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Odense, den 31. oktober 2022

Lille fald i ledigheden i Sydjylland  

Den sæsonkorrigerede ledighed er i september 2022 fal-

det med 259 personer i Sydjylland. Det er et fald på 3,4 

pct. sammenlignet med forrige måned. Der er nu 7.501 

ledige, svarende til 2,0 pct. af arbejdsstyrken i Sydjylland. 

På landsplan er den sæsonkorrigerede ledighed faldet 

med 1.815 personer, svarende til et fald på 2,4 pct. og le-

dighedsprocenten er nu på 2,6 pct. af arbejdsstyrken.  

I Sydjylland har Vejen den laveste sæsonkorrigerede le-

dighed på 1,4 pct. efterfulgt af Billund med 1,5 pct. Fanø 

har den højeste sæsonkorrigerede ledighed på 2,7 pct. ef-

terfulgt af Fredericia med 2,5 pct. 

Alle A-kasser har det seneste år haft et t fald i ledigheden. 

Den laveste ledighed ses hos Din Faglige A-kasse med en 

ledighed på 0,8 pct., Den højeste ledighed ses hos a-kas-

sen Magistrene på 3,4 pct. 

Sæsonkorrigeret beskæftigelse er steget fra juli til au-

gust i hele landet 

I hele landet steg antallet af lønmodtagere med 10.300 

personer fra juli til august, hvilket svarer til en stigning på 

0,3 pct. I august var der 2.967.000 lønmodtagere, når der 

er taget højde for almindelige sæsonbevægelser. 

Antallet af lønmodtagere steg med 2.000 i branchen un-

dervisning. I videnservice er lønmodtagerbeskæftigelsen 

steget med 1.500 personer, svarende til en stigning på 0,9 

pct. Lønmodtagerbeskæftigelsen i industri er steget med 

0,4 pct. i august, svarende til 1.400 flere personer. I of-

fentlig administration, forsvar og politi steg antallet af løn-

modtagere med 1.300 personer fra juli til august. Det sva-

rer til en stigning på 0,8 pct. 

 

 

 

Sæsonkorrigeret ledighed i kommunerne Sydjylland, i 

procent, september 2022 

 

Sæsonkorrigeret ledighed i Sydjylland og i hele landet, i 

procent 

 

Sæsonkorrigeret ledighed i danske landsdele, i procent  

 
Læs mere statistik om arbejdsmarkedet på https://jobindsats.dk/rapportbank/monitorering-af-arbejdsmarkedet/vo-
res-arbejdsmarked/ 

https://jobindsats.dk/rapportbank/monitorering-af-arbejdsmarkedet/vores-arbejdsmarked/
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	Lille fald i ledigheden i Sydjylland
	Sæsonkorrigeret beskæftigelse er steget fra juli til august i hele landet


