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Ungdomsledigheden på vej mod niveauet fra 80’erne & 90’erne 
 

Ungdomsarbejdsløsheden er 
slået mindst 15 år tilbage 
 

Arbejdsløsheden for de 15-29 årige er mere end fordoblet under krisen og ligger i dag på næsten 12

procent. På grund af databrud i statistikkerne er der imidlertid usikkerhed om, hvor høj ungdomsar-

bejdsløsheden er i dag sammenlignet med tidligere. Meget tyder dog på, at ungdomsarbejdsløsheden 

i dag er på samme niveau som i slutningen af 90’erne og muligvis endda på samme niveau som i 

midten af både 80’erne og 90’erne. Hvis udviklingen ikke vendes, kan følgerne blive alvorlige. De un-

ge, som var ledige i midten af 90’erne, trækker triste spor i statistikkerne, hvor tusindvis er endt på 

offentlig forsørgelse. 

af senioranalytiker Erik Bjørsted 12. marts 2012 

Analysens hovedkonklusioner 

 
• Ungdomsarbejdsløsheden er fordoblet under krisen, så der i 4. kvartal 2011 var 11,9 pct. arbejds-

løse i alderen 15 til 29 år. Dette tal er ekskl. arbejdsløse studerende. 
 

• Ungdomsarbejdsløsheden før 2007 er behæftet med nogen usikkerhed, fordi bruttoledigheden 
ikke er tilbageført længere tilbage end til 2007. Samtidig eksisterer der i arbejdskraftundersø-
gelsen fra Danmarks Statistik et databrud i 2007. Samme opgørelse inkluderer endvidere ar-
bejdsløse studerende, der er med til at sløre det reelle antal arbejdsløse unge. 
 

• Korrigerer man statistikkerne for de forskellige faldgrupper, tyder alt på, at arbejdsløsheden for 
de 15-29-årige i dag er højere end i 90’erne. 

 

• Erfaringerne fra hvordan det gik med de ungdomsledige i 80’erne og 90’erne, hvoraf mange i 
dag er på offentlig forsørgelse, er en uhyggelig reminder om, hvad der kan ske, hvis ledigheds-
kurven for de unge ikke knækkes. 
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Ungdomsledigheden er fordoblet i løbet af krisen 

Ungdomsledigheden har i mere end to år stort set ikke flyttet sig og ligger i dag omkring 50.000 per-

soner.  Det fremgår af figur 1, som viser udviklingen i antallet af ledige i alderen 15-29 år. 

 

Opgørelsen er lavet på baggrund af et særudtræk fra Danmarks Statistiks arbejdskraftundersøgelse og 

er ekskl. arbejdsløse studerende, som er inkluderet i de tal, man kan trække fra statistikbanken. 

 

Siden krisen satte ind, er ledigheden for de 15-29 årige vokset med ca. 30.000 personer og er således 

mere end fordoblet. 

 

Figur 1. Udviklingen i arbejdsløsheden for de 15-29 årige 

 

Anm.: Data er sæsonkorrigeret. 

Kilde: AE på baggrund af særudtræk fra Danmarks Statistik, arbejdskraftundersøgelsen, 4. kvartal 2011. 

 

I procent af arbejdsstyrken var arbejdsløsheden blandt de unge ekskl. studerende næsten 12 pct. i 4. 

kvartal 2011. De sidste to år har arbejdsløshedsprocenten svinget omkring 11½ pct. 

 

Arbejdsløsheden for de unge er formentlig slået årtier tilbage 

Spørgsmålet er, hvor højt en arbejdsløshed på 11½ pct. af arbejdsstyrken er i historisk perspektiv. Og er 

antallet i dag så vi på vej mod niveauet fra 80’erne og 90’erne? 

 

Det er sværere at svare på end man måske umiddelbart skulle tro. 

 

Dels findes den såkaldte bruttoledighed, som både indregner registrerede arbejdsløse og aktiverede, 

kun tilbage til 2007, og dels lider den stikprøvebaserede Arbejdskraftundersøgelse fra Danmarks Stati-

stik (AKU), af et databrud i 2007, som vanskeliggør sammenligninger af ungdomsledigheden henover 

2007, og som desuden også medregner arbejdsløse studerende. 

 

Alligevel tyder meget på, at ungdomsledigheden i dag er på samme niveau som i slutningen af 90’erne 

og måske endda er højere end i midten af 90’erne, hvor ungdomsledigheden lå omkring 10-12 pct. 
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Opgørelsen ekskl. studerende i det særudtræk AE har fået fra Danmarks Statistik, kan kun laves konsi-

stent tilbage til 2007, men selv når man ser bort fra arbejdsløse og beskæftigede studerende i arbejds-

styrken, er arbejdsløsheden for de unge i dag numerisk på samme niveau, som i midten af 90’erne, 

hvor arbejdsløsheden er opgjort inkl. arbejdsløse studerende. 

