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Krisen har gjort det sværere for langtidsledige at finde arbejde 
 

Ledige kommer i arbejde, når 
der er job at få  
 

Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 2008,

da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig i arbejde. I dag er det kun 35 

procent af de langtidsledige, der er kommet i arbejde efter et år. Analysen viser også, at selv-

om yngre langtidsledige generelt har nemmere ved at komme i arbejde end langtidsledige 

over 50 år, så er det blevet lettere for de lidt ældre langtidsledige at komme i arbejde. 

af chefanalytiker Mie Dalskov Pihl  

& stud.scient.oecon. Troels Lund Jensen 23. marts 2015 

Analysens hovedkonklusioner 

• AE har undersøgt lediges overgang til beskæftigelse siden 1994. Analysen viser, at ledi-
ges chancer for at komme i beskæftigelse både afhænger af, hvor længe man har været 
ledig, men i høj grad også af udviklingen i den samlede beskæftigelse i samfundet.  
 

• De nyeste tal viser, at 35 procent – eller godt hver tredje – langtidsledig fandt beskæfti-
gelse i slutningen af 2012. I 2007, dvs. før den økonomiske krise, overgik 47 procent - el-
ler næsten hver anden – langtidsledig til beskæftigelse. I 2008-09, hvor den samlede be-
skæftigelse faldt med over 120.000 personer, faldt andelen af langtidsledige, der kom i 
job, med over 10 procentpoint til et niveau under 30 procent.  
 

• Langtidsledige over 50 år har sværere ved at finde beskæftigelse end yngre langtidsledi-
ge. Forskellen mellem ældre langtidsledige og yngre er dog mindsket, idet ældre lang-
tidsledige har fået lettere ved at finde beskæftigelse end tidligere. Langtidsledige over 50 
år er således tæt på at være på før-krise niveauet.   
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Langtidsledige kommer i arbejde, når der er jobs at få 

I denne analyse har AE undersøgt overgange fra ledighed til beskæftigelse for ledige set i forhold til, 

hvor længe man har gået ledig. 

 

Hvert år har vi ud fra RAS-opgørelsen undersøgt, hvor mange ledige der er kommet i beskæftigelse fra 

1994 til 2012.1  

 

Af figur 1 kan man se, hvor mange ledige der er kommet i job efter et år. De ledige er opdelt efter, hvor 

længe de har været ledige. Andelen af langtidsledige – dvs. personer, der havde været ledige i over 80 

procent af det seneste år – som er kommet i arbejde efter et år, er langt mindre end for de øvrige grup-

per. Med andre ord falder mulighederne for at finde et job, jo længere tid man har været væk fra ar-

bejdsmarkedet. I boks 1 er redegjort nærmere for metoden.  

 

Det ses også, at chancerne for at komme i beskæftigelse svinger meget over tid. I slutningen af 

1990’erne samt midten af 00’erne var der flere, der kom i beskæftigelse end i begyndelsen af 00’erne 

og i 2009-10.   

 

Figur 1. Andel ledige i beskæftigelse efter et år fordelt på ledighed inden for seneste år  

 

Anm: Andelen af de ledige, der bliver beskæftigede i RAS-opgørelsen, dvs. ultimo november det pågældende år. Årstallet angiver året for beskæf-

tigelse. Se boks 1 for metode og definitioner. 
Kilde: AE pba. Danmarks Statistiks DREAM-register og RAS. 

 

Sætter man overgangen til beskæftigelse op imod den samlede beskæftigelse, er det tydeligt at se, at 

flere langtidsledige kommer i job, når beskæftigelsen er stigende. Det ses på figur 2.  

