
 

Det vestjyske arbejdsmarked er hårdt presset 

Antallet af fuldtidsledige i Vestjylland var i februar 2022 på 2.911 personer. Samme måned sidste 

år var der over dobbelt så mange ledige. Situationen på arbejdsmarkedet spidser derfor til.  

 

Sammenlignes antallet af fuldtidsbruttoledige i 

Vestjylland i februar 2022 med februar 2021, faldt 

ledigheden med 3.143 fuldtidspersoner. Det svarer 

til et fald på knap 52 %. Dermed havde Vestjylland 

en bruttoledighed på 1,8 % af arbejdsstyrken i 

februar 2022. For hele landet var der i januar 2022 

en bruttoledighed på 2,8 % af arbejdsstyrken.  

Ses der nærmere på ledigheden i de vestjyske 

kommuner, havde samtlige kommuner en ledighed 

som var lavere end landsgennemsnittet i februar 

2022.  

Ledigheden er også faldet i samtlige A-kasser i 

Vestjylland. For de ikke-forsikrede ledige faldt 

ledigheden med 423 fuldtidspersoner, svarende til 

et fald på 50,2 % fra februar 2021 til februar 2022. 

Ifølge Klaus Helmin-Poulsen, der er formand for det 

regionale arbejdsmarkedsråd i Vestjylland, er den 

lave ledighed på arbejdsmarkedet ikke kun positivt, 

men giver også en række udfordringer og 

opmærksomhedspunkter: 

”Det er en historisk situation, der udspiller sig på 

arbejdsmarkedet lige nu. Ledigheden er rekord lav 

og beskæftigelsen har ikke været højere i 

Vestjylland siden 2008, når der måles på december 

måned i året. Samtidig påvirker krigen i Ukraine 

også de vestjyske virksomheder, som gør, at vi står 

lidt i en afventede periode. Det skyldes dels 

arbejdskraftbehovet, hvor virksomhederne mangler 

arbejdskraft og har behov for ukrainerne. Mmange 

ukrainske mænd er rejst hjem, og virksomhederne 

skal derfor finde ny arbejdskraft. Det skyldes også, 

at vestjyske virksomheder kan få udfordringer, hvis 

de har produktion eller køber serviceydelser i 

Ukraine. Og så ved vi, at mange virksomheder har 

udfordringer med at skaffe materialer, hvilket også 

kan begrænse produktionen,” udtaler Klaus Helmin-

Poulsen. 

”Derfor følger vi udviklingen nøje og ved, at der 

bliver arbejdet på højtryk i kommunerne, 

uddannelsesinstitutionerne, a-kasser og i 

erhvervsfremmesystemet for at finde gode 

løsninger på den situation, vi befinder os i nu” 

afslutter Klaus Helmin-Poulsen.  

I december 2021 var der 1.237 

fuldtidsbeskæftigede ukrainere i Vestjylland, som 

primært var beskæftiget i landbrug, skovbrug og 

fiskeri. 

Ledighed i procent af arbejdsstyrken i 

Vestjylland og kommuner i februar 2022 

 

Fuldtidslønmodtagere med bopæl i 

Vestjylland i december måned i året 

 

Fuldtidsbruttoledige i Vestjylland i februar 

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 
områderne 

februar 
2021 

februar 
2022 

Udvikling 
mellem 
2021-22 

Udvikling i 
procent 

Bruttoledige i 
% af 

arbejdsstyrken 
i februar 2022 

udviklingen 
siden 

februar 
2021 i % 

point 

Hele landet 142.271 78.767 -63.504 -44,6% 2,8 -2,2 

Hovedstaden 49.708 28.399 -21.309 -42,9% 3,0 -2,3 

Sjælland 18.326 10.432 -7.894 -43,1% 2,7 -2,0 

Bornholm 1.137 561 -576 -50,7% 3,4 -3,5 

Fyn 11.691 6.340 -5.351 -45,8% 3,0 -2,5 

Sydjylland 15.826 8.151 -7.675 -48,5% 2,2 -2,1 

Østjylland 23.377 13.017 -10.360 -44,3% 2,6 -2,1 

Nordjylland 15.954 8.866 -7.088 -44,4% 3,2 -2,5 

Vestjylland 6.056 2.911 -3.145 -51,9% 1,8 -2,0 

  Herning 1.808 791 -1.017 -56,3% 1,8 -2,3 

  Holstebro 1.007 492 -515 -51,1% 1,7 -1,8 

  Ikast-Brande 904 412 -492 -54,4% 2,1 -2,5 

  Lemvig 329 212 -117 -35,6% 2,3 -1,3 

  Ringkøbing-Skjern 920 482 -438 -47,6% 1,8 -1,6 

  Skive 658 301 -357 -54,3% 1,4 -1,7 

  Struer 430 221 -209 -48,6% 2,4 -2,2 

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

kontanthjælpsmodtagere, åbenlyst uddannelsesparate, arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (inkl. aktiverede fra alle 

grupper). 

