
Overblik over ledighedstallene 

  AKU-ledigheden  Nettoledigheden Bruttoledigheden  

Baseres 

på  

SPØRGESKEMA  

(tal fra 

Arbejdskraftundersøgelsen)  

REGISTRE  

(data fra Arbejdsmarkedsstyrelsen) 

Er 

stikprøvebaseret  

spørgeskemaundersøgelse 

med 89.000 interview om 

året 

registerbaseret tælling 

Publiceres  kvartalsvis månedlig 

Ledige 

personer 

- er helt uden arbejde og 

- står til rådighed og 

- har været jobsøgende (ILO-

definition) 

- er registrerede ledige som 

modtager dagpenge eller er 

jobklare 

kontanthjælpsmodtagere, 

ekskl. de aktiverede    

- er registrerede ledige som 

modtager dagpenge eller er 

jobklare 

kontanthjælpsmodtagere, inkl. 

de aktiverede 

 Man 

tæller  
 i antal PERSONER  i FULDTIDspersoner 

 Vil du 

vide 

mere?  

Statistikbanken  

Læs varedeklarationen  

Statistikbanken  

Læs varedeklarationen 

 Det er vigtigt at anvende ledighedstallene hensigtsmæssigt. 

  

http://www.dst.dk/stattabel/125
http://www.dst.dk/Statistik/dokumentation/Varedeklarationer/emnegruppe/emne.aspx?sysrid=857&timespath=4|
http://www.dst.dk/statistik/nyt/emneopdelt/info.aspx?psi=204
http://www.dst.dk/Statistik/dokumentation/Varedeklarationer/emnegruppe/emne.aspx?sysrid=852


Oversigt over de to ledighedstal 

  AKU-ledighed    Registerbaseret ledighed   

Data fra  Arbejdskraftundersøgelsen(AKU)  Arbejdsmarkedsstyrelsen  

Metode  

kvartalsvis stikprøvebaseret 

spørgeskemaunder- søgelse med 

89.000 interview om året  

Månedlig registerbaseret 

totaltælling  

Alder 
15-74 år, offentliggøres almindeligvis for alle 

15-66-årige   
16-64 år  

Ledige personer  

- er helt uden arbejde og 

- står til rådighed og   

- har været aktivt jobsøgende  

(internationalt anvendte ILO definition)  

er samtlige registrerede ledige   

- der modtager dagpenge fra en a-

kasse eller  

- der er arbejdsmarkedsparate 

kontanthjælpsmodtagere 

(matchkategori 1-3) 

International 

sammenlignelighed 

- det danske bidrag til EU's Labour Force Survey  

- indgår i Eurostats og OECDs ledighedstal  

- ensartede principper i alle EU-lande 

for indsamlingen af data  

   

Man tæller  i antal PERSONER   i FULDTIDspersoner 

Tabeller i 

statistikbanken  
siden 1995   siden 1979   

Styrker   

- egnet til internationale sammenligninger  

- belyser også ledige som ikke er berettiget til 

dagpenge eller kontanthjælp  

- belyser personer som ønsker at få arbejde  

- belyser ungdomsledigheden (15-24-årige)  

- mulighed for tillægsspørgsmål 

- en hurtig månedlig 

ledighedsindikator  

- en lang tidsserie fra 1979  

- belyser små persongrupper  

- belyser ledige timer   

- belyser fordelinger på a-kasser  

- samkørsel med andre 

registervariabler mulig  

Svagheder   - ikke månedlig  

- statistisk usikkerhed  

opfylder kun delvis ILO-

definitionen, da den kun omfatter 

personer, som er berettiget til 



- stor usikkerhed for små persongrupper  dagpenge og kontanthjælp 

Øvrigt  

Hver måned fremskriver Eurostat AKU-

ledigheden med tal fra den registerbaserede 

ledighed. Fremskrivningen korrigeres når 

det næste kvartals AKU-tal offentliggøres. 

Bruttoledige, dvs. ledige 

og aktiverede  

Vil du vide mere?  

Hvad er AKU?  

Statistikbanken  

Varedeklarationen 

Hvad er den registrerede ledighed?  

Statistikbanken  

Varedeklarationen  

  

 

http://www.dst.dk/Vejviser/Portal/Arbejdsmarked/aku/Hvad.aspx
http://www.dst.dk/stattabel/125
http://www.dst.dk/Vejviser/dokumentation/Varedeklarationer/emnegruppe/emne.aspx?sysrid=857&timespath=4|
http://dst.dk/Vejviser/Portal/Arbejdsmarked/arbejdsloshed.aspx
http://www.dst.dk/statistik/nyt/emneopdelt/info.aspx?psi=204
http://www.dst.dk/Vejviser/dokumentation/Varedeklarationer/emnegruppe/emne.aspx?sysrid=852