 

En del af forklaringen på, at flere langtidsledige kommer i job, er, at den samlende beskæftigelse har 

rettet sig efter det voldsomme fald fra 2008-2010. Da beskæftigelsen faldt kraftigt i 2008 og 2009, 

kom der væsentlig flere ledige, og dermed blev konkurrencen om jobbene skærpet. Siden 2010 er til-

gangen til langtidsledighed aftaget. Dermed er konkurrencen om de jobåbninger, der kommer, aftaget 

                                                                 
1 Nyeste RAS-opgørelse vedr. november 2012. Derfor er det ikke muligt at lave nyere tal. Tal fra 2013 ville kun dække lønmodtagere og ikke selv-

stændige, og ville derfor ikke give et fuldt dækkende billede.   

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Pct.Pct.

op til 40% 40%-80% over 80%



Krisen har gjort det sværere for langtidsledige at finde arbejde 
Ledige kommer i arbejde, når der er job at få 

  3 

en smule i forhold til tidligere. At afgangen til beskæftigelse for langtidsledige er steget siden 2010 er 

med andre ord en forventelig konjunkturmæssig tendens. 

 

Det skal desuden bemærkes, at vendingen i 2010, hvor flere langtidsledige kommer i job, ikke kan tol-

kes i relation til dagpengereformen. Langtidslediges afgang til beskæftigelse er indtruffet, inden den 

voldsomme stigning i udfaldet af dagpengesystemet.  

 

Figur 2. Andelen af langtidsledige, der overgår til beskæftigelse og samlet beskæftigelse 

 

Anm: Andelen af de ledige, der bliver beskæftigede i RAS-opgørelsen, dvs. ultimo november det pågældende år. Årstallet angiver året for beskæf-

tigelse. Beskæftigelse er opgjort i 4.kvartal i året. Se boks 1 for metode og definitioner. Langtidsledige er dem, der har været ledige i mindst 80 % af 

det seneste år, dvs. ca. 9,6 måneder.  
Kilde: AE pba. Danmarks Statistiks DREAM-register og RAS.  

Ældre langtidsledige har sværest ved at komme i job, men de har fået det lettere 

Figur 3 viser andelen af langtidsledige, der overgår til beskæftigelse, fordelt på alder. For langtidsledige 

op til 50 år, er det typisk lettere at komme i beskæftigelse end for langtidsledige over 50 år.  De sene-

ste tal viser, at 27 procent af de langtidsledige over 50 år i 2012 fandt arbejde, mens andelen lå på om-

kring 40 procent for langtidsledige på op til 50 år.  

 

Selvom overgangen til beskæftigelse generelt svinger med konjunkturerne, så har udsvingene været 

noget mindre for de langtidsledige over 50 år. Derudover er forskellen mellem aldersgrupperne ind-

snævret, jf. tabel 1. I 1995 var overgangen til beskæftigelse over 3 gange større for unge langtidsledige 

end ældre langtidsledige. De seneste tal viser, at forskellen er nede på 1,5 gang.  
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Figur 3. Andel langtidsledige, der kommer i beskæftigelse – fordelt på alder.  

 

Anm: Se boks 1 for metode og definitioner. 
Kilde: AE pba. Danmarks Statistiks DREAM og RAS. 

 

Tabel 1. Langtidslediges overgang til beskæftigelse mellem aldersgrupper  

 1995 2007 2010 2012 

 Forhold mellem chancerne for overgang til beskæftigelse mellem aldersgrupperne 

Under 30 år ifht. over 50 år 3,5 1,9 1,6 1,5 

31-50-årige ifht. over 50 år 2,8 2,0 1,5 1,4 

Anm: Tabellen viser forholdet mellem overgangen fra langtidsledighed til beskæftigelse for unge under 30 år set i forhold til gruppen på mindst 50 

år. 
Kilde: AE pba. Danmarks Statistiks DREAM og RAS. 

