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Dagpengeundersøgelse 2020 - Delrapport 1: Økonomiske følger og afsavn for 

ledige på dagpenge 

 
Danske A-kasser har sammen med 12 a-kasser gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt et 
bredt udsnit af a-kassernes medlemmer. De 12 a-kasser har samlet set over halvdelen af alle a-
kassemedlemmer i Danmark, og dækker over alle de overordnede uddannelsesretninger. Dvs. at 
respondenterne tæller både ufaglærte, faglærte og personer med korte, mellemlange og lange 
videregående uddannelser.  
 
Undersøgelsen afdækker bl.a. de økonomiske følger og afsavn, som ledige oplever ved at modtage 
dagpenge i stedet for løn. Det er nogle af disse resultater, der præsenteres i denne delrapport1, med 
udgangspunkt i svar fra ca. 4.500 medlemmer af a-kasserne, der har oplevet tre til 12 måneders 
ledighed det seneste år.     
 
 
I rapporten kan du bl.a. læse følgende: 
 

• 69 pct. af de ledige med hjemmeboende børn må i høj grad eller nogen grad spare på mad og 
dagligvarer, fordi de er ledige  
 

• 53 pct. af de ledige med hjemmeboende børn må i høj grad eller nogen grad spare på børns 
sociale aktiviteter, fx fødselsdage og fritidsaktiviteter, fordi de er ledige    
 

• 30 pct. af de ledige med hjemmeboende børn må i høj grad eller nogen grad spare på børns 
personlige pleje og helbred, som fx medicin, frisør eller briller, fordi de er ledige 
 

• 81 pct. af de ledige med hjemmeboende børn må i høj grad eller nogen grad spare på egne 
sociale aktiviteter, fx middage, fødselsdage, biografture eller sport, fordi de er ledige. For 
ledige uden hjemmeboende børn udgør denne andel 77 pct.  
 

• 73 pct. af de ledige med hjemmeboende børn må i høj grad eller nogen grad spare på egen 
personlig pleje og helbred, fx medicin, frisør eller tandlæge, fordi de er ledige. For ledige uden 
hjemmeboende børn udgør denne andel 63 pct.  
 

• 52 pct. af de ledige i undersøgelsen får økonomisk eller materiel hjælp fra familie, venner mv.  
 

• 24 pct. må låne penge til at komme igennem perioden med ledighed  
 

• 79 pct. af de ledige med opsparede midler bruger af dem, imens de er ledige 
 

 
1 Det er Danske A-kassers hensigt at udarbejde en række delrapporter på baggrund af undersøgelsen og til sidst udarbejde en endelig 

rapport med samtlige resultater. 

Dato:  
24. november 2020 
Michel Klos 
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Kort om undersøgelsen 

De 12 a-kasser, der deltager i undersøgelsen, har indhentet besvarelser fra medlemmer, der har været 
ledige i 2020.  
  
I selve hovedafsnittet i rapporten er der taget udgangspunkt i de medlemmer der har været ledige i 
mindst tre måneder det seneste år. Medlemmer, der er omfattet af private lønsikringer, er ikke 
medtaget i delrapporten. Dermed omfatter delrapporten ledige, der har en vis ledighedslængde, og 
hvis økonomiske erfaringer som ledig ikke er påvirket af private lønsikringer. 
 
Gruppen af respondenter, der opfylder ovenstående kriterier, udgør knap 4.700 personer.   
 
De 12 a-kasser, der har indhentet svar fra deres medlemmer, er FOA A-kasse, Faglig Fælles A-kasse 
(3F), Metals A-kasse, HK A-kasse, NNFs A-kasse, Teknikernes A-kasse (TAK), FTFa, Magistrenes A-
kasse (MA), Det Faglige Hus A-kasse (DFH), Lærernes A-kasse (LAKA), Akademikernes A-kasse 
(Aka) og Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog (AJKS). 
 
I Bilag A fremgår det, hvor mange svar de enkelte a-kasser har indhentet. Bilaget indeholder også en 
beskrivelse af metoden bag undersøgelsen.   
 

 
 
 

  



3 
 

Børn rammes, når mor eller far bliver ledig 
 
I undersøgelsen er de personer, der har været ledige i 2020, blevet spurgt, om de har måttet spare på 
forskellige varer, fornødenheder og aktiviteter i deres hverdag. Det er disse svar, der fremgår af Figur 
1 og Figur 2.  
 
Figur 1 viser resultaterne fra respondenter med hjemmeboende børn, mens Figur 2 omhandler 
personer uden hjemmeboende børn.  
 
I Figur 1 ses det, at ledige med hjemmeboende børn først og fremmest sparer på tøj, indbo, ferie samt 
egne sociale aktiviteter. Det ses også, at det, som færrest sparer på, er børnenes personlige pleje og 
helbred samt børnenes sociale aktiviteter, som fritidsaktiviteter og fødselsdage. Alligevel har hele 53 
pct. i høj grad eller i nogen grad sparet på børnenes sociale aktiviteter, mens 30 procent – altså knap 
hver tredje ledige - i høj grad eller i nogen grad har måttet spare på børns personlige pleje og helbred.  
 
Andelene, der svarer i høj grad/i nogen grad, kan ses opdelt på alder i Bilag C.  
 

 

 
Note 1: Antal svar: 1.398. Alle respondenter har været ledige i tre til 12 måneder det seneste år.    
Note 2: Det er kun respondenter uden tillægsforsikringer, der er medtaget.   
Note 3: Der er besvarelser fra 12 a-kasser.  
 
