
FlErE ArbEjdsløsE og FlErE i job  
– sAMTidig?

Når beskæftigelsen stiger, så falder 
ledigheden. Sådan tror mange det 
er, men det er det ikke. Faktisk er 
virkeligheden i den statistiske verden 
sådan, at beskæftigelsen og ledighe-
den sagtens kan stige samtidig.

Af Kim Brejnholt Hansen

Statistik om ledige og offentligt forsør-
gede hører til de absolutte topscorere, 
når det kommer til den offentlige inte-
resse, men samtidig er det tal som ofte 
bliver misforstået og fejlfortolket.  I 
Danmark har vi i øjeblikket cirka 830.000 
16-64 årige på offentlig forsørgelse. Ud af 
dem er omkring 160.000 bruttoledige, og 
deraf er cirka 120.000 nettoledige.

De tal kan man læse i statistikken for 
offentligt forsørgede, og de er ofte gen-
stand for misforståelser, specielt når de 
bliver sat i sammenhæng med beskæf-
tigelsen. 

Offentligt forsørgede er en registerba-
seret statistik, der tæller samtlige perso-
ner fra 16-64 år, som har modtaget en 
ydelse fra det offentlige, og statistikken 

er omregnet til fuldtidspersoner. Stati-
stikken dækker over ledige dagpenge- 
og kontanthjælpsmodtagere, folk i akti-
vering, førtidspensionister, fleksjobbere, 
efterlønsmodtagere og personer på 
sygedagpenge og barsel.

hvad er en ledig?
Der, hvor misforståelserne ofte opstår, 
er omkring sammenhængen mellem 

beskæftigede og ledige. Det fortæller 
specialkonsulent Mikkel Zimmermann 
fra Arbejdsmarkedskontoret i Danmarks 
Statistik.

- For at blive betragtet som ledig skal 
man opfylde tre kriterier, som er fastsat 
internationalt. For det første skal man 
være uden arbejde, for det andet skal 
man stå til rådighed for arbejdsmarke-

Matchgrupper
Placering af befolkningen i matchgrupper sker ud fra en vurdering 
af personens beskæftigelsespotentiale, dvs. en samlet vurdering af 
vedkommendes arbejdsmarkedsrelevante ressourcer, kompetencer 
og udviklingsmuligheder. 

Matchgruppe 1: Hvis borgeren kan svare bekræftende på spørgsmålet: 
Er du parat til at tage et arbejde, så du kan være ude af systemet 
inden for tre måneder? 

Matchgruppe 2: Hvis borgeren svarer nej på ovenstående spørgsmål, 
men kan deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud.

Matchgruppe 3: Hvis borgeren svarer nej på det første spørgsmål, men 
ikke kan deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud.FA
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det, og for det tredje skal man være 
aktivt jobsøgende. Ud af de 830.000 
offentligt forsørgede i den erhvervs-
aktive alder er der kun 160.000, der 
opfylder de kriterier, men det betyder 
jo, at der så er cirka 670.000 offentligt 
forsørgede, som faktisk ikke er ledige, 
siger Mikkel Zimmermann.

Flere ledige kan være positivt
De 670.000 dækker fx over personer 
på sygedagpenge eller kontanthjælps-
modtagere, som ikke umiddelbart er 
klar til at tage et arbejde. Dermed 
anses de, set med statistiske øjne, hver-
ken som ledige eller beskæftigede.

- Derfor skal man være meget forsigtig 
med at konkludere noget om udviklin-
gen i beskæftigelsen på baggrund af 
ledighedstallet. En typisk misforståelse 
er, at hvis ledigheden for eksempel sti-
ger, så tolkes det negativt, fordi mange 
konkluderer, at så falder beskæftigelsen, 
men sådan er det ikke nødvendigvis. At 
ledigheden stiger kan være en positiv 
ting, fordi det måske er udtryk for at 
flere kontanthjælpsmodtagere har fået 
løst nogle sociale problemer og er kom-
met tættere på arbejdsmarkedet og nu 
er rykket op i ledighedskategorien. Og 
omvendt kan et fald i ledigheden være 
udtryk for, at flere dagpengemodtagere 
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er røget på sygedagpenge, eller kon-
tanthjælpsmodtagere er faldet ned i 
matchgruppe 2 eller 3, dvs. at de ikke 
længere er parate til at tage et job, for-
tæller Mikkel Zimmermann.

Hvis man skal have et meningsfuldt 
billede af beskæftigelsen og ledig-
heden, er det vigtigt at se det i en 
sammenhæng, understreger Mikkel 
Zimmermann. En øvelse, der i øvrigt 
bliver væsentligt lettere med den nye 
samlede statistik i Arbejdsmarkedsregn-
skabet, som lanceres næste år. 

- Med Arbejdsmarkedsregnskabet bliver 
det rigtig godt, for der får vi smeltet 
de her ting sammen. Det vil blive langt 
nemmere at se, om de ledige bliver 
beskæftigede, eller om de bevæger sig 
længere væk fra arbejdsmarkedet, idet 
de forlader arbejdsløshedskøen, siger 
Mikkel Zimmermann. n
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