
Justering af bruttoledighedsbegrebet 

 
Siden Danmarks Statistik i 2010 indførte bruttoledighedsbegrebet som en del af den registerbaserede 

ledighed, er der sket en række ændringer i de offentlige registreringer, der ligger til grund for ledigheds-

opgørelsen. Det betyder, at der nu er behov for nogle mindre justeringer af bruttoledighedsbegrebet. I 

stedet for løbende at tilpasse opgørelsen af bruttoledigheden, med en række databrud til følge, har 

Danmarks Statistik i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet valgt at lave én samlet opdatering, som 

føres tilbage til januar 2010. Implementeringen sker i forbindelse med offentliggørelsen af ledigheden for 

januar 2013. 

De vigtigste justeringer er: 

- Medtagelse af personer i seks ugers selvvalgt uddannelse. Denne justering hæver bruttoledigheden 

med gennemsnitligt omkring 2.500 fuldtidspersoner i 2012. 

- Øget præcision i opgørelsen af de øvrige jobklare aktiverede. Dette sikrer blandt andet, at de 

aktiverede på dagpenge, der fremgår af registrene, rent faktisk modtager dagpenge, samt at de 

kontanthjælpsmodtagere, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, ikke indgår i 

ledigheden i de perioder, de er fritaget. Justeringerne på dette område sænker bruttoledigheden 

med gennemsnitligt omkring 3.500 fuldtidspersoner. 

Opjustering af arbejdsstyrken 

Samlet set sænker justeringerne antallet af bruttoledige med omkring 800 fuldtidsledige i 2012. Samtidig 

hermed er arbejdsstyrken, der ligger til grund for beregningen af ledighedsprocenten, blevet opjusteret 

siden sidste offentliggørelse af ledigheden. Arbejdsstyrken er i det seneste år således opjusteret med ca. 

50.000 personer i den Registerbaserede Arbejdsstyrke Statistik. Justeringerne af bruttoledigheden og 

arbejdsstyrken betyder til sammen i gennemsnit et fald i ledighedsprocenterne på ca. 0,1 procentpoint i 

2012. Det er primært justeringen af arbejdsstyrken, der rykker ved ledighedsprocenten. 

Opjusteringen af arbejdsstyrken skyldes blandt andet, at arbejdsstyrken nu udvides med midlertidigt 

fraværende på barsels- og sygedagpenge, bruttoledige i vejledning og opkvalificering samt bruttoledige i 

virksomhedspraktik. Justeringen af arbejdsstyrken er ført fire år tilbage.  

Virkningen af nedsat dagpengegrænse på ledighedsstatistikken 

Indførelsen af den nye dagpengegrænse på to år vil først og fremmest medføre en forskydning i 

ledighedsstatistikkens grupperinger i 2013. Det sker, fordi de dagpengemodtagere, der rammer den nye 

grænse, i stedet vil kunne modtage en særlig uddannelsesydelse, svarende til kontanthjælp. Dette kræver 

dog, at de siger ja til at stå til rådighed for uddannelse såvel som for et job. Disse personer vil fortsætte som 

bruttoledige, men vil fremover i statistikken indgå i gruppen af bruttoledige på kontanthjælp fremfor på 

dagpenge.  

Den særlige uddannelsesydelse kan højest modtages i seks måneder. Når ydelsen stopper, vil personerne 

blive placeret i forhold til deres arbejdsmarkedsstatus på det tidspunkt. 

Bruttoledigheden er detaljeret beskrevet i kvalitetsdeklarationen Registerbaseret-ledighed, mens 

justeringerne af arbejdsstyrken er beskrevet nærmere i kvalitetsdeklarationen Registerbaseret 

Arbejdsstyrke statistik. 

http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/registerbaseret-ledighed--bruttoledighedstal-og-nettoledighedstal-.aspx
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/registerbaseret-arbejdsstyrkestatistik--ras--.aspx
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/registerbaseret-arbejdsstyrkestatistik--ras--.aspx

