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Jobrekord i Billund kommune 

Beskæftigelsen i Danmark er steget i 25 kvartaler i træk og vi har aldrig haft flere be-
skæftigede lønmodtagere end vi har lige nu. Samtidig rundede den samlede beskæfti-
gelse i 2019 for første gang nogensinde 3 mio. I løbet af 2019 har der dog været en række 
trusler mod det danske beskæftigelsesopsving, da væksten på flere af vores vigtigste 
eksportmarkeder som Tyskland, Storbritannien og Sverige har været udfordret. På lands-
plan har den lavere fremgang på de vigtige danske eksportmarkeder i Europa dog endnu 
ikke ramt det stærke jobopsving.  
 
I Sydvestjylland er der ikke et klart billede, hvorvidt svaghederne på vigtige eksportmar-
keder i Europa har ramt jobopsvinget. 6 ud af de 11 sydvestjyske kommuner oplevede 
jobtilbagegang i 3. kvartal sidste år, og der har stadig været flot jobvækst i kommuner 
som Billund og Esbjerg. Når vi ser jobfremgangen i løbet af det seneste år, så er billedet 
nogenlunde det samme. I løbet af det seneste år har 5 ud af de 11 sydvestjyske kommu-
ner oplevet tilbagegang.  
 
Den største jobfremgang i Sydvestjylland er i Billund kommune, hvor der er blevet skabt 
1 pct. flere jobs i 3. kvartal, hvilket svarer til 158 fuldtidsjobs. Dermed sætter kommunen 
også en flot jobrekord. I det hele taget har beskæftigelsen buldret derud af i Billund i det 
seneste år, hvor beskæftigelsen er steget med tæt på 500 fuldtidsstillinger. Det betyder 
samtidig at der lige nu er 2.400 flere i beskæftigelse i Billund end der var efter finans-
krisen. Det svarer til at næsten hver femte kollega i Billund er kommet til efter 2009. 
 
Esbjerg har også haft et stærkt kvartal, hvor der er blevet skabt 258 nye jobs i 3. kvartal 
2019. Det svarer til en stigning i beskæftigelsen på 0,5 pct., hvilket er en smule højere 
end gennemsnittet i Danmark på 0,4 pct. Stigningen kommer dog efter et lidt sløvt 2. 
kvartal 2019, hvor beskæftigelsen faldt med næsten 100 personer, så set over hele året 
er beskæftigelsen steget lidt mindre end den gjorde i dette kvartal. Esbjerg er stadig den 
store jobmotor i Sydvestjylland. 
 
For at finde kommunen, med næstflest jobs skal vi til Trekantområdet, hvor de nyeste 
tal viser at der er mere end 43.600 beskæftigede i Kolding, cirka 6.000 færre end i Es-
bjerg. Kolding kommune har i modsætning til Esbjerg haft en lille jobnedgang i 3. kvartal 
2019 på 0,1 pct. Set over det seneste år er beskæftigelsen dog steget en lille smule i 
Kolding, hvor der er blevet skabt 27 nye fuldtidsjobs. Det er en lille stigning set i lyset af 
en jobfremgang på 1,1 pct. på landsplan i samme periode. Det kan skyldes at Kolding har 
haft en stor vækst på knap 4.200 fuldtidsjobs siden bunden i 2010.  
 
En del af kommunerne i Syd- og Vestjylland har et stykke op til de høje beskæftigelses-
tal, vi så inden finanskrisen. To eksempler på dette er i Sønderborg og Haderslev, hvor 
beskæftigelsen var henholdsvis 4.900 og 3.900 højere inden finanskrisen, end den er 



 

Jobrekord i Billund kommune  /  Dansk Erhverv• januar 2020 2 

nu. Det er lidt bekymrende læsning, især i Haderslev, der har haft regionens største fald 
i beskæftigelsen dette kvartal og hvor der samtidig er 233 færre arbejdspladser i 3. kvar-
tal 2019 end i samme kvartal året inden.  
 
I Tønder er beskæftigelsen faldet en smule i 3. kvartal 2019. Det betyder at beskæftigel-
sen aldrig har været lavere i kommunen, end den er lige nu. Det er desværre ikke nyt i 
kommunen, hvor beskæftigelsen er faldet støt siden de kvartalsvise kommunale beskæf-
tigelsestal er opgjort i 2008. Der er derfor nu tæt på 2.500 færre arbejdspladser i kom-
munen, end der var i 1. kvartal 2008, svarende til at lidt mere end hver syvende arbejds-
plads er forsvundet sidenhen.  
   

Tabel 1: Beskæftigelsesudviklingen i Syd- og Vestjylland, 3. kvartal 2019 

 

Antal  
beskæftigede 

Vækst i 
kvartalet 

Vækst 
seneste 

år 

Vækst 
siden 
bund 

Afstand til 
top 

Kvartals-
vækst 

Års-
vækst 

 

Målt i antal fuldtidspersoner Målt i pct. 

