I dette tillæg til ”Udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen, 4. kvartal 2020” ser vi nærmere på, hvordan de enkelte brancher har klaret
sig i løbet af det seneste år. Vi ser på udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelse på virksomheder i Aalborg fra udgangen af 4. kvartal
2019 til udgangen af 4. kvartal 2020. Udviklingen ses fordelt på et mere detaljeret brancheniveau, end vi tidligere har haft mulighed
for.
Dette gør det muligt at se, hvor der er sket vækst og fald i antallet af job på virksomheder i Aalborg det seneste år. Udviklingen i antallet af job er bl.a. et resultat af, hvordan corona og restriktioner har påvirket brancherne.

228 flere job i Aalborg det seneste år
Antallet af lønmodtagere på arbejdssteder i Aalborg steg 0,2% fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020. Det svarer til, at 228 flere var
ansat i en virksomhed i Aalborg.
Der er dog stor forskel på, hvordan de enkelte brancherne har klaret sig.

Flest vundne job indenfor
Sundhed og socialvæsen
Den største vækst i antal job er sket i branchen Sundhed og socialvæsen, som har haft
en stigning på 627 job.

Udvikling i antal lønmodtagere på virksomheder i Aalborg
fordelt efter underbranche
4. kvartal 2019 - 4. kvartal 2020

Næststørst stigning er sket inden for Videnservice med 246 flere job. Også Handel har
med 227 flere job klaret sig godt.
Branchen Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service ender samlet med
172 flere job i 2020 end i 2019. Det må formodes, at der er store interne forskelle, idet
f.eks. rejsebureauer har været hårdt ramt i
fht. corona, mens der sandsynligvis er kommet flere job inden for f.eks. rengøring.

Sundhed og socialvæsen

Videnservice

246

Handel

227

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

172

Undervisning

75

Landbrug, skovbrug og fiskeri

39

Transport

22

Bygge og anlæg

22

Andre serviceydelser mv.

Flest tabte job indenfor
Hotel og restauranter
Det største fald i antal job er sket indenfor
Hotel og restauranter. Her er sket et fald på
767 job i Aalborg. Denne branche har været
særlig hårdt ramt af corona restriktioner i
2020.

627

-17

Ejendomshandel og udlejning

-26

Finansiering og forsikring

-32

Information og kommunikation

-35

Industri

-86

Offentlig administration, forsvar og politi

-106

Kultur og fritid

-136

Det næststørste fald er sket i Kultur og fritid
med 136 færre job. Herefter kommer offentlig administration, forsvar og politi med 106
færre job.

Hotel og restaturanter -767

Note: Sundhed og socialvæsen samt Undervisning indeholder

Tallene nuanceres af, at nogle virksomheder
og brancher har brugt eksempelvis lønkompensation eller arbejdsfordelingsordninger,
mens andre har afskediget.

ansatte inden for den offentlige såvel som den private sektor
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Antal lønmodtagere på virksomheder i Aalborg
fordelt efter branche, 4. kvartal 2020

Job i brancherne
ved udgangen af 2020
Sundhed og socialvæsen er den størst branche i
Aalborg med 22.365 ansatte ved udgangen af
2020. Dermed er hver femte job i Aalborg indenfor denne branche. Branchen indeholder ansatte
inden for den offentlige sektor såvel som inden for
den private sektor.
Den næststørste branche er Handel med 17.420
ansatte. Herefter følger Industri og Undervisning
med henholdsvis 12.160 og 10.768 ansatte.

Sundhed og socialvæsen

22.365

Handel

17.420

Industri

12.160

Undervisning

10.768

Offentlig administration, forsvar og politi

6.952

Bygge og anlæg

6.937

Rejsebureauer, rengøring og anden…

6.013

Information og kommunikation

5.057

Videnservice

4.977

Hotel og restaturanter

4.232

Transport

3.808

Finansiering og forsikring

2.414

Kultur og fritid

2.081

Andre serviceydelser mv.

2.061

Ejendomshandel og udlejning

1.690

Landbrug, skovbrug og fiskeri

872
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Mere detaljeret brancheopdeling
Antal lønmodtagere på virksomheder i Aalborg
fordelt efter branche, 4. kvartal 2020

Hoved– og underbrancher

På Aalborgniveau er det nu blevet muligt at få
jobtal på mere detaljerede underbrancher.

Ultimo 4. kvartal 2020

Aalborg

I alt

109.856

Landbrug, skovbrug og fiskeri
Industri
Bygge og anlæg

I tabellen ses de pågældende hovedbrancher
og hvilke underbrancher, de består af,

Handel og transport mv.
Handel

Her ses f.eks. at branchen Handel og transport
mv. også består af underbranchen Hoteller og
restauranter.

Transport
Hoteller og restauranter

Tabellen viser, hvor mange job, der er i de enkelte brancher, hhv. på hovedbrancher og underbrancher.

25.460
17.420
3.808
4.232
5.057

Finansiering og forsikring

2.414

Ejendomshandel og udlejning

1.690

Videnservice
Rejsebureauer, rengøring og anden operationel
service
Offentlig administration, undervisning og sundhed
Offentlig administration, forsvar og politi

10.990
4.977
6.013
40.085
6.952

Undervisning

10.768

Sundhed og socialvæsen

22.365

Kultur, fritid og anden service

4.141

Kultur og fritid

2.081

Andre serviceydelser mv.

2.061

Uoplyst aktivitet

2

6.937

Information og kommunikation

Erhvervsservice
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872
12.160
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