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

Bruttoledige* (inkl. 
aktiverede) 

februar 
2021 

februar 
2022 

Udvikling 
mellem 
2021-22 

Udvikling i 
procent 

Bruttoledige i 
% af 

arbejdsstyrken 
i februar 2022 

udviklingen 
siden 

februar 
2021 i % 

point 

Mænd 3.070 1.431 -1.639 -53,4% 1,7% -1,9 

16-24 år 219 87 -132 -60,3% 0,7% -1,1 

25-29 år 444 196 -248 -55,9% 2,5% -3,2 

30-39 år 766 367 -399 -52,1% 2,3% -2,5 

40-49 år 586 282 -304 -51,9% 1,5% -1,6 

50-59 år 663 304 -359 -54,1% 1,5% -1,7 

60 år og derover 391 196 -195 -49,9% 2,4% -2,4 

Kvinder 2.983 1.479 -1.504 -50,4% 2,0% -2,1 

16-24 år 225 100 -125 -55,6% 0,9% -1,2 

25-29 år 484 280 -204 -42,1% 4,5% -3,3 

30-39 år 855 461 -394 -46,1% 3,4% -2,9 

40-49 år 574 253 -321 -55,9% 1,5% -1,9 

50-59 år 584 253 -331 -56,7% 1,4% -1,8 

60 år og derover 261 132 -129 -49,4% 1,9% -1,9 
Kilde: Danmarks Statistik; AUF01 og egne beregninger. *A-dagpengemodtagere, jobparate 

kontanthjælpsmodtagere, åbenlyst uddannelsesparate, arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (inkl. aktiverede fra alle 

grupper). 

  



 

Ledighed fordelt på A-kasser (inkl. aktiverede) 

Bruttoledige (inkl. aktiverede) 
februar 
2021 

februar 
2022 

Udvikling 
mellem 
2021-22 

Udvikling i 
procent 

Bruttoledige i 
% af 

arbejdsstyrken 
i februar 2022 

udviklingen 
siden 

februar 
2021 i % 

point 

Bruttoledige (inkl. aktiverede) i alt 6.054 2.911 -3.143 -51,9 2,3 -2,5 

Akademikernes (inkl. ingeniører) 165 116 -49 -29,7 2,0 -1,0 

Din faglige A-kasse 45 17 -28 -62,2 0,9 -1,4 

Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-
A) 

140 48 -92 -65,7 1,5 -2,9 

Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 91 55 -36 -39,6 1,0 -0,6 

Det Faglige Hus A-kasse 509 265 -244 -47,9 2,5 -3,0 

Fag og Arbejde (FOA) 191 77 -114 -59,7 1,0 -1,4 

Faglig Fælles a-kasse (3F) 1.311 650 -661 -50,4 3,4 -3,4 

A-kassen Frie (fra 1.1.2020 inkl. DANA) 55 28 -27 -49,1 1,6 -1,4 

Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-
A) 

243 135 -108 -44,4 1,8 -1,5 

Fødevareforbundet (NNF) 73 27 -46 -63,0 1,3 -2,3 

Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 466 205 -261 -56,0 2,0 -2,5 

Journalistik, Kommunikation og Sprog 31 11 -20 -64,5 2,4 -4,3 

Kristelig a-kasse 754 346 -408 -54,1 2,5 -2,9 

Ledere 165 69 -96 -58,2 1,1 -1,4 

Lærere (DLF-A) 101 46 -55 -54,5 1,0 -1,2 

Magistre (MA) 80 44 -36 -45,0 3,4 -3,0 

Metalarbejdere 176 67 -109 -61,9 1,2 -2,0 

Min akasse 143 63 -80 -55,9 1,7 -2,2 

Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 244 117 -127 -52,0 1,3 -1,4 

Socialpædagoger (SLA) 49 36 -13 -26,5 1,5 -0,5 

Teknikere 119 42 -77 -64,7 2,6 -4,4 

Økonomer (CA) 55 23 -32 -58,2 1,7 -2,3 

Ikke forsikrede 843 420 -423 -50,2 . . 

Kilde: Danmarks Statistik; AUF01 og AUA01, egne beregninger. *A-dagpengemodtagere, jobparate 

kontanthjælpsmodtagere, åbenlyst uddannelsesparate, arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (inkl. aktiverede fra alle 

grupper). 

 Fuldtidsbeskæftigelsen i RAR Vestjylland efter bopæl 

Område 

December 

2020 

December 

2021 

Udvikling mellem 

2020-21 

Udvikling i 

procent 

RAR Vestjylland 126.118 130.841 4.723 3,7% 

Herning 35.374 36.915 1.541 4,4% 

Holstebro 22.742 23.364 622 2,7% 

Ikast-Brande 15.880 16.715 835 5,3% 

Lemvig 7.053 7.200 147 2,1% 

Ringkøbing-Skjern 21.123 21.882 759 3,6% 

Skive 16.680 17.200 520 3,1% 

Struer 7.265 7.566 301 4,1% 

Kilde: Jobindsats.dk 

  



 

Procentvis udvikling i antal fuldtidsbruttoledige i kommunerne i RAR Vestjylland februar 

2021 - februar 2022 

 

Sæsonkorrigeret fuldtidsledighed for hele landet og RAR Vestjylland 
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