 

Det fremgår af figur 2, som viser ledigheden for de 15-29 årige med og uden studerende. 

 

Figur 2. Udviklingen i arbejdsløsheden for de 15-29 årige over tid 

 

Anm.: Stikprøven fra Danmarks Statistik blev i 2007 og 2011 omlagt, hvilket har mindsket usikkerheden, men det kan samtidig betyde, at niveauet 

bagud i tid formentlig undervurderet. 

Kilde: AE på baggrund af EUROSTAT og specialudtræk fra Danmarks Statistik. 

 

Når man trækker arbejdsløse og beskæftigede studerende ud af arbejdsstyrken i AKU, bliver arbejds-

løshedsprocenten typisk mindre for de 15-29 årige, fordi de unge arbejdsløse studerende siden 2007 

har haft en højere ledighedsprocent end ikke-studerende. Derfor er en arbejdsløshedsprocent på 11½ 

pct. i dag ekskl. studerende i realiteten højere end en arbejdsløshedsprocent på 11½ i 90’erne, som er 

inkl. arbejdsløse studerende forudsat at studerende i 90’erne også havde en højere ledighedsprocent 

end ikke-studerende, som det har været tilfældet siden 2007.  

 

At arbejdsløse studerende også i 90’erne har haft en højere ledighedsprocent end arbejdsløse ikke-

studerende unge, virker ikke som en urealistisk forudsætning, når man betænker at jobmulighederne i 

2007 for studerende næppe har været større i nyere tid og formentlig langt bedre end i 90’erne. 

 

Derfor tyder meget på at ungdomsledigheden i dag i historisk perspektiv er på højde med niveauet fra 

midten af 90’erne. 

 

...også når man korrigerer for databrud 

AKU-statistikken blev omlagt i 2007 og igen i 2011, hvilket betyder at usikkerheden af stikprøven er 

blevet mindre, men omlægningen kan også have medført at arbejdsløshedsniveauet efter 2007 er ble-

vet løftet – eller sagt på en anden måde: Arbejdsløsheden før 2007 kan være undervurderet. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

83 84 85 86 87 88 8990 91 92 93 94 95 96 97 98 9900 01 02 03040506070809 10 11

Pct.Pct.

Unge 15-29 år Ex studerende



Ungdomsledigheden på vej mod niveauet fra 80’erne & 90’erne 
Ungdomsarbejdsløsheden er slået mindst 15 år tilbage 

  4 

Der er pt. ingen undersøgelser af, hvor meget omlægningen af stikprøven har betydet for ledighedsni-

veauet, men Danmarks Statistik vurderer foreløbig, at den samlede AKU-ledighed, som udgangspunkt 

godt kan sammenlignes over tid.  

 

I årene 2000-2006 flugtede AKU-statistikken fint med den registrerede nettoledighed. Målt på ar-

bejdsløshedsprocenterne var der i årene 2000 til 2006 en forskel på 0,0-0,3 pct.enhed per år. I 2007 

var der en forskel på 1,3 pct. enheder, som måske afspejler, at stikprøven tidligere undervurderede le-

dighedsniveauet. 

 

Hvis man derfor forsigtigt antager, at ledighedsniveauet før 2007 er undervurderet med 1,3 pct. point, 

hvilket svarer til godt 35.000 personer, kan man på baggrund af de unges andel af den samlede ledig-

hed og de unges andel af arbejdsstyrken beregne en korrektion for dette databrud.  

 

Korrektionen er beskrevet i boks 1, og betyder, at arbejdsløshedsprocenten for de 15-29 årige i forhold 

til de officielle tal i gennemsnit løftes med ca. 1,8 pct. point hvert år før 2007. 

 

Korrektionen betyder, at ledigheden for de 15-29 årige i gennemsnit løftes med ca. 15.000 personer 

hvert år, svarende til en gennemsnitlig forøgelse på ca. 20 pct. I 2006 løftes arbejdsløsheden faktisk 

med hele 32 pct.  

 

Korrektionen rykker ikke ved konklusionen om, at arbejdsløsheden for de 15-29 årige i dag er på sam-

me niveau, som i midten af 90’erne. Det fremgår af figur 2, som viser ungdomsledigheden på baggrund 

af AKU, korrigeret som beskrevet i boks 1. 

 

Selv hvis man fordobler korrektionen for de unge, hvilket svarer til at ungdomsledigheden hvert år i 

gennemsnit løftes med ca. 30.000 personer (svarende til en forøgelse på gennemsnitligt 40 pct. i for-

hold til den oprindelige stikprøve), er ungdomsledigheden i dag ekskl. studerende større end ungdoms-

ledigheden i 97 og 98, som er inkl. arbejdsløse studerende. 

