
 

  

 

 

Dette notat ser på udviklingen i den reelle ledighed under Corona-krisen. Ifølge ledighedstal fra Beskæf-

tigelsesministeriet, er ledigheden under Corona-krisen vokset med 46.000 personer fra d. 9. marts til d. 

28. april, dvs. på omkring 1½ måned. Men denne stigning i ledighedstallene viser langt fra udviklingen i 

den reelle ledighed under Corona-krisen: 

• Ca. 150.000 danskere er hjemsendt med lønkompensation, men indgår ikke i det offici-

elle ledighedstal. De må ikke arbejde og er derfor reelt ledige.  

• Dermed er stigningen i den reelle ledighed på næsten 200.000 personer eller 4 gange så 

meget som Beskæftigelsesministeriets tal viser. 

• Dermed er den reelle ledighed vokset fra 100.000 personer før Corona-krisen til 

300.000 personer, jf. figuren.  

• I Norge er ledigheden vokset med mere end 300.000 personer (fra ca. 100.000 til 

430.000 personer). I Norge tæller personer på lønkompensation (”permitterede”) som 

ledige. 

Stigning i reel ledighed under Corona-krisen 

 
Anm.: Ledighedsniveauet i februar 2020 er sæsonkorrigeret og opgjort som fuldtidspersoner. Dette er 
ikke tilfældet for stigningen under Corona-krisen eller for antallet på lønkompensation. 
Kilde: Danmarks Statistik, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Erhvervsministeriet samt 
CEPOS-beregninger 
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Ifølge ledighedstal fra Beskæftigelsesministeriet er ledigheden under Corona-krisen vokset med 

46.000 personer fra d. 9. marts til d. 28. april, dvs. på omkring 1½ måned. Men denne stigning i 

ledighedstallene viser langt fra udviklingen i den reelle ledighed under Corona-krisen. 

For ca. 150.000 danskere er ifølge Erhvervsministeriet hjemsendt med lønkompensation. Disse 

150.000 personer indgår ikke i det officielle ledighedstal, men de må ifølge aftalen om lønkom-

pensation ikke arbejde og er derfor reelt ledige.  

Dermed er stigningen i den reelle ledighed på næsten 200.000 personer, eller 4 gange så meget 

som Beskæftigelsesministeriets tal viser. 

Opsigelsesvarsler kan dække over større stigning i ledigheden 

Den store stigning på 200.000 ledige er formentligt et underkantsskøn, fordi personer med opsi-

gelsesvarsel først tæller med i ledighedsstatistikken, når opsigelsesperioden er ovre, og man er 

på dagpenge. Ved en afskedigelse har mange et opsigelsesvarsel på fx 1 eller 3 måneder. Dvs. ved 

en afskedigelse i løbet af marts måned, tæller man først som ledig d. 1. maj (ved 1 måneds opsi-

gelse) eller 1. juli (ved 3 måneders opsigelse). Derfor er der risiko for, at der kan komme ketchup- 

effekter i ledighedstallene fx 1. maj og 1. juli. Ifølge funktionærloven har man 1 måneds opsigelse 

(til udgangen af en måned), hvis man været ansat mindre end ½ år, og 3 måneders opsigelse, hvis 

man har været ansat mellem ½ år og 3 år1.  

 

STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) peger ligeledes på muligheden for ledig-

hedseffekter som følge af opsigelsesvarsler. STAR fremfører at ”Billedet kan derfor ændre sig den 

kommende tid, når personer med 1-6 mdr. opsigelsesvarsel begynder at tilmelde sig som ledige på job-

net.dk”. 

 

Dertil kommer, at 36.000 selvstændige også har søgt om kompensation, fordi de forventer at 

omsætningen falder med mere end 30 pct. De må fortsat gerne arbejde, men er altså også på en 

offentlig overførselsindkomst. 

 

Derudover vil antallet på lønkompensation formentligt stige mærkbart fremover. Status er ifølge 

Erhvervsministeriet som nævnt, at 150.000 personer er hjemsendt med lønkompensation. Ifølge 

en undersøgelse fra DI2 er tallet dog allerede nu på 222.000 personer. Virksomhederne planlæg-

ger desuden at sende flere på lønkompensation, så det samlede antal ifølge DI forventes at blive 

257.000 personer, eller godt 100.000 flere end Erhvervsministeriets status.  

