
 

 

Lav ledighed og mange forgæves rekrutteringer i Vestjylland 

Virkeligheden med et brandvarmt arbejdsmarked i Vestjylland fortsætter. Fra december 2020 til 

december 2021 faldt antallet af fuldtidsbruttoledige fra 5.290 til 2.400. Det betyder, at Vestjylland 

fortsat har den laveste ledighed i landet med en bruttoledighed på 1,5 procent af arbejdsstyrken i 

december 2021.  

 

Ledigheden fortsætter med at falde i Vestjylland. 

For samtlige vestjyske kommuner er ledigheden fal-

det betydeligt det seneste år. Samtidig er ledighe-

den lavere i samtlige vestjyske kommuner end 

landsgennemsnittet. Ledigheden på landsplan lød i 

december 2021 på 2,4 procent af arbejdsstyrken. 

Skive Kommune har landets laveste ledighed sam-

men med Allerød Kommune. 

 

A-kasseledigheden har også oplevet et stort fald i 

ledigheden, som er mere en halveret fra december 

2020 til december 2021. Samtlige a-kasser har haft 

et fald i ledigheden. Den laveste ledighed er i Dan-

ske Sundhedsorganisationer (DSA) med en fuldtids-

bruttoledighed på 0,5 procent af de forsikrede.  

 

Den lave ledighed giver også udfordringer for en del 

virksomheder på tværs af brancher med at rekrut-

tere medarbejdere. Derfor har det regionale ar-

bejdsmarkedsråd i Vestjylland (RAR) netop priorite-

ret en række indsatser, inden for områder med 

mangel på arbejdskraft: 

”Vi ønsker at understøtte et dynamisk og smidigt ar-

bejdsmarked, hvor de vestjyske virksomheder har 

den rette og kvalificeret arbejdskraft til rådighed. 

Med så lav en ledighed, vil der i mange tilfælde være 

tale om skifteledighed og derfor skal vi se på den 

samlede gruppe af ledige. Derfor vil vi allerede nu 

prioriterer at gøre en særlig indsats inden for bran-

cher, der har særlig store udfordringer med at finde 

kvalificeret arbejdskraft” Udtaler Klaus Helmin-Poul-

sen, formand for RAR Vestjylland.  

RAR Vestjylland understøtter virksomheder inden 

for mangelområder med rekruttering og/eller op-

kvalificering efter behov i samarbejde med jobcen-

tre, a-kasser og uddannelsesinstitutioner. 

  

Ledighed i procent af arbejdsstyrken i 

Vestjylland og kommuner i december 2021 

 

Fuldtidslønmodtagere med bopæl i Vestjyl-

land i august måned i året 

 

Fuldtidsbruttoledige i Vestjylland i decem-

ber måned i året 

Nærmere oplysninger:  

Klaus Helmin-Poulsen, formand for RAR Vestjylland, tlf. 5085 5032 

Anders Daugberg Stryhn, Direktør AMK Midt-Nord, tlf: 7222 3602                                                                                          

Se mere på: https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/nyheder/ 

https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/nyheder/


 

 

Ledige fordelt på RAR-områder og kommuner (inkl. aktiverede) 

Bruttoledige* i RAR områ-
derne 

Dec. 2020 Dec. 2021 

Udvikling 
mellem 
2020-
2021 

Udvikling i 
procent 

Bruttoledige i 
% af arbejds-
styrken i dec. 

2021 

udviklingen 
siden dec. 
2020 i % 

point 

Hele landet 125.511 68.363 -57.148 -45,5% 2,4 -2,0 

Hovedstaden 44.550 24.975 -19.575 -43,9% 2,7 -2,1 

Sjælland 16.041 9.137 -6.904 -43,0% 2,3 -1,8 

Bornholm 990 398 -592 -59,8% 2,4 -3,6 

Fyn 10.136 5.423 -4.713 -46,5% 2,6 -2,2 

Sydjylland 13.876 6.958 -6.918 -49,9% 1,9 -1,9 

Østjylland 20.687 11.254 -9.433 -45,6% 2,3 -1,9 

Nordjylland 13.771 7.746 -6.025 -43,8% 2,8 -2,2 

Vestjylland 5.290 2.400 -2.890 -54,6% 1,5 -1,8 

  Herning 1.630 660 -970 -59,5% 1,5 -2,2 

  Holstebro 835 378 -457 -54,7% 1,3 -1,6 

  Ikast-Brande 791 370 -421 -53,2% 1,9 -2,1 

  Lemvig 292 161 -131 -44,9% 1,8 -1,4 

  Ringkøbing-Skjern 787 397 -390 -49,6% 1,5 -1,4 

  Skive 576 239 -337 -58,5% 1,1 -1,6 

  Struer 379 195 -184 -48,5% 2,1 -2,0 

Kilde: Danmarks Statistik; AUF01 og RAS201, egne beregninger. *A-dagpengemodtagere + jobparate kon-

tanthjælpsmodtagere + åbenlyst uddannelsesparate + arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (inkl. aktiverede 

fra alle grupper). 

Ledigheden fordelt på køn og alder i RAR Vestjylland (inkl. aktiverede) 

Bruttoledige (inkl. aktive-
rede) 

Dec. 2020 Dec. 2021 
Udvikling 
mellem 

2020-2021 

Udvikling i 
procent 

Bruttoledige i 
% af arbejds-
styrken i dec. 

