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Faldende bruttoledighed 

Bruttoledigheden faldt fra januar til februar med 2.700 og var i februar på 140.600. 
Tilsvarende er ledighedsprocenten faldet fra 5,4 til 5,3 pct. af arbejdsstyrken. Brut-
toledighedsprocenten er hermed den laveste siden august 2009, men udviklingen 
skal dog tages med visse forbehold, som beskrevet nedenfor. Nettoledigheden, der 
defineres som bruttoledigheden fratrukket de 28.700 jobparate aktiverede, var i 
januar på 111.800, hvormed den er faldet med 1.400 siden januar. Ledighedstal, 
der omtales i teksten, er, når intet andet er nævnt, korrigeret for normale sæsonud-
sving. 
 
Bruttoledighed, nettoledighed og AKU-ledighed, sæsonkorrigeret  

 
 
Kontanthjælpsreformens betydning for det markante fald i bruttoledigheden 
Som følge af kontanthjælpsreformen samt de fortsatte følger af dagpengereformen 
fra januar 2013 er der fra og med januar 2014 sket en række institutionelle ændrin-
ger. Ændringerne påvirker personernes placering i forhold til de administrative 
registre, der ligger til grund for både bruttoledigheden og nettoledigheden. Unge 
under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse kan ikke længere modtage 
kontanthjælp, men derimod uddannelseshjælp. Tilsvarende kan personer, der fal-
der for den nye nedsatte dagpengeperiodegrænse, modtage den nye arbejdsmar-
kedsydelse. 
 
Disse ændringer har medvirket til et faldende antal ledige kontanthjælpsmodtagere 
siden december 2013, der ikke er blevet modsvaret af en tilsvarende stigning i an-
tallet af ledige personer på arbejdsmarkedsydelse eller uddannelseshjælp. Nu hvor 
registreringerne af personer på de nye ordninger er ved at komme på plads, synes 
hovedårsagen til, at der er forholdsvis få ledige personer på uddannelseshjælp at 
være, at færre uddannelseshjælpsmodtagere vurderes at være jobparate end tilfæl-
det var, da de selvsamme personer modtog kontanthjælp. Denne forklaring under-
bygges af, at antallet af modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp under et, 
der ikke vurderes at være jobparate og dermed ikke indgår i bruttoledigheden, si-
den sidste offentliggørelse af arbejdsløsheden er blevet opjusteret med 3.400 for 
januar. Fra januar til februar er denne population steget med yderligere 2.200, jf. 
statistikbanktabel AUS05. 
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Stort set uændret AKU-ledighed 
Der var 202.000 AKU-ledige (AKU = arbejdskraftundersøgelsen) i alderen 15-74-
år i februar (gennemsnittet af januar-marts). Månedstal i AKU opgøres som tre må-
neders glidende gennemsnit, hvorfor AKU ikke kan belyse udviklingen fra måned 
til måned. Aktuelle tal kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder 
tilbage. AKU-ledigheden har siden sommeren 2013 svinget omkring det nuværende 
niveau, og ledighedsprocenten for AKU har tilsvarende svinget omkring de nuvæ-
rende 7,0 pct. AKU-ledighedsprocenten beregnes i forhold til den aktuelle opgø-
relse af arbejdsstyrken, der ikke har ændret sig væsentligt i den seneste periode. 
 
AKU-ledighedsprocenten stiger for de unge – antallet uændret 
AKU-ledighedsprocenten blandt de 15-24 årige er inden for det seneste år steget 
med 0,4 pct. Antallet af unge AKU-ledige er derimod uændret. Dette skyldes et fald 
i beskæftigelsen for de unge – se evt. statistikbanktabel AKU105.  
 
AKU-ledigheden for de 25-74 årige er faldet med 8.000 personer i ikke-sæsonkor-
rigerede tal i perioden februar 2013-februar 2014.  
 
15-74-årige i arbejdsstyrken ifølge AKU 

 Sæsonkorrigerede tal Ikke-sæsonkorrigerede tal 

 Feb. 
2014 

Nov. 2013 
- feb. 2014 

Feb. 
2014 

Usikkerhed 
feb. 2014 

Feb. 2013 
- feb. 2014 

   1.000 personer   

Arbejdsstyrken 2 882 -4 2 876 ±24 -11 
Beskæftigede 2 680 -9 2 661 ±23 -3 
AKU-ledige 15-74 år  202 5  215 ±13 -8 
   15-24-årige  58 2 59 ±6 0 
   25-74-årige  144 3 155 ±12 -8 
   pct.   

AKU-ledighedsprocent 7,0 0,21 7,5 • -0,21 
   15-24-årige 13,4 0,51 13,9 • 0,41 
   25-74-årige 5,9 0,21 6,3 • -0,41 

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. 
 
