret til AE’s prognose for beskæftigelsen.   
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