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Arbejde, løn og indkomst 

 
Der er desværre konstateret fejl i antallet af AKU-ledige mænd samt angivelsen af 
måned. Rettelserne er markeret med rødt. 

205.000 AKU-ledige i september – rettet 

Efter en periode med faldende tendens er AKU-ledigheden igen steget i løbet af de 
seneste tre måneder. For 15-74-årige var der i september (gennemsnittet af august-
oktober) 205.000 AKU-ledige, og for denne aldersgruppe udgør AKU-ledige der-
med 7,1 pct. af arbejdsstyrken i september, mens ledighedsprocenten tre måneder 
forinden var nede på 6,8 pct. Det viser de sæsonkorrigerede månedlige tal fra     
Arbejdskraftundersøgelsen (AKU).  
 
AKU-ledighed for 15-74-årige, sæsonkorrigerede tal 

 
Anm.: Alle tallene er baseret på tre måneders glidende gennemsnit. Til og med august 2013 er tallene opgjort på grundlag af 
indsamlede data. Tallet for september 2013 er opgjort på baggrund af gennemsnittet for august, september og oktober, hvor 
august og september er baseret på indsamlede data, mens oktober er et forecast over udviklingen baseret på tidsseriens 
udvikling.  
 
Hvordan kan månedstallene anvendes? 
Månedstallene i AKU er baseret på et tre måneders glidende gennemsnit. Det inde-
bærer, at de samme data indgår i gennemsnitsberegningen for flere måneder, og 
derfor er det vanskeligt at fortolke udviklingen fra måned til måned. De nyeste 
månedstal bør derfor sammenlignes med tal for måneder, der ligger mindst tre 
måneder tilbage i tiden. Dette er beskrevet nærmere i afsnittet Tolkningen af må-
nedstallene længere nede i denne offentliggørelse. 
 
AKU-ledigheden er steget både for mænd og kvinder 
I løbet af de seneste tre måneder er arbejdsstyrken vokset med 19.000, idet be-
skæftigelsen er steget med 9.000, mens den samlede sæsonkorrigerede AKU-ledig-
hed er steget med 10.000. For mænd er AKU-ledigheden steget med 5.000 perso-
ner, hvilket svarer til en stigning i mændenes ledighedsprocent på 0,4 procentpo-
int. Kvinder har i samme periode oplevet en stigning i AKU-ledigheden på 5.000 
personer, svarende til en stigning i ledigheden på 0,3 procentpoint. Både de yngste 
på 15-24 år og resten af arbejdsstyrken på 25-74 år har i løbet af de foregående tre 
måneder oplevet en stigning i ledighedsprocenten. Stigningerne har været på 0,6 
procentpoint for de yngste og 0,2 procentpoint for resten af arbejdsstyrken. 
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15-74-årige i arbejdsstyrken  

 Ikke-sæsonkorrigerede tal Sæsonkorrigerede tal 

 Sept. 
2013 

Usikkerhed 
sept. 2013 

Sept. 2012 
- sept. 2013 

Sept. 
2013 

Juni 2013 
- sept. 2013 

   1.000 personer   

Arbejdsstyrken 2 905 ±23 3 2 900 19 
Beskæftigede 2 703 ±22 13 2 695 9 
AKU-ledige 202 ±12 -10 205 10 
     Mænd 106 ±9 -7 107 5 
     Kvinder 96 ±10 -3 98 5 
     15-24-årige 63 ±6 0 60 5 
     25-74-årige 139 ±11 -10 145 6 
   pct.   

AKU-ledigheds-pct. 7,0 • -0,31  7,1 0,31 
Anm.: Alle månedstal er afrundede, hvilket kan føre til små forskelle i summeringen.  
Den statistiske usikkerhed, der er anført i tabellen, viser 95 pct.-konfidensintervallet på de ikke-sæsonkorrigerede tal. 
1 Ved ændring i AKU-ledighedsprocenten er der tale om procentpoint. 
 
Sammenligning med bruttoledigheden 
Den registerbaserede ledighedsstatistik for september 2013 offentliggøres også i 
dag (se Nyt fra Danmarks Statistik nr. 575). I september lå bruttoledigheden for de 
16-64-årige på 151.000 korrigeret for normale sæsonudsving. Det betyder, at den 
registerbaserede bruttoledighed på tre måneder er faldet med 2.000 fuldtidsledige. 
Ledighedsprocenten for bruttoledigheden var i september måned på 5,7 pct. 
 
Den registerbaserede bruttoledighed ligger således på et noget lavere niveau end 
AKU-ledigheden. Til trods herfor har de to ledighedsopgørelser i en længere peri-
ode vist nogenlunde samme udvikling. I den seneste periode har de to opgørelser 
dog – som ovenfor beskrevet – udviklet sig forskelligt. 
 