AKU-ledigheden stabiliserer sig mens bruttoledigheden fortsat falder  
AKU-ledigheden viste i første halvdel af 2013 i den sæsonkorrigerede serie en klart 
faldende tendens, der dog i sommerperioden blev afløst af en stigning i ledigheden 
frem mod august 2013. Herefter stabiliserede AKU-ledigheden sig trods mindre 
udsving omkring det nuværende niveau. Bruttoledighedens sæsonkorrigerede serie 
viser med undtagelse af april 2013 en stabilt faldende tendens over hele 2013 ef-
terfulgt af et mere udtalt fald i de første måneder af 2014. I ikke-sæsonkorrigerede 
tal er bruttoledigheden faldet med 19.000 fuldtidspersoner fra februar 2013 til 
februar 2014. Den ikke-sæsonkorrigerede AKU-ledighed er i samme periode faldet 
med 8.000 personer.  
 
Ledighedsbegreberne 
Både bruttoledigheden og nettoledigheden er omregnet til fuld tid og dækker al-
dersgruppen 16-64 år, mens AKU-ledigheden opgøres i antal personer og omfatter 
15-74-årige. AKU-tallet er baseret på den interviewbaserede arbejdskraftundersø-
gelse (AKU) og har de senere år været på et højere niveau end de nævnte register-
baserede tal for ledigheden. Dette skyldes forskelle i definitioner og opgørelsesme-
toder, bl.a. ved at AKU inkluderer studerende, som søger job ved siden af studi-
erne. AKU-tallene påvirkes ikke af de ovennævnte administrative ændringer og er 
ligeledes særligt velegnet til internationale sammenligninger, da undersøgelsen 
laves på samme måde i en lang række lande, bl.a. alle landene i EU.  
 

http://www.statistikbanken.dk/aku105


Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele 

 Sæsonkorrigerede tal Ikke-sæsonkorrigerede tal1 

 Ledige Ledigheds-pct.2 Ledige Ledigheds-pct.2 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

 Nov. Dec. Jan. Feb. Nov. Dec. Jan. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. 

   1.000 personer     pct.     1.000 personer     pct.   

Bruttoledige 150,3 148,6 143,3 140,6 5,7 5,6 5,4 5,3 174,5 155,2 6,6 5,9 
Nettoledige 115,9 114,7 113,2 111,8 4,4 4,3 4,3 4,2 135,6 124,9 5,1 4,7 
    Dagpengemodtagere 82,4 80,8 80,4 82,1 • • • • 108,8 93,6 • • 
    Kontanthjælpsmodtagere 33,5 33,9 32,8 29,8 • • • • 26,8 31,3 • • 
Aktiverede 34,4 33,9 30,0 28,7 • • • • 39,0 30,4 • • 
    Dagpengemodtagere 18,2 18,0 17,2 17,1 • • • • 26,0 18,9 • • 
    Kontanthjælpsmodtagere 16,2 15,9 12,9 11,6 • • • • 13,0 11,4 • • 
Mænd 77,1 75,5 71,9 70,4 5,6 5,5 5,3 5,1 94,4 81,4 6,9 6,0 
Kvinder 73,2 73,0 71,4 70,2 5,7 5,7 5,6 5,5 80,1 73,9 6,3 5,8 
16-24 år 17,4 17,1 14,7 13,1 4,8 4,7 4,0 3,6 20,2 14,8 5,6 4,1 
25-29 år 23,0 22,7 20,8 20,0 9,7 9,6 8,8 8,4 24,5 21,7 10,4 9,2 
30-39 år 38,2 37,8 37,5 37,0 6,5 6,4 6,4 6,3 43,8 40,2 7,4 6,8 
40-49 år 35,5 35,0 34,6 34,2 5,1 5,0 5,0 4,9 41,6 37,8 6,0 5,4 
50-59 år 30,3 30,1 29,8 30,2 5,1 5,1 5,0 5,1 37,6 34,0 6,4 5,7 
60-64 år 6,0 5,9 5,9 6,1 3,5 3,5 3,5 3,6 6,8 6,8 4,0 4,0 
Byen København 27,0 26,6 25,8 25,0 7,1 7,0 6,8 6,6 28,7 25,7 7,5 6,8 
Københavns Omegn 14,9 14,9 14,3 14,0 6,0 6,0 5,8 5,6 15,6 14,6 6,3 5,9 
Nordsjælland 9,2 9,2 8,8 8,6 4,4 4,4 4,2 4,1 10,3 9,3 5,0 4,4 
Bornholm 1,1 1,2 1,1 1,1 6,6 6,7 6,5 6,4 1,6 1,4 9,3 8,1 
Østsjælland 5,3 5,3 5,1 5,0 4,7 4,6 4,5 4,4 5,8 5,3 5,1 4,7 
Vest- og Sydsjælland 15,8 15,6 14,9 14,6 6,1 6,0 5,8 5,6 19,4 16,6 7,5 6,4 
Fyn 14,1 13,7 13,3 13,1 6,5 6,3 6,1 6,0 17,4 14,8 8,0 6,8 
Sydjylland 17,6 17,3 16,5 16,1 5,3 5,2 5,0 4,9 21,0 18,2 6,3 5,5 
Østjylland 20,8 20,7 20,2 19,9 5,2 5,1 5,0 5,0 23,8 21,8 5,9 5,4 
Vestjylland 9,4 9,2 8,8 8,6 4,7 4,6 4,4 4,3 12,2 10,1 6,1 5,0 
Nordjylland 15,1 15,0 14,6 14,7 5,6 5,6 5,4 5,5 18,5 17,2 6,9 6,4 
 

