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Beskæftigelsen er faldet mere i Danmark end i EU  

Finanskrisen har medført faldende beskæftigelse i de fleste EU-lande, men den er 
faldet mere i Danmark end i EU som helhed. Beskæftigelsesfrekvensen angiver, hvor 
stor en andel af befolkningen der er i beskæftigelse. Den er i Danmark faldet med 5,9 
procentpoint for de 15-64-årige, mens faldet i EU er på 1,6 procentpoint fra tredje 
kvartal 2008 til tredje kvartal 2012. Danmark har dog stadig en af de højeste beskæf-
tigelsesfrekvenser i EU på 72,8 pct., mens den i EU var 64,6 pct. i tredje kvartal 2012. 
 
Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for 15-64-årige fra 3. kvt. 2008 til 3. kvt. 2012 

 
Kilde: Eurostat, Labour Force Survey. 
Anm.: Malta er ikke på Europakortet, men indgår i kategorien ”Steget mere end 2 procentpoint”. 
 
Større fald i Danmark end i lande, vi normalt sammenligner os med 
Faldet i beskæftigelsesfrekvensen i Danmark er betydeligt højere end i de lande, som 
vi normalt sammenligner os med og overgås kun af Grækenland, Irland, Spanien, 
Cypern og Portugal. I alle aldersgrupper er den danske beskæftigelsesfrekvens faldet 
mere end i EU som helhed.  
 
Unge danskere har markant nedgang i beskæftigelsen 
Særligt de unge er ramt af den faldende beskæftigelse. I EU er de unges beskæftigel-
sesfrekvens faldet 4,6 procentpoint, mens den i Danmark er faldet hele 11,4 procent-
point i perioden fra tredje kvartal 2008 til tredje kvartal 2012. Til sammenligning er 
den i Sverige faldet 2,6 procentpoint, i Finland 2,2 procentpoint og i Nederlandene 
6,1 procentpoint for de unge.  
 
Ældres beskæftigelse stiger trods krisen 
Udviklingen i Danmark såvel som i EU har været tydelig: De unge er mest udsat for 
faldende beskæftigelsesfrekvenser, mens de ældre er ramt langt mere skånsomt af 
krisen. De 55-64-årige har endda haft en stigende beskæftigelsesfrekvens fra tredje 
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kvartal 2008 til tredje kvartal 2012. I Danmark er beskæftigelsesfrekvensen øget med 
1,4 procentpoint for de 55-64-årige, mens den i EU som helhed er steget med 3,5 
procentpoint. 
 
Udvikling og niveau i beskæftigelsesfrekvensen  

 Udvikling 3. kvt. 2008 - 3. kvt. 2012 Niveau 3. kvt. 2012 

 Hele befolkningen 
15-64-årige 

15-24-årige 55-64-årige Beskæftigelses-
frekvens 15-64-årige  

   pct.   

Grækenland -11,2 -11,2 -6,6 51,0 
Irland -9,0 -18,9 -5,0 59,0 
Spanien -8,9 -18,6 -1,3 55,6 
Cypern -6,4 -9,4 -4,1 64,6 
Portugal -6,1 -10,4 -4,3 62,0 
Danmark -5,9 -11,4 1,4 72,8 
Slovenien -5,8 -15,7 -0,2 64,3 
Letland -4,5 -11,2 -5,3 64,5 
Bulgarien -4,4 -2,7 -0,3 60,6 
Slovakiet -3,0 -5,5 2,2 60,1 
Estland -2,3 -2,8 -0,6 68,1 
Nederlandene -2,2 -6,1 5,5 75,3 
Italien -2,1 -5,8 6,0 56,9 
Litauen -1,7 -6,0 -0,6 63,3 
EU -1,6 -4,6 3,5 64,6 
Finland -1,4 -2,2 1,7 70,7 
Storbritannien -1,0 -5,2 0,5 70,5 
Frankrig -0,8 -3,0 6,7 64,4 
Belgien -0,5 -2,3 4,6 62,1 
Sverige -0,1 -2,6 3,2 75,6 
Polen     0,2  -3,3  7,6  60,2 
Rumænien 0,3 -0,3 -3,0 60,8 
Tjekkiet 0,4 -2,6 2,9 67,1 
Østrig 0,8 -1,0 2,5 73,6 
Ungarn 0,9 -1,8 5,8 58,2 
Tyskland 2,6 0,2 8,0 73,2 
Luxemburg 2,7 1,9 5,8 66,6 
Malta 3,5 0,8 4,3 59,6 

Kilde: Eurostat, Labour Force Survey. 
Anm.: Der er databrud i Polen i 3.kvt. 2012, hvorfor udviklingen her skal tages med forbehold. 
 

Mere information  Resultaterne fra de enkelte EU-landes arbejdskraftundersøgelser findes på dst.dk/aku-eurostat. 
Se flere resultater fra den danske arbejdskraftundersøgelse på www.dst.dk/stattabel/125 i 
Statistikbanken og hovedtallene i Nyt fra Danmarks Statistik nr. 587.  
Se også tidligere udgivelser mv. på www.dst.dk/aku.  

Kilder og metoder  Se www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/857. Der er ikke foretaget sæsonkorrektion. 
Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Undersøgelsen 
er det danske bidrag til den europæiske Labour Force Survey, som baseres på ensartede pricip-
per i alle europæiske lande.   
Beskæftigelsesfrekvens angiver antal beskæftigede som andel af en given befolkningsgruppe. 
Dvs. beskæftigelsesfrekvensen = (beskæftigede/befolkningen)*100. Beskæftigede i AKU er 
personer, der har arbejdet mindst én betalt time i referenceugen. Personer, som er midlertidigt 
fraværende fra arbejdet, fx på grund af ferie, sygdom eller barselsorlov, betragtes som beskæf-
tigede. 

Næste offentliggørelser  Arbejdskraftundersøgelsen 4. kvt. 2012 udkommer 20. februar 2013. 
Arbejdskraftundersøgelsen 4. kvt. 2012, tema udkommer 26. februar 2013. 
Arbejdskraftundersøgelsen 4. kvt. 2012, europæisk udkommer 24. april 2013. 

Henvendelse  Sofie Valentin Weiskopf, tlf. 39 17 34 98, swe@dst.dk 
Wendy Takacs Jensen, tlf. 39 17 34 02, wta@dst.dk 
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