
 

Fokus på et mere usikkert arbejdsmarked 

Ledigheden i Østjylland er faldet med 2.871 fuldtidspersoner fra august 2021 til august 2022. Det 

er et fald på 17%. Lønmodtagerbeskæftigelsen i Østjylland er steget med 11.134 

fuldtidspersoner fra juni 2021 til juni 2022. Det er en stigning på 2,8%.

Efter en lang periode med stigende beskæftigelse og 

faldende ledighed er der – på baggrund af de 

seneste tal – større usikkerhed om udviklingen den 

kommende tid. RAR Østjylland har drøftet den 

aktuelle udvikling på rådsmødet den 29. september, 

og rådsformand Jesper Thorup udtaler: 

”Efter de turbulente måneder, som fulgte corona-

nedlukningen i marts 2020, har udviklingen på det 

østjyske arbejdsmarked været særdeles positiv. 

Beskæftigelsen er steget måned for måned og har 

nået sit højeste niveau nogensinde. Samtidig er 

ledigheden faldet til et lavt niveau.  Det østjyske 

arbejdsmarked står stærkt, men Rådet forventer, at 

den kommende tid vil være udfordrende. 

Efter 17 måneders stigning faldt beskæftigelsen i juli 

måned, mens 13 måneders fald i ledigheden i 

Østjylland blev afløst af stigende ledighed i april, 

maj, juni og juli måned. I august måned har der 

været et svagt fald. Stigningen i forårsmånederne 

skyldes i høj grad, at ukrainere med ophold efter 

særloven, som er jobparate, indgår i 

ledighedsstatistikken, men der er også svagt 

stigende ledighed blandt forsikrede. 

Med den usikkerhed, der knytter sig til blandt andet 

energiforsyning, inflation og stigende renter, er der 

risiko for, at flere østjyder i de kommende måneder 

kan miste deres arbejde. Samtidig er der dele af 

vores arbejdsmarked, hvor der er stor efterspørgsel 

på arbejdskraft. Det gælder ikke mindst mange 

faglærte job samt job inden for velfærdsområdet. 

I de kommende måneder vil Rådet følge udviklingen 

på arbejdsmarkedet tæt og igangsætte eller 

understøtte initiativer, som modvirker stigende 

ledighed. Samtidig har vi fokus på de områder, hvor 

det er vanskeligt at rekruttere kvalificeret 

arbejdskraft. Rådet ser i høj grad opkvalificering 

som en indsats, der retter sig mod begge 

fokuspunkter. Opkvalificering af medarbejdere 

nogle timer om ugen kan være et alternativ til 

opsigelser i perioder, hvor aktiviteten i 

virksomheden er lav. Samtidig er det vigtigt, at 

ledige får tilbud om opkvalificering, så de kan 

erhverve sig kompetencer inden for de områder, 

hvor efterspørgslen fortsat er høj. Rådet vil således 

arbejde for, at ledige østjyder kan få fodfæste på 

arbejdsmarkedet, samtidig med at virksomhederne 

kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft.” 

Ledighed i procent af arbejdsstyrken 

 

Lønmodtagere med bopæl i Østjylland i juni 

måned i året 

Bruttoledige i Østjylland i august måned 

 

Nærmere oplysninger: 

Jesper Thorup, formand for RAR Østjylland, tlf. 2845 5405. 

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

Se mere på http://rar-bm.dk/Oestjylland 

http://rar-bm.dk/Oestjylland


 

Ledige fordelt på RAR-områder og kommuner 

Bruttoledige 
(inkl. aktiverede) 

August 
2021 

August 
2022 

Udvikling 
2021-22 

Udvikling 
Procent 

Ledige i 
procent af 
arbejds-
styrken 
august 
2022 

Udvikling 
siden 
august 
2021 i 
procent-
point 

Hele landet 95.171 75.706 -19.465 -20,5% 2,6 -0,7 

Hovedstaden 36.701 27.725 -8.976 -24,5% 3,0 -1,0 

Sjælland 11.635 9.428 -2.207 -19,0% 2,4 -0,6 

Bornholm 342 261 -81 -23,7% 1,6 -0,5 

Fyn 7.451 6.239 -1.212 -16,3% 2,9 -0,6 

Sydjylland 9.211 7.393 -1.818 -19,7% 2,0 -0,5 

Vestjylland 3.355 2.707 -648 -19,3% 1,7 -0,4 

Nordjylland 9.772 8.175 -1.597 -16,3% 2,9 -0,6 

Østjylland 16.538 13.668 -2.870 -17,4% 2,8 -0,6 

Viborg 1.191 1.089 -102 -8,6% 2,3 -0,2 

Favrskov 564 432 -132 -23,4% 1,8 -0,5 

Hedensted 441 322 -119 -27,0% 1,4 -0,5 

Horsens 1.262 1.011 -251 -19,9% 2,2 -0,6 

Norddjurs 524 425 -99 -18,9% 2,5 -0,6 

Odder 307 233 -74 -24,1% 2,2 -0,7 

Randers 1.521 1.247 -274 -18,0% 2,7 -0,6 

Samsø 35 32 -3 -8,6% 2,1 -0,2 

Silkeborg 1.212 1.002 -210 -17,3% 2,1 -0,4 

Skanderborg 621 587 -34 -5,5% 1,9 -0,1 

Syddjurs 573 427 -146 -25,5% 2,2 -0,7 

Aarhus 8.287 6.861 -1.426 -17,2% 3,8 -0,8 

Kilde: Danmarks Statistik, AUF01, RAS201 og egne beregninger. Bruttoledige: A-dagpengemodtagere samt jobparate personer, der modtager kontanthjælp, 

uddannelseshjælp eller integrationsydelse (inklusiv aktiverede i alle grupper). 