De forskellige niveauer og udviklinger skyldes de forskellige populationer og opgø-
relsesmetoder for de to statistikker. Eksempelvis vil en situation, hvor nogle job-
søgende ophører med at modtage dagpenge og kontanthjælp mv. betyde lavere 
bruttoledighed, mens dette forhold i sig selv ikke vil påvirke AKU-ledigheden. Til-
svarende vil en situation med flere jobsøgende studerende medføre en stigende 
AKU-ledighed, mens den registerbaserede bruttoledighed vil forblive uændret, 
eftersom de studerende hverken modtager dagpenge, kontanthjælp eller løntilskud. 
De forskellige populationer og opgørelsesmetoder for de to statistikker er beskrevet 
nærmere i afsnittet Forskellige ledighedsbegreber nedenfor. 
 
Arbejdsstyrken på samme niveau som i september sidste år 
Arbejdsstyrkens størrelse var ifølge AKU stort set uændret i forhold til samme tid 
sidste år, og lå i september på 2.905.000 personer i ikke-sæsonkorrigerede tal. 
Beskæftigelsen er i samme periode steget med 13.000 personer. Befolkningen i 
aldersgruppen 15-74 år er vokset i løbet af det sidste år, så beskæftigelsesfrekven-
sen er uændret på 64,0 pct., mens erhvervsfrekvensen er faldet fra 69,0 til 68,7 pct. 
I løbet af det seneste år er AKU-ledigheden faldet med 10.000 personer i ikke-sæ-
sonkorrigerede tal, og ledighedsprocenten er dermed faldet fra 7,3 til 7,0 pct.  

Særlige forhold ved denne offentliggørelse 

Denne udgivelse af månedstal fra Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er den første 
af sin slags. Fremover vil der hver måned blive opgjort månedstal for beskæftigel-
sen og ledigheden i AKU. Opgørelsen vil blive fordelt på de samme undergrupper, 

http://www.dst.dk/nytudg/17004


som Eurostat offentliggør den månedlige ledighed for, dvs. fordelt på køn og på 
aldersgrupperne 15-24 år og 25-74 år. I Statistikbanken vil månedstallene være at 
finde både som sæsonkorrigerede og ikke-sæsonkorrigerede tal. 
 
Metoden bag månedstallene 
Det er undersøgt, om opgørelsen alene kunne baseres på data for den enkelte må-
ned, men det har vist sig, at materialet ikke var tilstrækkeligt til, at dette kunne lade 
sig gøre. Derfor er månedstallene dannet som et tre måneders glidende gennem-
snit. For den nyeste måned, september 2013, er månedstallene dannet ved hjælp af 
tidsserieanalyse på baggrund af indsamlede data for to måneder (i dette tilfælde 
august og september) samt et forecastet estimat for oktober. Forecastet for den 
tredje måned i gennemsnittet er dannet på baggrund af hele månedstidsserien fra 
2007 og frem. Læs mere i notatet: Den månedlige arbejdskraftundersøgelse. 
 
Tolkningen af månedstallene 
Det glidende gennemsnit som metode betyder, at sammenligning af månedstal fra 
en måned til den næste er problematisk. Det skyldes, at et månedstal baseret på tre 
måneders glidende gennemsnit delvist har en fælles datamængde med månedstal-
lene for de to måneder før og de to måneder efter den pågældende måned. Udvik-
linger mellem hinanden følgende måneder bliver derved vanskelige at fortolke. 
Danmarks Statistik vil derfor kommentere på udviklingen i månedstallene ved at se 
på ikke-overlappende perioder, dvs. at den nyeste måned sammenlignes med må-
neder, der ligger mindst tre måneder tilbage i tiden.  
 
Sammenhængen med kvartalsopgørelsen af AKU 
Den kvartalsvise opgørelse af AKU er udelukkende baseret på indsamlede data og 
opregningsmodellen, der anvendes til kvartalsopgørelsen er mere detaljeret end det 
har været muligt i den månedlige opregning. Det betyder, at der findes væsentligt 
mere detaljerede opgørelser i kvartalstallene fra AKU end i de månedlige opgørel-
ser, som alene kan opdeles på køn og aldersgrupperne 15-24 år og 25-74 år. 
 
Kvartalsopgørelsen for tredje kvartal 2013 bliver offentliggjort 20. november 2013. 
Når data for afsluttede kvartaler foreligger, vil månedstallene blive revideret ved at 
blive benchmarket op imod kvartalstallene.  
 
Forskellige ledighedsbegreber 
I AKU afgrænses de ledige personer direkte på baggrund af personernes svar på 
spørgsmål om deres arbejdsmarkedstilknytning. Den registerbaserede ledighed, 
herunder bruttoledigheden, omfatter personer, der ifølge de administrative registre 
er jobklare og modtager en relevant offentlig ydelse. Den registerbaserede ledig-
hedsstatistik opgøres tilmed som et volumenmål, hvor tællingsenheden er ledighe-
den omregnet til fuldtidsledige i referenceperioden.  
 
