
 

 

Notat 23. oktober 2009 
 

Fortsat lav langtidsledighed 

I juni 2009 udgjorde langtidsledigheden ca. 19.000 fuldtidspersoner, svarende til 
ca. 14 pct. af bruttoledigheden (ledige og aktiverede), jf. figur 1. Heraf udgjorde 
langtidsledige dagpengemodtagere ca. 12. 000 fuldtidspersoner (i august ca. 15.000 
fuldtidspersoner), jf. figur. 2. Dermed er langtidsledigheden fortsat lav sammenlig-
net med de seneste 10 år. 

Stigningen i den samlede bruttoledighed siden vendepunktet i juli 2008 har indtil 
videre haft behersket gennemslag på langtidsledigheden. Mens den sæsonkorrige-
rede bruttoledighed er steget med ca. 65.000 fuldtidspersoner er langtidsledighe-
den vokset med ca. 3.500 fuldtidspersoner.  

Langtidsledigheden er opgjort som antallet af fuldtidspersoner, der har været ledi-
ge eller i aktivering i mere end 80 pct. af tiden det seneste år. 
 

Figur 1 Figur 2 
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Kilde: RAM, Bestandsstatistikken, DREAM og egne beregninger. 
Anm.: Opgørelsen af ledigheden blandt ikke-forsikrede personer i arbejdsstyrken er foretaget med 
Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM og kan afvige fra officielle statistikker. 
 
Den begrænsede stigning i langtidsledigheden afspejler, at: 
 Nyledige har udgjort størstedelen af tilgangen til ledighed siden juli 2008. 

Da nyledige ikke har forudgående ledighed, vil virkningen på langtidsledig-
heden på kort sigt være minimal. 

 
 Afgangsfrekvensen fra ledighed til beskæftigelse er ikke aftaget dramatisk. 

Knap hver fjerde ledig finder beskæftigelse inden for 1 måned. Det betyder, 
at mange ledige fortsat hurtigt forlader ledighedskøen og dermed ikke bliver 
langtidsledige. 
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Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE-rådet) har offentliggjort en analyse af lang-
tidsledigheden den 14. oktober 2009.  

AE angiver: ”Langtidsledigheden er igen ved at få fodfæste på det danske ar-
bejdsmarked. Antallet af forsikrede ledige, der har brugt ½-1 år af den 4-årige 
dagpengeperiode, er steget med over 125 procent i forhold til samme tidspunkt 
sidste år”. 

Analysen kan fejlagtigt give indtryk af, at langtidsledigheden er mere end fordoblet 
på ét år. Det er ikke tilfældet: 
 Personer, der har brugt ½-1 år af dagpengeperioden på 4 år betragtes sæd-

vanligvis ikke som langtidsledige. Efter denne definition vil en person med 
gennemsnitlig 1½ måneds ledighed om året de seneste 4 år blive betragtet 
som langtidsledig. Ligeledes vil en person med knap ½ års modtagelse af 
dagpenge pr. juni 2008 opfattes som langtidsledig ved blot få uger med dag-
penge frem til juli 2009.  

 Opgøres langtidsledigheden efter mere almindelige principper, fx som per-
soner med mere end 1 års dagpengeanciennitet, er langtidsledigheden faldet 
med 3 pct. i perioden, jf. AE-rådets egne tal.  

 
Danmarks Statistik offentliggør kvartalsvise opgørelser af ledighedsberørte fordelt 
på ledighedsgrader, herunder personer, der har været ledige i 80 pct. at tiden inden 
for et kvartal. Opgørelsen er uegnet som målestok for langtidsledigheden:  
 Langtidsledigheden opgøres sædvanligvis som antallet af personer, der har 

været ledige i 80 pct. af tiden inden for det seneste år.  
 Anvendes den kvartalsvise opgørelse i stedet for, vil personer med 10-11 

ugers ledighed i et kvartal, uden forudgående ledighed, blive opgjort som 
langtidsledige - disse personer er reelt korttidsledige. 

 
 
 


