
 

Lav ledighed men større usikkerhed om udviklingen på arbejdsmarkedet 

Ledigheden i Vestjylland er faldet med 648 fuldtidspersoner (19%) fra august 2021 til august 

2022. Lønmodtagerbeskæftigelsen er steget med 1.265 (1%) fra juni 2021 til juni 2022. 

 

Det vestjyske arbejdsmarked har i en lang periode 

været inde i en meget positiv udvikling, hvor 

beskæftigelsen er steget måned for måned, og 

ledigheden er faldet til et meget lavt niveau. De 

seneste tal for beskæftigelse og ledighed varsler dog 

større usikkerhed i den kommende tid. 

Det regionale arbejdsmarkedsråd i Vestjylland var i 

september samlet til strategiseminar, hvor den 

aktuelle situation på arbejdsmarkedet og Rådets 

strategi blev diskuteret. Rådsformand Klaus Helmin-

Poulsen udtaler: 

”I Vestjylland er beskæftigelsen steget markant de 

seneste år, og ledigheden er faldet til et meget lavt 

niveau. Rådet har derfor i høj grad haft fokus på at 

understøtte virksomhedernes muligheder for at 

rekruttere kvalificeret arbejdskraft. 

De seneste tal indikerer, at stigningen i 

beskæftigelsen er aftagende, men Rådet forventer, 

at der på dele af det vestjyske arbejdsmarked 

fortsat vil være stor efterspørgsel på arbejdskraft. 

Det gælder ikke mindst mange faglærte job. 

Ifølge de seneste tal er ledigheden i august blot 

1,7% af arbejdsstyrken, selvom der har været en 

svag stigning fra april til juli. I august måned har 

der været et svagt fald. Da energiforsyning, inflation 

og stigende renter samtidig skaber større 

usikkerhed, har Rådet et skærpet fokus på 

udviklingen i ledigheden. 

Den kommende tid kan således både byde på 

stigende ledighed og rekrutteringsudfordringer, og 

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 virksomhederne er lav. Samtidig 

kan et fokus på opkvalificering medvirke til, at 

ledige tilegner sig kompetencer inden for områder, 

hvor efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft 

fortsat er stor. 

Matchet mellem kompetencerne i den vestjyske 

arbejdsstyrke og virksomhedernes efterspørgsel er 

en nøgle til at sikre fortsat lav ledighed såvel som 

vestjyske virksomheders muligheder for at 

rekruttere kvalificerede medarbejdere.” 

Ledighed i procent af arbejdsstyrken i 

Vestjylland og kommuner i august 2022 

 

Fuldtidslønmodtagere med bopæl i 

Vestjylland i juni måned i året 

 

Fuldtidsbruttoledige i Vestjylland i august 

måned i året 

 

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

Se mere på: https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/nyheder/ 
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Ledige fordelt på RAR-områder og kommuner (inkl. aktiverede) 

Bruttoledige i RAR 
områderne 

aug-21 aug-22 
Udvikling 
mellem 
2021-22 

Udvikling 
i procent 

Bruttoledige i % 
af 

arbejdsstyrken i 
august 2022 

Udviklingen 
siden august 

2021 i % 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 

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

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

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

  Herning 1.059 796 -263 -24,8% 1,8 -0,6 

  Holstebro 561 451 -110 -19,6% 1,6 -0,4 

  Ikast-Brande 480 330 -150 -31,3% 1,7 -0,8 

  Lemvig 187 194 7 3,7% 2,1 0,1 

  Ringkøbing-Skjern 506 399 -107 -21,1% 1,5 -0,4 

  Skive 326 317 -9 -2,8% 1,5 0,0 

  Struer 236 220 -16 -6,8% 2,4 -0,2 

Kilde: Danmarks Statistik; AUF01 og RAS201, egne beregninger. Bruttoledige er 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) 

