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Stigning i ledigheden 

Ifølge arbejdskraftundersøgelsen (AKU) steg den sæsonkorrigerede AKU-ledighed i 
fjerde kvartal 2011 med 5.000 personer i forhold til foregående kvartal. Efter et fald i 
ledigheden i første halvdel af 2011 er ledigheden steget i de to sidste kvartaler af 
2011. Det sæsonkorrigerede antal AKU-ledige i alderen 15-64 år var på 228.000 per-
soner, hvilket svarer til 8,0 pct. af arbejdstyrken. De ledige i arbejdskraftundersøgel-
sen (AKU-ledige) er personer, der er uden beskæftigelse, og som står til rådighed for 
arbejdsmarkedet, samt aktivt søger arbejde. 
 

Sæsonkorrigeret ledighed i arbejdskraftundersøgelsen 

 
 

Fald i beskæftigelsen 
I forhold til forrige kvartal faldt beskæftigelsen med 8.000 personer i fjerde kvartal 2011 
(korrigeret for sæsonudsving). I forhold til fjerde kvartal 2010 er beskæftigelsen også faldet 
med 8.000 personer. Nedgangen er udelukkende sket blandt de deltidsbeskæftigede, som 
faldt med 13.000 personer, mens antal heltidsbeskæftigede er steget med 5.000 personer. 
 

15-64-årige fordelt efter beskæftigelsesstatus 

 Faktiske tal Sæsonkorrigerede hovedtal 

 Antal Usikkerhed 4. kvt. 2010 
- 4. kvt. 2011 

Antal 3. kvt. 2011 
- 4. kvt. 2011 

   1.000 personer   

15-64-årige i alt 3 617 • • • • 

I arbejdsstyrken 2 855 19 -3 - - 

  Beskæftigede i alt 2 639 20 -8 2 638 -8 
    Heltid 1 997 22 5 - - 
    Deltid 642 19 -13 - - 

  AKU-ledige 215 12 4 228 5 
    Dagpenge / kontanthjælp 81 6 3 - - 
    Aktiverede 36 7 -1 - - 
    Studerende 46 5 -1 - - 
    Øvrige AKU-ledige 53 7 3 - - 

Uden for arbejdsstyrken 762 19 -5 749 1 
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Beskæftigelsesfrekvens afhænger af alder 
Beskæftigelsesfrekvensen er stærkt relateret til alderen. Blandt de 35-44-årige, som er 
aldersgruppen med den højeste beskæftigelsesfrekvens, var 86,1 pct. i beskæftigelse i 
fjerde kvartal 2011, en stigning fra 85,1 pct. året før. De 15-24-årige er den aldersgruppe 
med den laveste beskæftigelsesfrekvens. Her var 55,7 pct. i beskæftigelse. 
 
Ledighedsprocenten højest for kvinder 
Ledighedsprocenten for kvinder er nu højere end ledighedsniveauet for mænd. I for-
hold til fjerde kvartal 2010 steg kvindernes ledighedsprocent fra 7,1 pct. til 7,7 pct., 
mens ledighedsprocenten for mænd faldt fra 7,7 pct. til 7,5 pct. i forhold til samme 
kvartal året før. 
 
Aldersgruppen 15-24 år har med 13,6 pct. den højeste ledighedsprocent, men den er 
næsten uændret i forhold til fjerde kvartal 2010, hvor den lå på 13,8 pct. De 25-34-
årige har i samme periode haft den største stigning fra 8,7 pct. til 9,5 pct. 
 
Beskæftigelsesfrekvens og ledighedsprocent fordelt på køn og alder (Ikke sæsonkorrigeret) 

 Beskæftigelsesfrekvens1 Ledighedsprocent2 

 4. kvt. 2010 4. kvt. 2011 4. kvt. 2010 4. kvt. 2011 

   pct.   

I alt 73,0 73,0 7,4 7,5 

Køn     
Mænd 76,2 76,0 7,7 7,5 
Kvinder 69,8 69,9 7,1 7,7 

Alder     
15-24 år 56,3 55,7 13,8 13,6 
25-34 år 79,0 77,6 8,7 9,5 
35-44 år 85,1 86,1 5,7 5,4 
45-54 år 83,8 82,7 5,2 5,6 
55-64 år 58,4 60,4 5,4 5,5 

1 Beskæftigelsesfrekvensen er antal beskæftigede i forhold til antal personer i samme aldersgruppe i befolkningen. 
2 Ledighedsprocenten er antal AKU-ledige i forhold til antal personer i arbejdsstyrken i samme aldersgruppe. 

 

Mere information  Se flere resultater fra AKU i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/125 eller 
www.statistikbanken.dk/355. Tidligere udgivelser og andre informationer kan ses på 
www.dst.dk/aku. 

Kilder og metoder  Arbejdskraftundersøgelsen er baseret på kvartalsvise interview med ca. 21.000 personer i 
alderen 15-74 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere på 
www.dst.dk/varedeklaration/857. Opregningsmetoden i arbejdskraftundersøgelsen er fra og med 
tredje kvartal 2011 blevet revideret for at øge resultaternes præcision og sikkerhed. Aldersafgrænsnin-
gen i hovedtabellerne er samtidig ændret til 15-64 år. De tal fra tidligere kvartaler, der nævnes er 
baseret på den reviderede opregning.  
Arbejdskraftundersøgelsen benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og 
ledighed. Der skelnes mellem personer, der indgår i arbejdsstyrken, og personer uden for ar-
bejdsstyrken. Arbejdsstyrken omfatter alle beskæftigede og ledige. Beskæftigede har minimum 
én times arbejde i den uge, de spørges om. De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, 
der kan tiltræde job indenfor to uger. Alle øvrige personer er uden for arbejdsstyrken. 
Forskellen mellem arbejdskraftundersøgelsens ledighed (AKU-ledighed) og den registerbase-
rede ledighedsstatistik beskrives udførligt på www.dst.dk/ledighed. 

Næste offentliggørelse  Arbejdskraftundersøgelsen 1. kvt. 2012 udkommer 23. maj 2012. 

Henvendelse  Michael Frosch, tlf. 39 17 34 34, mif@dst.dk 
Wendy Takacs Jensen, tlf. 39 17 34 02, wta@dst.dk 
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