De AKU-ledige er således personer i alderen 15-74 år, der til arbejdskraftundersø-
gelsen oplyser, at de ikke var beskæftigede i en given referenceuge, at de aktivt har 
søgt arbejde indenfor de seneste fire uger, og at de kan påbegynde nyt arbejde in-
denfor de kommende to uger. 
 
De bruttoledige omfatter derimod udelukkende 16-64-årige personer, der modtager 
dagpenge, kontanthjælp, særlig uddannelsesydelse eller løntilskud, og som samti-
dig vurderes jobklare (matchkategori 1). Til gengæld vil bruttoledigheden kunne 
indeholde personer i deltidsbeskæftigelse på supplerende dagpenge. Disse vil i givet 
fald indgå i bruttoledigheden med en andel svarende til de ugentlige timer, der 
udbetales dagpenge for. Endelig opgøres den registerbaserede bruttoledighed på 
dagpengemåneder, der typisk slutter den næstsidste søndag i kalendermåneden og 
starter tilsvarende tidligere, mens AKU-ledigheden bliver opgjort på de hele uger, 
der er tættest på at udgøre kalendermåneden. 
 

http://www.dst.dk/ext/arbe/maaneds-aku


De definitoriske forskelle samt populationsforskellene i opgørelserne af de ledige 
kan selvsagt medføre forskellige niveauer og sæsonmønstre for AKU-
ledighedsserien og den registerbaserede bruttoledighedsserie. 
 
Hvornår bør man bruge hvilket ledighedstal? 
AKU-ledigheden og den registerbaserede ledighed supplerer hinanden, og de to 
statistikker bør bruges til at analysere forskellige aspekter af ledigheden: 
 
• AKU er den danske udgave af den europæiske Labour Force Survey. AKU er 

EU-harmoniseret og følger det europæiske statistikbureau Eurostats operatio-
naliseringer af FN-organisationen ILO’s anbefalinger om opgørelser af ar-
bejdsmarkedstilknytning. Det betyder, at AKU bør anvendes, hvis man ønsker 
at sammenligne ledighed eller beskæftigelse på tværs af lande. AKU-ledigheden 
kan derudover med fordel anvendes, når man vil have et billede af samtlige le-
dige personer, uanset om personerne modtager ydelser. 

• Bruttoledigheden er en registerbaseret totaltælling, der bør bruges til mere 
detaljerede opgørelser, fx ledigheden fordelt på kommuner eller a-kasser. Der-
udover bør bruttoledigheden anvendes, hvis man ønsker at undersøge ledighe-
dens samlede påvirkning af de offentlige finanser. 

 
Ledighedsbegreberne er beskrevet mere udførligt i notatet Danmarks Statistiks 
ledighedsbegreber. 
 

Mere information: Se flere resultater fra AKU på www.dst.dk/stattabel/1680 eller på www.statistikbanken.dk/04. 
Andre informationer om bl.a. dokumentation og begreber kan ses på www.dst.dk/aku-maaned. 
Kilder og metoder: Arbejdskraftundersøgelsen er baseret på interview med ca. 22.000 personer i alderen 15-74 
år i hvert kvartal og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere om kilder og metoder på 
www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/167696.  
Arbejdskraftundersøgelsen benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Der 
skelnes mellem personer, der indgår i arbejdsstyrken, og personer uden for arbejdsstyrken. 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. 
Mens den kvartalsvise opgørelse af AKU koncentrerer sig om personer i alderen 15-64 år, dækker månedstal-
lene personer fra 15-74 år, for at dække den samme aldersgruppe, som Eurostat publicerer månedstal for. 
Eurostats månedlige ledighedstal for Danmark vil fremover alene være baseret på AKU-statistikken.  
Månedstallene fra arbejdskraftundersøgelsen er tre måneders glidende gennemsnit, hvor den omtalte måned 
indgår som den midterste måned. Den sidste måned er et forecast af udviklingen baseret på tidsseriens udvik-
ling. Læs mere om metode til forecast i kvalitetsdeklarationen. 
Sæsonkorrektionen er indirekte og baserer sig på det glidende gennemsnit, hvor en tredjedel af det seneste 
gennemsnit er forecastet. Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/sæsonkorrektion. 
Forskellen mellem arbejdskraftundersøgelsens ledighed (AKU-ledighed) og den registerbaserede ledigheds-
statistik beskrives udførligt på www.dst.dk/ledighed. 
Næste offentliggørelse: Arbejdskraftundersøgelsen oktober 2013 udkommer 28. november 2013. 
Henvendelse: Sofie Valentin Weiskopf, tlf. 39 17 34 98, swe@dst.dk 
                        Jonas Kylov Gielfeldt, tlf. 39 17 34 07, jkg@dst.dk 
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