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K A P I T E L

ARBEJDSLØSHED

Forestil dig en situation, hvor en af dine gode venner godt kunne tænke 
sig at blive tømrer, men han har nu i et år uden held prøvet at skaffe en 
praktikplads. Samtidig er din mor blevet afskediget fra sit job i kantinen 
på den lokale industrivirksomhed. De skærer ned og afskediger de an-
satte. Produktionen skal flyttes til Kina. Din mor er ufaglært, og der er 
derfor ikke gode udsigter til, at hun kan få et nyt job lige med det samme.

Risikoen for at ende i arbejdsløshed eksisterer for mange på arbejdsmar-
kedet. 

Hvor stor er denne risiko, og hvem er det, der rammes af arbejdsløshed? 
Det spørgsmål vil vi besvare i det følgende kapitel.

I kapitel 20 nævnes de økonomiske mål. Et højt prioriteret mål for økonomer  
og politikere har altid været ”fuld beskæftigelse”. Hvordan er det så gået 
med dette mål? I fig. 12.1 vises udviklingen i arbejdsløsheden siden 1970. 
I løbet af årene har der været store udsving.

Fig. 12.1 Arbejdsløsheden i Danmark 1970 – 2012. Note: 2011-2012 er forventede tal.
Kilde: Danmarks Statistik og Det økonomiske Råd, 2010.

1. Udviklingen i arbejdsløsheden
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Hvorfor steg arbejdsløsheden så meget?
Årsagen til den store arbejdsløshed var, at der i 1973 opstod økonomisk 
lavkonjunktur både i Danmark og i de øvrige lande omkring os. På 
grund af den økonomiske lavkonjunktur blev danskerne nødt til at ned-
sætte forbruget af f.eks. tøj, møbler og elektronik. Men når virksomhe-
derne solgte mindre, måtte de afskedige nogle af deres medarbejdere. 

Arbejdsløshedskurven knækkede i 1994, og arbejdsløsheden begyndte at 
falde. Herefter faldt arbejdsløsheden støt og roligt, og i 2008 nåede vi ned 
på en arbejdsløshed på 2 %. Et så lavt niveau for arbejdsløsheden har vi 
ikke oplevet i Danmark siden begyndelsen af 1970’erne. Finanskrisen i 
2008 medførte, at arbejdsløsheden steg. Her var det forhold i udlandet 
(USA), der udløste krisen. 

Arbejdsløsheden er ikke jævnt fordelt på alle befolkningsgrupper. Rent 
faktisk er der stor forskel på, hvilke grupper der berøres af arbejdsløshed, 
og hvilke grupper der ikke bliver ramt. Dette vil vi undersøge nærmere i 
dette afsnit. 

2.1 Arbejdsløsheden fordelt på køn 
I fig. 12.2 kan du se, hvordan arbejdsløsheden rammer mænd og kvin-
der. Figuren viser bl.a., at kvinders arbejdsløshedsprocent i hele perioden 
frem til 2008 har ligget ca. 2 % højere end mænds arbejdsløshed.

Fig. 12.2 Arbejdsløsheden for mænd og kvinder 1990-2010.
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, 2011.

2. Arbejdsløshedens fordeling
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Når kvinders arbejdsløshed tidligere var højere end mænds, skyldes det 
især:

•	 Flere ufaglærte kvinder. Der var forholdsvis flere ufaglærte kvinder 
end mænd, og ufaglærte har normalt større arbejdsløshed end faglærte. 

Efter finanskrisen bliver mænds arbejdsløshed højere end kvindernes. Det 
skyldes især, at det er traditionelle mandefag, som rammes af arbejdsløs-
hed: Bygge- og anlæg samt industrien. 

Arbejdsløsheden er ikke blot forskellig for mænd og kvinder, også blandt 
indvandrere er der en højere ledighed end blandt danskere med dan-
ske rødder. 

I fig. 12.3 kan du se arbejdsløshedsprocenten for indvandrergrupper.

Arbejdsløshed, indvandrere mv.

1995 2009

Ledighedsprocent i alt 10,4 4,4

Indvandrere med ikke-vestlig baggrund 35,9 8,7

Efterkommere med ikke-vestlig baggrund 14,2 6,3

Fig. 12.3 Arbejdsløshed blandt indvandrere og efterkommere med ikke vestlig baggrund i 
1995 og 2009.
Kilde: Danmarks Statistik, 2011.

Det fremgår klart, at ledigheden er højere for indvandrere med ikke-vest-
lig baggrund. Men figuren viser også, at efterkommere af indvandrere 
har en væsentlig lavere arbejdsløshed. Det er også positivt, at faldet i 
ledigheden de seneste 15 år har været ganske betydelig. Noget tyder på, 
at der de seneste år er sket en yderligere forbedring for disse grupper. 
Især for unge med indvandrerbaggrund er tendensen, at stadig flere får 
elevpladser, og at arbejdsløsheden generelt har været faldende for grup-
pen. En stigende andel af kvinder med indvandrerbaggrund gennemfører 
en længerevarende uddannelse.