2021 

Udviklingen 
siden dec. 
2020 i % 

point 

Mænd 2.621 1.197 -1.424 -54,3% 1,4% -1,7 

16-24 år 167 76 -91 -54,5% 0,6% -0,8 

25-29 år 378 153 -225 -59,5% 2,0% -2,9 

30-39 år 660 322 -338 -51,2% 2,0% -2,1 

40-49 år 506 225 -281 -55,5% 1,2% -1,5 

50-59 år 583 251 -332 -56,9% 1,2% -1,6 

60 år og derover 327 170 -157 -48,0% 2,1% -1,9 

Kvinder 2.669 1.202 -1.467 -55,0% 1,6% -2,0 

16-24 år 177 79 -98 -55,4% 0,8% -0,9 

25-29 år 410 197 -213 -52,0% 3,2% -3,4 

30-39 år 803 397 -406 -50,6% 2,9% -3,0 

40-49 år 495 225 -270 -54,5% 1,3% -1,6 

50-59 år 536 200 -336 -62,7% 1,1% -1,8 

60 år og derover 248 104 -144 -58,1% 1,5% -2,1 

Kilde: Danmarks Statistik; AUF01 og egne beregninger. Note: Bruttoledige er A-dagpengemodtagere + 

jobparate kontanthjælpsmodtagere + åbenlyst uddannelsesparate + arbejdsmarkedsydelsesmodtagere 

(inkl. aktiverede fra alle grupper). 

  



 

 

Ledighed fordelt på A-kasser (inkl. aktiverede) 

Bruttoledige (inkl. aktiverede) 
Dec. 
2020 

Dec. 
2021 

Udvikling 
mellem 
2020-
2021 

Udvikling 
i procent 

Forsikrede 
bruttoledige i 
% af forsik-
rede i dec 

2021 

Udviklingen 
siden dec 

2020 i % po-
int 

Bruttoledige (inkl. aktiverede) i alt 5.289 2.399 -2.890 -54,6 1,9 -2,3 

Akademikernes (inkl. ingeniører) 173 77 -96 -55,5 1,4 -1,8 

Din faglige A-kasse (inkl. Bygge- og El-
fag) 

44 17 -27 -61,4 0,9 -4,8 

Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-
A) 

106 43 -63 -59,4 1,4 -2,0 

Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 67 26 -41 -61,2 0,5 -0,7 

Det Faglige Hus A-kasse 411 188 -223 -54,3 1,8 -2,7 

Fag og Arbejde (FOA) 198 84 -114 -57,6 1,1 -1,4 

Faglig Fælles a-kasse (3F) 1.032 481 -551 -53,4 2,5 -2,9 

A-kassen Frie (fra 1.1.2020 inkl. DANA) 48 20 -28 -58,3 1,1 -1,5 

Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 184 96 -88 -47,8 1,3 -1,2 

Fødevareforbundet (NNF) 68 24 -44 -64,7 1,2 -2,2 

Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 428 168 -260 -60,7 1,6 -2,4 

Journalistik, Kommunikation og Sprog 26 11 -15 -57,7 2,4 -3,2 

Kristelig a-kasse 664 301 -363 -54,7 2,2 -2,5 

Ledere 164 59 -105 -64,0 0,9 -1,6 

Lærere (DLF-A) 96 52 -44 -45,8 1,2 -1,0 

Magistre (MA) 81 40 -41 -50,6 3,1 -3,4 

Metalarbejdere 154 76 -78 -50,6 1,4 -1,4 

Min akasse 118 48 -70 -59,3 1,3 -1,9 

Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 223 107 -116 -52,0 1,2 -1,3 

Socialpædagoger (SLA) 39 26 -13 -33,3 1,1 -0,5 

Teknikere 109 38 -71 -65,1 2,3 -4,0 

Økonomer (CA) 50 27 -23 -46,0 1,9 -1,6 

Ikke forsikrede 806 391 -415 -51,5 . . 

Kilde: Danmarks Statistik; AUF01 og AUA01, egne beregninger. Note: Bruttoledige er A-dagpengemodtagere 

+ jobparate kontanthjælpsmodtagere + åbenlyst uddannelsesparate + arbejdsmarkedsydelsesmodtagere 

(inkl. aktiverede fra alle grupper)) 

 Fuldtidsbeskæftigelsen i RAR Vestjylland efter bopæl 

Område Aug. 2020 Aug. 2021 
Udvikling mellem 

2020-21 
Udvikling 
i procent 

RAR Vestjylland 126.010 127.901 1.891 1,5% 

Herning 34.865 35.794 929 2,7% 

Holstebro 22.531 22.850 319 1,4% 

Ikast-Brande 15.703 16.271 568 3,6% 

Lemvig 7.182 7.106 -76 -1,1% 

Ringkøbing-Skjern 21.518 21.638 120 0,6% 

Skive 16.889 16.876 -13 -0,1% 

Struer 7.323 7.366 43 0,6% 

Kilde: Jobindsats.dk 

  



 

 

Procentvis udvikling i antal fuldtidsbruttoledige i kommunerne i RAR Vestjylland december 

2020 - december 2021 

 

Sæsonkorrigeret fuldtidsledighed for hele landet og RAR Vestjylland 
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