Anm.: Bruttoledige defineres som summen af nettoledige samt de aktiverede, der skønnes 
jobparate. Fra januar 2013 er personer på særlig uddannelsesydelse inkluderet i bruttoledig-
heden under kontanthjælpsmodtagere. Fra januar 2014 er jobparate personer på uddannel-
seshjælp samt personer på arbejdsmarkedsydelse ligeledes inkluderet i bruttoledigheden 
under kontanthjælpsmodtagere.  

 1 Disse ikke-sæsonkorrigerede tal opgøres for februar 2013 som de endelige faktiske tal og 
for februar 2014 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på hvor stor en andel 
af indberetningerne der erfaringsmæssigt mangler for den seneste måned. 

2 Ledighedsprocenterne i tabellen udregnes alle i forhold til arbejdsstyrken for de 16-64-årige 
med reference til den sidste uge af november 2012. 

 

Markant fald i antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere 
Fra januar til februar er antallet af bruttoledige kontanthjælpsmodtagere faldet 
med 4.300, svarende til 9 pct., mens antallet af bruttoledige dagpengemodtagere er 
steget med 1.600, svarende til 2 pct. Her må kontanthjælpsreformen som tidligere 
nævnt forventes at være en medvirkende årsag til det kraftige fald i antallet af le-
dige kontanthjælpsmodtagere. 
 
Antallet af jobparate aktiverede er faldet 
Fra januar til februar er antallet af jobparate aktiverede faldet med 1.300 fra 
30.000 til 28.700, svarende til et fald 4 pct. Tilsvarende er nettoledigheden – den 
anden komponent i bruttoledigheden – kun faldet med 1 pct. i samme periode. 
 
Markant fald i bruttoledigheden for de yngste aldersgrupper 
Fra januar til februar er bruttoledighedsprocenten for de 16-24-årige samt for de 
25-29-årige faldet med 0,4 procentpoint. Samtidig er ledighedsprocenterne for de 
30-39-årige og de 40-49-årige kun faldet med 0,1 procentpoint, mens ledigheds-
procenterne for de 50-59-årige og for de 60-64-årige er steget med 0,1 procentpo-
int siden januar. Her må kontanthjælpsreformen som tidligere nævnt forventes at 
være en medvirkende årsag til det kraftige fald i antallet af ledige under 30 år. 

 



Stigende bruttoledighed i Nordjylland 
Bruttoledighedsprocenten er faldet i samtlige landsdele på nær i Nordjylland og 
Østjylland. I Nordjylland er den ligefrem steget med 0,1 procentpoint, mens den 
har været uændret i Østjylland. Det skal bemærkes, at sæsonkorrektionen af den 
geografiske fordeling af ledigheden fra og med offentliggørelsen af arbejdsløsheden 
for januar 2014 er ændret, se www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/852.  
 
 

Mere information: Se mere information i Statistikbanken om den registerbaserede ledighedsstatistik på 
www.dst.dk/stattabel/203, om AKU-ledigheden på www.dst.dk/stattabel/1680 eller på www.statistikbanken.dk/04. 
Se også emnesiderne www.dst.dk/registreretledighed og www.dst.dk/akuledighed.  
Andre informationer om bl.a. dokumentation og begreber kan ses på www.dst.dk/aku-maaned. 
Se også de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata. 
Kilder og metoder: På www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/852 er de generelle kilder og metoder er detaljeret 
beskrevet. Se også video om de forskellige ledighedsbegreber. 
De månedlige AKU-opgørelser dækker personer på 15-74 år. Månedstal i AKU er baseret på et glidende gen-
nemsnit for tre måneder, hvoraf den sidste måned er et forecast. 
Tal for januar måned blev publiceret første gang med et forecast for februar. Efter at data for februar måned er 
blevet indsamlet, er AKU-ledigheden for januar revideret ned med 2.000 korrigeret for sæson og 3.000 ikke-
sæsonkorrigeret, mens beskæftigelsen er uændret for de sæsonkorrigerede tal og revideret op med 2.000 for de 
ikke-sæsonkorrigerede tal. Læs mere på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/167696. 
Næste offentliggørelse: Arbejdsløsheden marts 2014 udkommer 1. maj 2014. 
Henvendelse: Mikkel Zimmermann (bruttoledighed), tlf. 39 17 30 43, mzi@dst.dk 
                         Jonas Kylov Gielfeldt (AKU-ledighed), tlf. 39 17 34 07, jkg@dst.dk 
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