aug-21 aug-22 
Udvikling 
mellem 
2021-22 

Udvikling 
i procent 

Bruttoledige i % 
af 

arbejdsstyrken i 
august 2022 

Udviklingen 
siden august 

2021 i % point 

Mænd 1.516 1.138 -378 -24,9% 1,4% -0,4 

16-24 år 106 83 -23 -21,7% 0,7% -0,2 

25-29 år 247 177 -70 -28,3% 2,3% -0,9 

30-39 år 407 329 -78 -19,2% 2,0% -0,5 

40-49 år 288 192 -96 -33,3% 1,0% -0,5 

50-59 år 273 218 -55 -20,1% 1,0% -0,3 

60 år og derover 196 141 -55 -28,1% 1,7% -0,7 

Kvinder 1.839 1.566 -273 -14,8% 2,1% -0,4 

16-24 år 137 128 -9 -6,6% 1,2% -0,1 

25-29 år 325 270 -55 -16,9% 4,3% -0,9 

30-39 år 609 496 -113 -18,6% 3,6% -0,8 

40-49 år 320 293 -27 -8,4% 1,7% -0,2 

50-59 år 294 225 -69 -23,5% 1,2% -0,4 

60 år og derover 154 155 1 0,6% 2,3% 0,0 
Kilde: Danmarks Statistik; AUF01 og egne beregninger. Bruttoledige er: A-dagpengemodtagere, jobparate 

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

grupper).  



 

Ledighed fordelt på A-kasser (inklusiv aktiverede) 

Bruttoledige (inkl. aktiverede) aug-21 aug-22 
Udvikling 
mellem 
2021-22 

Udvikling 
i procent 

Bruttoledige i 
procent af 

arbejdsstyrken 
i august 2022 

Udviklingen 
siden august 

2021 i 
procentpoint 

Bruttoledige forsikrede i alt 2.844 1.992 -852 -30,0 1,6 -0,7 

Akademikernes (inkl. ingeniører) 146 111 -35 -24,0 1,9 -0,7 

Din faglige A-kasse (inkl. Bygge- og El-fag) 18 12 -6 -33,3 0,6 -0,3 

Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 89 63 -26 -29,2 2,0 -0,8 

Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 49 50 1 2,0 0,9 0,0 

Det Faglige Hus A-kasse 230 218 -12 -5,2 1,9 -0,4 

Fag og Arbejde (FOA) 117 84 -33 -28,2 1,1 -0,4 

Faglig Fælles a-kasse (3F) 490 342 -148 -30,2 1,8 -0,8 

A-kassen Frie (fra 1.1.2020 inkl. DANA) 35 19 -16 -45,7 1,1 -0,8 

Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 168 132 -36 -21,4 1,7 -0,5 

Fødevareforbundet (NNF) 44 25 -19 -43,2 1,2 -0,9 

Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 319 171 -148 -46,4 1,7 -1,4 

Journalistik, Kommunikation og Sprog 12 10 -2 -16,7 2,2 -0,4 

Kristelig a-kasse 390 280 -110 -28,2 2,0 -0,7 

Ledere 95 59 -36 -37,9 0,9 -0,6 

Lærere (DLF-A) 101 70 -31 -30,7 1,6 -0,7 

Magistre (MA) 69 49 -20 -29,0 3,8 -1,7 

Metalarbejdere 101 52 -49 -48,5 1,0 -0,9 

Min akasse 81 64 -17 -21,0 1,7 -0,4 

Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 149 85 -64 -43,0 1,0 -0,7 

Socialpædagoger (SLA) 39 38 -1 -2,6 1,6 0,0 

Teknikere 68 34 -34 -50,0 2,2 -2,0 

Økonomer (CA) 39 28 -11 -28,2 2,0 -0,7 

Ikke forsikrede 511 715 204 39,9 . . 

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

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

grupper). 

Fuldtidsbeskæftigelsen i RAR Vestjylland efter bopæl 

Område jun-21 jun-22 

Udvikling 
mellem 2021-

22 
Udvikling 
i procent 

RAR Vestjylland 129.603 133.026 3.423 2,6% 

Herning 36.211 37.236 1.025 2,8% 

Holstebro 23.211 23.602 391 1,7% 

Ikast-Brande 16.497 17.117 620 3,8% 

Lemvig 7.217 7.325 108 1,5% 

Ringkøbing-Skjern 21.849 22.520 671 3,1% 

Skive 17.190 17.528 338 2,0% 

Struer 7.427 7.700 273 3,7% 

Kilde: Jobindsats.dk 

  



 

Procentvis udvikling i antal fuldtidsbruttoledige i kommunerne i RAR Vestjylland august 

2021 - august 2022 

 

 

Sæsonkorrigeret fuldtidsledighed for hele landet og RAR Vestjylland 
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