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Pressemeddelelse 

 

12. januar 2017 

 

Beskæftigelsesvækst på 115.000 job 

 

De seneste regionsopdelte tal fra Danmarks Statistik viser, at der nu er knap 115.000 

flere job end i starten af 2013, som var lavpunktet efter finanskrisen ifølge Nationalregn-

skabsstatistikken. I dag er der således 2.658.862 personer i job, hvilket er det højeste 

niveau siden 2009. Ikke overraskende er det Region Hovedstaden, der står for størstede-

len af stigningen, mens de øvrige regioner er ved at få gang i vækstmotoren. 

 

Beskæftigelsesniveauet fortsætter med at stige. Siden lavpunktet for beskæftigelsen i 1. kvartal 

2013 og frem til 3. kvartal 2016 er der blevet skabt godt 115.000 job på landsplan. Region Hoved-

staden står for mere end halvdelen af de nye job med en stigning på knap 61.500, mens Region 

Midtjylland med lige over 23.500 har skabt næstflest. Herefter følger Region Syddanmark og Region 

Sjælland med henholdsvis 16.500 og 7.500 nye job, mens Region Nordjylland har skabt færrest 

job, nemlig 5.600. 

 

 - Jeg hæfter mig ved, at Region Hovedstaden nu beskæftiger over 30.000 flere end før finanskri-

sen, og at det er den eneste region, der har overgået niveauet før krisen. Region Midtjylland nær-

mer sig dog sit førkriseniveau med hastige skridt og er nu kun 3,2 procent, svarende til ca. 20.000 

job, fra at have genskabt krisens tabte job, fortæller cheføkonom i Spar Nord Jens Nyholm, der 

forklarer, at ingen af de øvrige regioner kan måle sig med udviklingen i Region Hovedstaden. 

 

- Det er ingen overraskelse, at Region Hovedstaden buldrer derudaf, og som den eneste region alle-

rede har slået beskæftigelsesrekorderne fra før krisen. Det skyldes dels den stigende befolkningstil-

vækst, og dels at beskæftigelsesniveauet ikke faldt så meget sammenlignet med de øvrige regio-

ner, fortsætter han. 

 

Stigningen siden lavpunktet er mest beskeden i Region Nordjylland, hvis beskæftigelsesvækst blot 

ligger på 2,3 procent. Dog er regionen den, der efter Region Hovedstaden og Region Midtjylland er 

nærmest sit forhenværende niveau, da regionen ligesom de to førnævnte oplevede et mere beske-

dent tilbagefald i beskæftigelsen sammenlignet med Region Sjælland og Region Syddanmark. De to 

regioner er fortsat henholdsvis 7,5 og 6,8 procent fra deres 2008-niveau. Region Syddanmark tager 

dog prisen som regionen med det største efterslæb i faktisk antal, da de fortsat er hele 40.000 job 

fra at nå den gamle top. 

 

Et stærkt 2016 uden for hovedstaden 

Selvom de øvrige regioner halter efter Region Hovedstaden, kan de alligevel glæde sig over en 

særdeles positiv udvikling i 2016. Især Region Sjælland, der ellers har været hårdest ramt, har haft 

et markant bedre 2016 end 2015. Regionen har alene i 2016 skabt over dobbelt så mange job i 

perioden fra januar til udgangen af 3. kvartal, end det var tilfældet året før. Nærmere bestemt er 

der tale om en stigning på hele 112 procent. 

 

Region Nordjylland skabte 86 procent flere job end i 2015, mens Region Midtjylland og Region Syd-

danmark skabte henholdsvis 81 og 60 procent flere. Region Hovedstadens jobskabelse faldt der-

imod med små 12 procent fra 2015 til 2016. Dermed er hovedstaden fortsat den største jobskaber 

– men i et faldende tempo. 

 

Stor forskel på sektorerne 

På sektorniveau er det erhvervsservice og byggeriet, der er steget mest siden 2013. Erhvervsser-

vice har i perioden skabt 30.256 job, mens byggeriet har skabt 18.789 job, hvilket svarer til stig-

ninger på henholdsvis 13 procent og 12,5 procent. 
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- Det er gået rigtig stærkt for erhvervsservice og byggeriet siden 2013. Erhvervsservice overgik 

allerede i 2014 sit tidligere højeste niveau, mens byggeriet, der var blandt de hårdest ramte under 

finanskrisen, stadig mangler at genskabe lidt over halvdelen af de omkring 42.550 job, der gik tabt, 

forklarer Jens Nyholm og fortsætter: 

 

- Denne udvikling hænger sandsynligvis sammen med udviklingen i regionerne. Både erhvervsser-

vice og byggeriet er primært i de større byer, hvilket er med til at forklare, hvorfor Region Sjælland 

og Region Syddanmark har det sværere end de andre regioner. 

 

Handel- og transportsektoren har ligesom erhvervsservice overhalet førkriseniveauet, mens det ser 

værst ud for industrien, der – trods fremgang - stadig har et efterslæb i jobskabelsen på mere end 

20 procent. 

 

- Der er endnu lang vej for industrien, som stadig er markant tættere på krisens bundniveau end 

deres tidligere top. Anderledes går det for handel- og transportsektoren, der er den sektor, som har 

produceret flest job i 2016. Det hænger fint sammen med den positive udvikling for regionerne 

uden for hovedstaden, da handel- og transportsektorens job - modsat byggeri og erhvervsservice – 

typisk fordeler sig bredere geografisk, fortæller Jens Nyholm. 

 

Handel- og transportsektorens beskæftigelsesniveau ligger i øjeblikket cirka 14 procentpoint over 

niveauet fra før krisen. 

 

For yderligere information kontakt venligst: 

Cheføkonom: Jens Nyholm, Spar Nord. Tlf.: 9634 4057, e-mail: jny@sparnord.dk 

Afdelingsdirektør: Leif Lind Simonsen, Spar Nord. Tlf.: 2527 0330, e-mail: lsi@sparnord.dk 

 
Om Spar Nord 

Med næsten 400.000 kunder, 1.550 medarbejdere og 58 lokale banker (filialer) over hele landet er 

Spar Nord blandt de største banker i Danmark. Banken har gennem finanskrisen hvert år leveret 

trecifrede millionoverskud og leverede i 2015 et overskud før skat på 1.074 millioner kroner. 

Spar Nord ejes af cirka 117.000 aktionærer. 

For yderligere information se www.sparnord.dk 

 

http://www.sparnord.dk/

