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FÅ mere end 80.000 SVAR
PÅ DINE SPØRGSMÅL
Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks Statistiks interviewbaserede
værktøj til at belyse befolkningens
relation til arbejdsmarkedet. Andre
institutioner eller virksomheder kan
få deres egne spørgsmål koblet på
undersøgelsen og dermed få data
om en stor del af befolkningen.
Af Henrik Alexandersen
Mere end 84.000 danskere bliver hvert
år interviewet i forbindelse med Danmarks Statistiks arbejdskraftundersøgelse (AKU), som offentliggøres hvert
kvartal. Målet med AKU’en er ikke blot
at fastslå, hvor stor andelen af ledige er
i Danmark, men også at gøre det på en
internationalt sammenlignelig måde.
- Da der er en EU-lovgivning på området
gennemføres den i samtlige EU-lande,
men den gennemføres også i OECD-landene, fortæller rigsstatistiker Jan Plovsing om Danmarks Statistiks omfattende
beskæftigelses- og ledighedsstatistik.
Da AKU’en er baseret på interview – i
modsætning til de fleste andre danske
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arbejdsmarkedsstatistikker, som er registerbaserede – giver den mulighed for
at tegne et endnu mere nuanceret billede af arbejdsmarkedet i Danmark.
Spørgsmål til borgerne
I undersøgelsen bliver interviewpersonerne nemlig stillet en række
spørgsmål vedrørende deres tilknytning til arbejdsmarkedet, og her kan
man som organisation også stille sit
spørgsmål til de mange tusinde respondenter.
- Fordelen er, at der indgår rigtig, rigtig
mange interviewpersoner – ca. 21.000
svarer på spørgsmålene hvert kvartal. Mange undersøgelser i Danmark
har kun mellem 1000 og 4000 interviewpersoner. Hvis man fx er en privat
virksomhed, en forskergruppe eller et
ministerium og gerne vil have svar på
nogle spørgsmål, så kan man koble
sig på AKU-undersøgelsen med nogle
spørgsmål og kombinere dem med alle
mulige oplysninger om befolkningens
tilknytning til arbejdsmarkedet. Dermed
får man en kæmpestor stikprøve, siger
Jan Plovsing.

Sammenlignelig over tid
Seniorforsker hos SFI, Jan Høgelund, er
en af de kunder, som har brugt AKU’en
flittigt i sin forskning om handicappedes tilknytning til arbejdsmarkedet.
- Danmarks Statistik havde samlet data
om personer med handicap ind i 2002,
og så valgte vi at købe os ind med tillægsspørgsmål og det gjorde vi første
gang i 2005. Vi kunne dermed mere eller mindre gentage det samme spørgsmål og tilføje nogle nye. Dermed fik vi
ikke kun oplysninger om, hvor ofte folk
med et handicap eller længerevarende
helbredsproblemer er beskæftiget, vi
kunne også begynde at kigge på udviklingen over tid. Hele idéen med de
undersøgelser, vi har fået lavet gennem

Det, der gør AKU’en
rigtig god, er, at der
fra Danmarks Statistiks side gøres en
stor indsats for, at
den skal være sammenlignelig over tid.

FAKTA #4
Beskæftigede: 2.690.000
Har haft betalt arbejde i
referenceugen

AKU-ledige: 219.000
Er ikke beskæftiget, står til
rådighed og søger aktivt job

Udenfor arbejdsstyrken:
1.290.000
Resten

I alt: 4.199.000 personer

tiden, er at følge og overvåge situationen for personer med handicap på
arbejdsmarkedet, siger Jan Høgelund,
som siden da har fulgt udviklingen med
hjælp fra AKU’en i 2008, 2010, 2012,
og han fortsætter i 2014 og 2016.
- Det, der gør AKU’en rigtig god, er, at
der fra Danmarks Statistiks side gøres en
stor indsats for, at den skal være sammenlignelig over tid. Og det er et vigtigt
element i det, vi skal bruge den til. Hos

Beskæftigede er: Personer, der i en given
uge har arbejdet minimum én betalt time,
samt personer som er midlertidigt fraværende
fra jobbet grundet fx sygdom, ferie, barsel,
kursus, afspadsering eller lignende.
AKU-Ledige er: Personer, der ikke er defineret som beskæftigede, som aktivt har søgt
arbejde inden for de seneste fire uger, og som
kan påbegynde nyt arbejde inden for 14 dage.
Uden for arbejdsstyrken er: Personer,
der hverken opfylder beskæftigelses- eller
ledighedsdefinitionen. Det kunne fx være børn,
pensionister, førtidspensionister og studerende, der hverken har et arbejde eller aktivt
søger et arbejde.

en anden udbyder ville der være tale om
en ad hoc-undersøgelse, hvilket vil sige,
at næste gang jeg ville lave en lignende
undersøgelse, ville jeg skulle lægge stor
energi i at sikre, at den bliver lavet på
samme måde. Det ligger jo i AKU’en, at
den kører efter samme setup hver gang.
Det er en ubetinget fordel.
Mange interview – lave omkostninger
For Jan Høgelund har der været
to mærkbare plusser ved at bruge

AKU’en til indsamling af data til sin
forskning.
- En fordel er, at man har den mulighed
at gå ind og få købt tillægsspørgsmål i
stedet for at lave en hel dataindsamling
fra ny. Det kan være bekosteligt at gå ud
og lave en helt ny survey-undersøgelse
fra begyndelsen af. Hvis vi skulle ud og
lave en helt ny survey, skulle den have et
vist omfang, før det ville kunne betale
sig, siger Jan Høgelund.
- Den anden styrke er, at der ligger
rigtig mange interview bag. I sidste
omgang har vi haft 19.000 opnåede
interview med personer med eller uden
handicap, og det ville jo være en voldsomt stor survey at gå ud og lave på
egen hånd. n
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