Vejen 16.111 -97 -41 1.918 -132 -0,6 -0,3 

Varde 16.117 -50 -205 135 -1.620 -0,3 -1,3 

Kolding 43.639 -57 27 4.192 -579 -0,1 0,1 

Sønderborg 27.511 57 234 1.205 -4.913 0,2 0,9 

Aabenraa 24.838 90 102 2.595 -633 0,4 0,4 

Haderslev 17.644 -198 -233 50 -3.899 -1,1 -1,3 

Ringkøbing-
Skjern 

23.275 42 88 2.009 -2.756 0,2 0,4 

Billund 16.209 158 494 2.405 - 1,0 3,1 

Tønder 12.258 -11 -35 - -2.451 -0,1 -0,3 

Esbjerg 48.664 258 255 1.394 -2.375 0,5 0,5 

Fanø 672 -6 -7 35 -31 -0,8 -1,0 

Hele landet 2.303.438 8.179 25.751 195.902 - 0,4 1,1 
 

Kilde: Dansk Erhverv pba. særkørsel fra Danmarks Statistik 

Anm: Fuldtidsbeskæftigede er sæsonkorrigerede tal. Beskæftigelse opgøres efter arbejdsstedets geografiske 

placering og ikke den beskæftigedes bopælskommune. ”-” i kolonnerne ”Vækst siden bund i antal” og ”Afstand 

til top i antal” indikerer, at beskæftigelsen er det laveste hhv. det højeste siden 1. kvartal 2008 hvor dataserien 

starter. 
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Lav ledighed i Sydvestjylland 

På landsplan er ledigheden været på et stabilt lavt niveau på 3,7 pct. det seneste år. I 
Sydvestjylland er ledigheden også på et lavt niveau; alle kommuner – udover Fanø – har 
en lavere ledighed end landsgennemsnittet. I løbet af det seneste år har vi dog set, at 6 
ud af de 11 sydvestjyske kommuner har oplevet stigende ledighed, og to kommuner har 
uændret ledighed. Ledigheden er steget mest i Billund og Aabenraa kommuner, hvor le-
digheden er steget med hhv. 0,3 og 0,2 pct.-point i løbet af det seneste år. Det skal dog 
for Billunds vedkomne dog ses i lyset af, en generelt lav ledighed på 2,7 pct.  
 
De tre kommuner: Varde, Vejen og Ringkøbing-Skjern har alle ledighed på 2,6 pct. og 
deles dermed om at have regionens laveste ledighed. Fælles for alle tre kommuner er at 
ledigheden ikke er steget over det seneste år i nogle af kommunerne og i Vejen og Ring-
købing-Skjern er ledigheden endda faldet med henholdsvis 0,2 og 0,1 procentpoint.  
 
Udover Vejen og Ringkøbing-Skjern er Esbjerg den eneste kommune, hvor ledigheden er 
faldet fra november 2018 til november 2019. Der er dog stadig mere end 1.800 ledige i 
Esbjerg og det dermed den kommune, hvor der bor flest ledige i Sydvestjylland. I Esbjerg 
er ledigheden på 3,3 pct., hvilket er relativt lavt og under landsgennemsnittet.  
 
Den højeste ledighed finder vi på Fanø, hvor ledigheden lige nu er på 4,3 pct. der er dog 
kun 58 ledige på øen og den relativt høje ledighed kan være et udtryk for at der ikke bor 
så mange på øen. Den næstlaveste ledighed er i Sønderborg, hvor ledigheden er 3,6 pct., 
hvilket dog kun er 0,1 procentpoint højere end i Haderslev og Aabenraa der deler tredje-
pladsen.  
   

Tabel 2: Ledighed i Syd- og Vestjylland, november 2019 

  Ledighed, pct. Antal fuldtidsledige Udvikling seneste år, 
pct.-point 

Billund 2,7 344 0,3 

Esbjerg 3,3 1.836 -0,2 

Fanø 4,3 58 0,0 

Haderslev 3,5 917 0,1 

Kolding 3,4 1.575 0,1 

Sønderborg 3,6 1.199 0,1 

Tønder 3,4 582 0,1 

Varde 2,6 626 0,0 

Vejen 2,6 550 -0,2 

Aabenraa 3,5 955 0,2 

Ringkøbing-Skjern 2,6 718 -0,1 

Hele landet 3,7 104.433 0,0 
 

Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik 

Anm: Omregnet til fuldtidsledige, sæsonkorrigerede tal. 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 16. januar 2020.  
 
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til arbejdsmarkedspolitiskchef 
Peter Halkjær på pha@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6133.  
 
 
 