 

Ledigheden er reelt vokset fra 100.000 til 300.000 personer 

 

1 Hvis man er timelønnet, har mange også her et opsigelsesvarsel. Fx har timelønnede i denne overenskomst fra Dansk 

Metal en opsigelsesperiode på fx 28 dage, hvis man har været ansat i mindst 2 år. 
2 Kilde: Dagbladet Børsen d. 27. april 2020 

https://em.dk/nyhedsarkiv/2020/april/covid-19-virksomheder-vil-sende-150000-danskere-hjem-med-loenkompensation/
https://www.fm.dk/~/media/files/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/corona-1503/trepartsaftale-om-midlertidig-loenkompensation-for-loenmodtagere-paa-det-private-arbejdsmarked.ashx?la=da
https://www.hk.dk/raadogstoette/opsigelse/opsigelsesvarsler
https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2020/4/Nye-regionale-tal-viser-hvem-der-har-meldt-sig-ledige
https://www.danskmetal.dk/Overenskomster/Documents/OK%202017/Overenskomster/DBR%202017.pdf


 

 

I både opgørelsen fra Beskæftigelsesministeriet og tallene for lønkompensation er der ikke om-

regnet til fuldtidsbeskæftigede. Derfor er disse tal ikke fuldt ud sammenlignelige med de offici-

elle ledighedstal fra Danmarks Statistik, som også er sæsonkorrigerede3. 

Beskæftigelsesministeriet skriver fx: ”I øjeblikket følger Beskæftigelsesministeriet dagligt udviklingen 

i antallet af ledige. Antallet af ledige i den daglige opdatering er ikke en-til-en identiske med den offici-

elle ledighedsstatik. Det tages blandt andet ikke højde for sæson eller varighed (deltids-og fuldtidsforsik-

rede vægter fx lige meget i opgørelsen) i den daglige opdatering.” 

Med disse forbehold er den reelle ledighed vokset fra 100.000 personer før Corona-krisen til 

300.000 personer, jf. figur 1. Og indregnes DI’s vurdering af antallet på lønkompensation, kan 

ledighedsniveauet vokse til mere end 400.000 personer.  

Figur 1. Stigning i reel ledighed under Corona-krisen 

 
Anm.: Ledighedsniveauet i februar 2020 er sæsonkorrigeret og opgjort som fuldtidspersoner. Dette er 
ikke tilfældet for stigningen under Corona-krisen eller for antallet på lønkompensation. 
Kilde: Danmarks Statistik, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Erhvervsministeriet samt 
CEPOS-beregninger 

 

I Norge er den officielle ledighed vokset med mere end 300.000 personer  

I Norge er den officielle ledighed vokset med mere end 300.000 personer (fra ca. 100.000 til 

430.000 personer), jf. figur 2. Til sammenligning er ledigheden i Danmark som nævnt vokset med 

47.000 personer ifølge Beskæftigelsesministeriet. Befolkningerne i Danmark (5,8 mio. personer) 

og Norge (5,3 mio. personer) er omtrent lige store. 

De norske tal giver et mere reelt billede af ledighedsudviklingen. Forskellen i ledighedsstignin-

gen mellem Danmark og Norge indsnævres markant, hvis man i Danmark inkluderer, hvor mange 

der er på lønkompensation. Derudover er der som sagt et mørketal omkring den officielle 

 

3 Dette er også forklaringen på, at Beskæftigelsesministeriets niveau for ledigheden inden Corona-krisen på ca. 

130.000 personer er højere end Danmarks Statistiks niveau på 100.000 personer. 

103.900

299.900
46.000

150.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Februar 2020 Ekstra under
Corona-krisen

Lønkompensation I alt

personer

https://bm.dk/nyheder-presse/nyheder/2020/03/den-officielle-ledighedsstatistik-viser-omtrent-uaendret-ledighed-i-februar-2020/


 

 

ledighed i Danmark, fordi personer med opsigelsesvarsel først tæller med i ledighedsstatistik-

ken, når opsigelsesperioden er ovre, og man er på dagpenge. 

I Norge skyldes en stor del af stigningen såkaldte ”permitteringer”, dvs. hjemsendelser4. I Norge 

betaler virksomheden normalt løn i de første 15 dage ved hjemsendelse. Som følge af Corona-

krisen er dette blevet ændret til, at virksomheden kun skal betale løn de første 2 dage, mens sta-

ten fra dag 3 til 20 står for lønudbetaling op til ca. 600.000 NOK om året (ca. 30.000 DKK om må-

neden)5. Disse permitteringer (hvor staten betaler en stor del af lønnen som i den danske aftale 

om lønkompensation) indgår altså i den norske opgørelse af ledigheden. I Norge opdateres de 

officielle ledighedstal ugentligt. 

Figur 2. Udvikling i ledighed i Norge under Corona-krisen 

 
Kilde: NAV 

 

 

4 ”Åtte av ti nye arbeidssøkere den siste uken oppgir permittering som årsak til at de må melde seg hos NAV, sier arbeids- og 

velferdsdirektør Sigrun Vågeng.” Kilde: NAV 
5 Læs mere om ”permitteringer” i Norge her. 

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/flere-statistikkomrader/relatert-informasjon/ukentlig-statistikk-over-arbeidsledige
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/arbeidssokere-og-stillinger-statistikk/nyheter/3-000-faerre-arbeidssokere-de-siste-to-ukene
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/arbeidssokere-og-stillinger-statistikk/nyheter/21-000-flere-arbeidssokere-siste-uke
https://www2.deloitte.com/no/no/pages/legal/articles/koronavirus-permitteringer.html

