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AKU-ledigheden falder  

Ifølge arbejdskraftundersøgelsen (AKU) faldt den sæsonkorrigerede AKU-ledighed i 
fjerde kvartal 2012 med 9.000 personer i forhold til foregående kvartal. Det sæson-
korrigerede antal AKU-ledige var på 208.000 personer, hvilket svarer til 7,4 pct. af 
arbejdsstyrken. I forhold til samme kvartal året før faldt den faktiske AKU-ledighed 
med 16.000 personer. Nedgangen i AKU-ledigheden i løbet af det seneste år er især 
sket blandt aktiverede, der modtager arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp.  
 

Ledighed i arbejdskraftundersøgelsen, 15-64 år, sæsonkorrigeret 

 
 

Stigning i beskæftigelsen 
Den sæsonkorrigerede beskæftigelse steg med 4.000 personer i forhold til kvartalet før. 
I forhold til samme kvartal året før faldt den faktiske beskæftigelse dog med 20.000 
personer. Nedgangen i beskæftigelsen er siden fjerde kvartal 2011 udelukkende sket 
blandt de deltidsbeskæftigede, som faldt med 35.000 personer, mens der kom 15.000 
flere heltidsbeskæftigede.  
 

15-64-årige fordelt efter beskæftigelsesstatus 

 Faktiske tal Sæsonkorrigerede hovedtal 

 Antal Usikkerhed 4. kvt. 2011 
- 4. kvt. 2012 

Antal 3. kvt. 2012 
- 4. kvt. 2012 

   1.000 personer   

15-64-årige i alt 3 618 • 1 ... ... 

I arbejdsstyrken 2 818 ±19 -37 2 826 -4 

  Beskæftigede i alt 2 619 ±20 -20 2 617 4 
    Heltid 2 012 ±22 15 ... ... 
    Deltid 607 ±19 -35 ... ... 

  AKU-ledige 199 ±11 -16 208 -9 
    Dagpenge/kontanthjælp 85 ±7 4 ... ... 
    Aktiverede 21 ±5 -15 ... ... 
    Studerende 41 ±5 -5 ... ... 
    Øvrige AKU-ledige 52 ±7 -1 ... ... 

Uden for arbejdsstyrken 800 ±19 38 784 1 
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35-44-årige har højest beskæftigelsesfrekvens 
De 35-44-årige var den aldersgruppe, som havde den højeste beskæftigelsesfrekvens. 
Deres beskæftigelsesfrekvens var på 84,3 pct. i fjerde kvartal 2012 efter et fald fra 
86,1 pct. året før. De 15-24-årige er aldersgruppen med den laveste beskæftigelses-
frekvens på 53,8 pct., og denne gruppe er samtidig den aldersgruppe med det største 
fald fra 55,7 pct. året før. Den største stigning er sket i aldersgruppen 55-64 år, hvor 
beskæftigelsesfrekvensen steg fra 60,4 pct. til 61,6 pct. i løbet af det seneste år. 
 
Ledighedsprocenten er lavest for mænd 
Ledighedsprocenten er i forhold til fjerde kvartal 2011 faldet fra 7,5 pct. til 7,0 pct. 
Mændenes ledighed faldt fra 7,5 pct. til 6,9 pct. og kvindernes ledighed faldt fra 7,7 pct. 
til 7,2 pct. i løbet af det seneste år. Mændenes ledighedsniveau er dermed ligesom året før 
lavere end kvindernes. 
 
Aldersgruppen 15-24 år har med 12,7 pct. den højeste ledighed, men har samtidig 
også det største fald i ledigheden i forhold til fjerde kvartal 2011, hvor den lå på 13,6 
pct. Niveauet i de øvrige aldersgrupper ligger lavere, og størstedelen af aldersgrup-
perne har i samme periode haft et fald i ledighedsprocenten.  
 
Beskæftigelsesfrekvens og ledighedsprocent fordelt på køn og alder, ikke-sæsonkorrigeret 

 Beskæftigelsesfrekvens1 Ledighedsprocent2 

 4. kvt. 2011 4. kvt. 2012 4. kvt. 2011 4. kvt. 2012 

   pct.   

15-64-årige i alt 73,0 72,4 7,5 7,0 

Køn     
Mænd 76,0 75,5 7,5 6,9 
Kvinder 69,9 69,2 7,7 7,2 

Alder     
15-24 år 55,7 53,8 13,6 12,7 
25-34 år 77,6 76,6 9,5 8,7 
35-44 år 86,1 84,3 5,4 5,5 
45-54 år 82,7 83,5 5,6 5,1 
55-64 år 60,4 61,6 5,5 4,8 

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 på www.dst.dk/stattabel/125 eller på www.statistikbanken.dk/04. 

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/kvalitetsdeklaration/857. Opregningsmetoden i arbejdskraftundersøgelsen er fra og 
med tredje kvartal 2011 blevet revideret for at øge resultaternes præcision og sikkerhed. Aldersaf-
grænsningen i hovedtabellerne er samtidig ændret til 15-64 år. De tal fra tidligere kvartaler, der næv-
nes, er baseret på den reviderede opregning.  
Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/saesonkorrektion. 
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 inden for 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. 2013 udkommer 22. maj 2013. 

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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