 

Langtidsledige får job, når der er arbejde at få 

Analysen viser, hvor stor betydning den generelle beskæftigelsessituation har for langtidslediges mu-

ligheder for at komme i arbejde. AE har tidligere vist2, at konkurrencen om jobbene er blevet hårdere, 

siden krisen satte ind. Før krisen, dvs. i 2007-08, var der omkring 5 ledige pr. ledig stilling i Jobnet, 

mens der i dag er 14 arbejdsløse pr. stilling. At der nu er markant flere arbejdsløse pr. ledig stilling, end 

der var i både 2004 og 2007-2008 er et udtryk for, at arbejdsløse i dag ikke bare kan tage et job. Der 

er hård konkurrence om jobbene. Samtidig viser det sig, at der er markant færre ledige stillinger i dag 

end i 2006, selvom arbejdsløsheden er omtrent den samme.  

 

Det, der er brug for, for at hjælpe langtidsledige i arbejde er dermed, at beskæftigelsen vokser. De se-

neste tal viser da også, at beskæftigelsen er steget. Siden foråret 2013 er 40.000 flere kommet i arbej-

de, og flere indikatorer tyder på, at der i 2015 også vil komme flere i arbejde.  
  

                                                                 
2 Se publikationen ”Det betaler sig at arbejde” se www.ae.dk.  
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Boks 1. Metode. 

I denne analyse har vi undersøgt i hvilket omfang bruttoledige, og i særdeleshed langtidsledige, kommer i beskæftigelse. Vi 
har undersøgt sammensætningen af bruttoledige i perioden fra 1994 til 2012, og deres afgang til beskæftigelse.  
 

Vi har benyttet DREAM-databasen til at opgøre bruttoledige i den sidste uge i november hvert år fra 1994 til 2012.  
Bruttoledige er her defineret som dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der er vurderet arbejdsmarkedsparate.  
 

Vi har inddelt de bruttoledige i tre grupper, efter hvor stor en del af året, forud for opgørelsen, de har været ledige. 
   

• Kort ledighedsperiode: under 40 %, eller 21 uger af det foregående år. 

• Mellemlang ledighedsperiode: mellem 40 % og  80 %, eller 21 til 42 uger af det foregående år. 
• Lang ledighedsperiode: over 80 % eller 42 uger af det foregående år svarende til 9,6 måneder. 

  

Har en person modtaget dagpenge eller arb.parat kontanthjælp i over 80 % af de foregående 52 uger, dvs. i 42 uger, define-
rer vi denne person som langtidsledig. Har en person f.eks. modtaget en af de ovennævnte overførselsindkomster i sidste 
uge i november 2012, har vi opgjort antallet af uger, personen har modtaget en overførselsindkomst, i perioden december 

2011 til november 2012. Modtager personen en af disse ydelser i over 42 uger, betegnes denne som langtidsledig.   
Der er korrigeret for ydelser, der ikke bliver givet i hele den pågældende uge.  
 

Vi har benyttet den registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik (RAS) til at afgøre om de ledige bliver beskæftigede. RAS 
opgør personers primære stilling i november hvert år. Denne oplysning har vi benyttet til at afgøre, om de bruttoledige er i 
beskæftigelse et år efter vi har registreret ledighed. Den primære stilling vil være beskæftigelse, hvis der er registeret en 

indkomst i november, det pågældende år. Vi har i den forbindelse korrigeret for støttet beskæftigelse, såsom løntilskud og 
andre former for aktivering, hvor den primære stilling vil være beskæftigelse, men personen er i aktivering. Den seneste 
offentliggjorte RAS-opgørelse er vedr. ultimo 2012. RAS-opgørelsen er eneste registerbaserede beskæftigelsesopgørelse, 

der medtager selvstændige.  
 
De bruttoledige, vi undersøger har vi opdelt yderligere i følgende  og aldersgrupper:  

 
• U.30: Personer der er til og med 30 år på opgørelsestidspunktet.  
• 30-50: Personer der er mellem 31 og 50 år på opgørelsestidspunktet. 

• O.50: Personer der er over 50 år på opgørelsestidspunktet. 

 