Ledige fordelt på køn og alder  

Bruttoledige 

(inkl. aktiverede) 

August 

2021 

August 

2022 

Udvikling 

2021-22 

Udvikling 

Procent 

Ledige i 

procent af 

arbejds-
styrken 

august 

2022 

Udvikling 

siden 

august 
2021 i 

procent-

point 

Mænd 7.821 6.053 -1.768 -22,6% 2,4% -0,9 

16-24 år 621 501 -120 -19,3% 1,4% -0,5 

25-29 år 2.175 1.775 -400 -18,4% 5,9% -2,5 

30-39 år 2.028 1.670 -358 -17,7% 3,1% -0,9 

40-49 år 1.101 792 -309 -28,1% 1,4% -0,6 

50-59 år 1.128 731 -397 -35,2% 1,3% -0,8 

60 år og derover 769 583 -186 -24,2% 2,4% -0,8 

Kvinder 8.717 7.614 -1.103 -12,7% 3,2% -0,6 

16-24 år 663 649 -14 -2,1% 1,7% -0,4 

25-29 år 2.468 2.128 -340 -13,8% 7,7% -2,8 

30-39 år 2.591 2.276 -315 -12,2% 4,8% -0,5 

40-49 år 1.322 1.141 -181 -13,7% 2,1% -0,2 

50-59 år 1.086 915 -171 -15,7% 1,7% -0,3 

60 år og derover 589 505 -84 -14,3% 2,5% -0,3 

Kilde: Danmarks Statistik, AUF01, RAS201 og egne beregninger. Bruttoledige: A-dagpengemodtagere samt jobparate personer, der modtager kontanthjælp, 

uddannelseshjælp eller integrationsydelse (inklusiv aktiverede i alle grupper).  



 

Ledige fordelt på A-kasser  

Bruttoledige (inkl. aktiverede) 
August 
2021 

August 
2022 

Udvikling 
2021-22 

Udvikling 
Procent 

Ledige i 

procent af 

forsikrede 

august 

2022 

Udvikling 

siden august 

2021 i 

procentpoint 

Forsikrede i alt 15.204 11.587 -3.617 -24% 2,8 -0,9 

Akademikernes 2.151 1.902 -249 -12% 3,8 -0,6 

Din Faglige A-kasse 119 84 -35 -29% 1,4 -0,6 

Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 327 235 -92 -28% 2,0 -0,8 

Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA) 272 312 40 15% 1,6 0,2 

Det Faglige Hus A-kasse 768 615 -153 -20% 2,2 -0,9 

Fag og Arbejde (FOA) 396 264 -132 -33% 1,3 -0,6 

Faglig Fælles a-kasse (3F) 1.405 1.056 -349 -25% 2,7 -0,9 

A-kassen Frie 194 124 -70 -36% 1,9 -1,0 

Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 1.301 1.045 -256 -20% 3,7 -1,1 

Fødevareforbundet (NNF) 79 43 -36 -46% 1,5 -1,2 

Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 1.567 1.053 -514 -33% 3,2 -1,5 

Journalistik, Kommunikation og Sprog 295 219 -76 -26% 5,6 -1,9 

Kristelig a-kasse 1.273 877 -396 -31% 3,0 -1,4 

Ledere 450 326 -124 -28% 1,6 -0,6 

Lærere (DLF-A) 422 402 -20 -5% 3,0 -0,2 

Magistre (MA) 1.449 1.134 -315 -22% 6,2 -2,1 

Metalarbejdere 274 168 -106 -39% 1,3 -0,8 

Min a-kasse 673 483 -190 -28% 2,9 -1,1 

Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 616 376 -240 -39% 1,8 -1,0 

Socialpædagoger (SLA) 172 138 -34 -20% 2,0 -0,5 

Teknikere 285 168 -117 -41% 3,8 -2,3 

Økonomer (CA) 719 567 -152 -21% 3,8 -1,1 

Ikke forsikrede 1.334 2.080 746 56%     
Kilde: Danmarks Statistik, AUF01, AUA01 og egne beregninger. Bruttoledige: A-dagpengemodtagere samt jobparate personer, der modtager kontanthjælp, 

uddannelseshjælp eller integrationsydelse (inklusiv aktiverede i alle grupper).  

Beskæftigede lønmodtagere (fuldtidspersoner efter bopæl) 

  Juni Juni Udvikling Udvikling 

  2021 2022 2021-2022 Procent 

RAR Østjylland 402.018 413.152 11.134 2,8% 

Favrskov 20.499 20.920 421 2,1% 

Hedensted 19.949 20.341 392 2,0% 

Horsens 37.977 39.398 1.421 3,7% 

Norddjurs 13.776 13.873 97 0,7% 

Odder 8.918 9.186 268 3,0% 

Randers 38.761 39.734 973 2,5% 

Samsø 1.177 1.205 28 2,4% 

Silkeborg 39.539 40.967 1.428 3,6% 

Skanderborg 26.743 27.349 606 2,3% 

Syddjurs 16.343 16.676 333 2,0% 

Viborg 38.385 38.904 519 1,4% 

Aarhus 139.951 144.600 4.649 3,3% 
Kilde: Jobindsats.dk 



 

Udvikling i ledigheden i kommunerne i Østjylland 

 
Kilde: Statistikbanken, AUF01 

 

Sæsonkorrigeret ledighed 

 
Kilde: Statistikbanken, AUS08 
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