3. Arbejdsløshed blandt indvandrere
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Sæsonarbejdsløshed opstår typisk om vinteren inden for byggeri og 
turisme.

Fig. 12.4 Arbejdsløsheden i træ, industri og byg 2009-2010 pr. måned.
Note: Træ, industri og byg (TIB) er en fagforening for bl.a. tømrere og snedkere.
Kilde: Danmarks Statistik, 2011.

Fig. 12.4 viser, hvilke store 
sæsonudsving der er for ar-
bejdsløsheden for beskæf-
tigede i træindustrien. Det 
ene år topper ledigheden 
med 17 %, mens den på det 
laveste niveau om somme-
ren er 9 %. Forklaringen er, 
at aktiviteten i byggesekto-
ren falder i perioder med 
sne og frost.  
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Faglig strukturarbejdsløshed 
drejer sig om, hvorvidt der er ”for 
mange” eller ”for få” med en uddan-
nelse, der er brug for. Hvis der f.eks. 
er 5.000 biblio tekarer i Danmark, 
og der reelt kun er behov for 4.000 
bibliotekarer, siger vi, at strukturar-
bejdsløsheden er på 1.000. I eksem-
plet er der er altså 1.000 ”for mange” 
bibliotekarer, og disse vil formentlig 
ikke komme i arbejde som bibliote-
kar.

I fig. 12.5 er vist, hvordan arbejdsløs-
heden er fordelt på forskellige fag-
grupper. Der er stor forskel på den 
laveste ledighed: sygeplejerske med 

kun 0,7 %. Dette er reelt set et udtryk for, at der er mangel på sygeple-
jersker.

Til gengæld er arbejdsløsheden i 3F lige over 10 %. Det er især ufaglærte, 
der er organiseret hos 3F, og det høje tal udtrykker da også den generelle 
tendens, at ufaglærte har højere risiko for arbejdsløshed end faglærte og 
andre uddannede grupper.

Geografisk strukturarbejdsløshed opstår ved, at folk bor det ”forkerte 
sted” i forhold til, hvor jobbene er. F.eks. kan der være mangel på murere i 
København samtidig med, at der er mange arbejdsløse murere i Nordjyl-
land. Hvis de ledige murere i Nordjylland ville flytte til København, ville 
de hurtigt komme i arbejde. Det er imidlertid ikke alle, der er villige til at 
”flytte for at få et job”. Årsagen til en sådan indstilling kan ligge i, at den 
ledige af fa miliemæssige grunde kan føle sig stærkt bundet til kun at søge 
job i det hjemlige lokalområde.

I fig. 12.6 vises arbejdsløshedens fordeling i forskellige dele af Danmark. 
Her kan du se, at især Nordjylland, Fyn, Vestsjælland, Bornholm og Lol-
land er ramt af høj arbejdsløshed, mens især hovedstadsområdet og det 
centrale Jylland har lave arbejdsløshedsprocenter. Den væsentligste årsag 

Arbejdsløsheden i udvalgte  
a-kasser 2010

%

Samtlige arbejdsløshedskasser 4,9

El-faget 6,8

Sygeplejerske mv. 0,7

Faglig Fælles a-kasse (3F) 10,9

Ingeniører 3,1

Lærere 1,1

Fig. 12.5 Arbejdsløsheden i udvalgte a-kas-
ser april 2010.
Kilde: Danmarks Statistik, 2010.
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til dette er, at virksomheden 
primært ønsker at placere sig 
i områder med en central pla-
cering i Danmark, hvor der er 
rigeligt med udbud af arbejds-
kraft med alle typer af kvali-
fikationer.   

Til sidst vil vi kigge lidt ind i fremtiden. Du kan dermed bedre danne dig 
et indtryk af, hvilke tendenser der er i gang på det arbejdsmarked, du om 
få år skal ud på.

Her er nogle forhold, der ken detegner fremtidens ar bejdsmarked:

•	 Faldende arbejdsstyrke
•	 Krav om stigende uddannelsesniveau
•	 De ansattes jobkrav ændres

5.1 Faldende arbejdsstyrke
I 1990’erne toppede den danske arbejdsstyrke med næsten 3 millioner. 
Siden midten af 90’erne har arbejdsstyrken imidlertid været faldende - og 
i dag er den 2,9 millioner. Denne udvikling med en langsomt faldende ar-
bejdsstyrke vil med sikkerhed fortsætte i hvert fald de kommende 10-15 år.

Der er to årsager til, at arbejdsstyrken falder:

•	 Små ungdomsårgange
•	 Mange ældre, der skal pensioneres

Fig. 12.6 Arbejdsløsheden geografisk fordelt i 2010. 
Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik, 2011.

5. Fremtidens arbejdsmarked
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