 

Alt i alt er der meget stærke indikationer af, at ledigheden for de unge mellem 15 og 29 år i bedste fald 

er slået 15 år tilbage. 

 

Det skal understreges, at de her fremførte korrektioner ikke er AE’s bud på omfanget af databruddet i 

2007, som ingen præcist ved hvor stort er, men blot er eksempler på korrektioner man kan fortage.  
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Figur 2. Arbejdsløsheden for de 15-29 årige korrigeret med 2 pct. point før 2007 

 

Anm.: Stikprøven fra Danmarks Statistik blev gjort større i 2007, hvilket har mindsket usikkerheden, men det kan også have løftet niveauet fra 

2007 og frem. 

Kilde: AE på baggrund af EUROSTAT og specialudtræk fra Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

Boks 1. Beregning af korrektion for databrud 

I årene 2000-2006 flugtede AKU-statistikken fint med den registrerede nettoledighed. Målt på arbejdsløshedsprocenterne 
var der i årene 2000 til 2006 en forskel på 0,0-0,3 pct.enhed per år. I 2007 var der en forskel på 1,3 pct.enheder, som må-
ske afspejler, at stikprøven tidligere undervurderede ledighedsniveauet. 

 
I det følgende antages derfor, at arbejdsløshedsprocenten før 2007 er undervurderet med 1,3 pct. point (svarer til ca. 
35.000 personer med dagens arbejdsstyrke). 

 
For hvert år udregnes på baggrund af AKU-statistikken så forholdet mellem ledigheden for de 15-29 årige og den samlede 
AKU-ledighed samt forholdet mellem de 15-29 årige i arbejdsstyrken og den samlede AKU-arbejdsstyrke. 

 
Ved hjælp af disse to forhold kan man så beregne en niveaukorrektion. 
 

Hvis eksempelvis andelen af ledige mellem 15-29 år er 40 pct. og andelen af 15-29 årige i arbejdsstyrken er 30 pct. skal ar-
bejdsløshedsraten for de 15-29 årige hæves med 40/30 × 1,3 = 1,7333 pct. point. 
 

For at tage højde for at de 15-29 åriges andel af hhv. arbejdsløshed og arbejdsstyrke kan variere med konjunkturerne, er der 
beregnet en korrektion for hvert år. 
 

Ved denne korrektion hæves arbejdsløshedsprocenten for de unge mellem 15 og 29 år med ca. 1,8 pct. point, hvilket i gen-
nemsnit svarer til 15.000 flere ledige personer hvert år. Det svarer igen til at arbejdsløsheden i gennemsnit løftes med 20 
pct. før 2007 og i 2006 svarer korrektionen faktisk til at arbejdsløsheden løftes med hele 32 pct. 
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Sporene fra 80’ernes og 90’ernes ungdomsledige skræmmer 

Erfaringerne fra hvordan det gik med de ungdomsledige i 80’erne og 90’erne, hvoraf mange i dag er på 

offentlig forsørgelse, er en uhyggelig reminder om, hvad der kan ske, hvis ledighedskurven for de unge 

ikke knækkes. 

 

Det faktum, at arbejdsløsheden for de unge – udover at ligge på et historisk højt niveau - samtidig stort 

set ikke har flyttet sig de seneste to år tyder endvidere på, at arbejdsløsheden også er ved at bide sig 

fast på dette alt for høje niveau. 

 

Derfor er det afgørende at de planlagte offentlige investeringer, kommer i gang som planlagt, hvis ar-

bejdsløsheden for de unge ikke skal bide sig fast og vi skal fastholde de unge på arbejdsmarkedet. 

 

Men derudover er det mindst lige så afgørende at hæve uddannelsesniveauet blandt de unge, hvor ca. 

20 pct. af en ungdomsårgang i dag ikke får en uddannelse udover folkeskolens afgangseksamen.  

 

Det er ikke holdbart på et arbejdsmarked, hvor der de sidste 20 år er forsvundet ca. 370.000 ufaglær-

te job, og hvor der også de kommende år vil forsvinde tusindvis af ufaglærte job. 

 

Uddannelse er det, som i sidste instans sikrer den stærkeste og tætteste tilknytning til arbejdsmarke-

det. Det skyldes at man med en uddannelse i bagagen vil opleve færre perioder med ledighed, mindre 

sygefravær og man vil også være tilbøjelig til at trække sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet. Alene 

springet fra ufaglært til faglært giver i gennemsnit således ca. 10 ekstra erhvervsaktive år.  

 

Uddannelsessporet er derfor værd at forfølge nærmere, hvis man skal sikre de unge en mere perma-

nent og sikker tilknytning til arbejdsmarkedet. 

 