I Bilag B er Tabel B.1 opdelt på om respondenterne, med hjemmeboende børn, bor uden eller med 
ægtefælle/kæreste. Her ses det fx, at andelen, der i høj eller nogen grad må spare på børns personlige 
pleje og helbred, øges til 39 pct. for respondenter, der er enlige. Af bilaget fremgår det, at man 
generelt er dårligere stillet på alle parametre i Figur 1, når man bor uden ægtefælle/kæreste.     
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Figur 1. Ledige med hjemmeboende børn: 
Har du på grund af din periode med ledighed sparet på:

I høj grad/I nogen grad I mindre gad/slet ikke
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Figur 2 viser, at ledige uden hjemmeboende børn primært sparer på de samme kategorier som ledige 
med hjemmeboende børn. Dvs. at det også er tøj, indbo, ferie samt egne sociale aktiviteter, der spares 
mest på.  
 
For alle kategorier i Figur 2 gør det sig gældende, at mindst 50 pct. af de adspurgte i høj grad eller 
nogen grad må spare på den pågældende kategori. 
 
Andelene, der svarer i høj grad/i nogen grad, kan ses opdelt på alder i Bilag C.  
     

 
Note 1: Antal svar: 3.176. Alle respondenter har været ledige i tre til 12 måneder det seneste år.   
Note 2: Det er kun respondenter uden tillægsforsikringer, der er medtaget.   
Note 3: Der er besvarelser fra 12 a-kasser.  
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I høj grad/I nogen grad I mindre grad/slet ikke
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Mange må få økonomisk eller materiel hjælp fra familie, venner mv., 
mens de er ledige 
 
I undersøgelsen er de ledige blevet spurgt, om de har fået økonomisk eller materiel hjælp – af fx 
kæreste, familie eller venner - under deres ledighed. Ud af samtlige besvarelser fra de 12 a-kasser 
svarer hele 52 pct., at andre har hjulpet dem økonomisk eller materielt under deres ledighed. Det 
fremgår af Figur 1. I Bilag C er Figur 3 opdelt på alder. 
 

 
Note 1: Antal svar: 4.661.   
Note 2: Det er kun respondenter uden tillægsforsikringer, der er medtaget.    
Note 3: Der er besvarelser fra 12 a-kasser.  
 
I Tabel 1 ses fordelingen af svar på a-kasser. Her fremgår det, at andelen der svarer ”Ja” til, at de har 
modtaget økonomisk/materiel hjælp spænder fra 47 til 57 pct. Altså tæt på halvdelen af de ledige i 
alle a-kasser.   
 
I tabellen kan man desuden se, hvor stor en andel a-kassernes svar udgør af det samlede tal (I alt).  
 
I denne tabel og de øvrige tabeller i dette notat er det værd at bemærke, at der ikke er de store 
forskelle mellem a-kasserne. Det skal desuden nævnes, at det i dette notat ikke er undersøgt, om de 
forskelle, der er, skyldes mellemkomne variable. Fx om flere ”ældre” har svaret i en a-kasse i forhold 
til i andre a-kasser.  Dette bliver undersøgt nærmere i de kommende rapporter.  
 

Tabel 1: Har andre (fx kæreste, familie eller venner) hjulpet dig økonomisk/materielt under din ledighed?  

  Metal 3F HK DFH Aka NNF TAK FOA FTFa AJKS MA LAKA I alt 

Ja 47% 47% 49% 51% 53% 54% 54% 54% 56% 56% 56% 57% 52% 

Nej 53% 53% 51% 49% 47% 46% 46% 46% 44% 44% 44% 43% 48% 

Antal svar 470 734 93 833 955 155 195 625 138 79 155 229 4.661 

A-kassens andel af "I alt" 10% 16% 2% 18% 20% 3% 4% 13% 3% 2% 3% 5% 100% 
Note 1: Det er kun respondenter uden tillægsforsikringer, der er medtaget. 
Note 2: Det skal bemærkes, at nogle a-kasser har ganske få svar. Specielt AJKS og HK. Deres svar er derfor behæftet med en vis 
statistisk usikkerhed.  
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Figur 3: Har andre (fx kæreste, familie eller venner)
hjulpet dig økonomisk/materielt under din ledighed? 

(Ledige med tre måneders ledighed eller mere) 
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Ledighed gør indhug i opsparede midler 
 
De ledige medlemmer er blevet spurgt, om de har gjort brug af opsparede midler, fordi de har været 
ledige. Til det har kun 18 pct. svaret nej. Mens hele 64 pct. har svaret ja, og 18 pct. har svaret, at de 
ikke har opsparede midler af betydning. Disse tal fremgår af Figur 4. I Bilag C er Figur 4 opdelt på 
alder. 
 
Frasorteres respondenter, der ikke har opsparerede midler af betydning, er det hele 79 pct., der har 
brugt af deres opsparede midler.  

 
Note 1: Antal svar: 4.661.   
Note 2: Det er kun respondenter uden tillægsforsikringer, der er medtaget.   
Note 3: Der er besvarelser fra 12 a-kasser.  
 
Af Tabel 2 fremgår det, at hele 74 pct. i Metal A-kasse har måtte bruge af opsparede midler, mens de 
har været ledige. Hos FOA og HK har ”kun” 56 pct. brugt af opsparede midler. At det ’kun’ er 56 pct. 
skal ses i sammenhæng med, at der i FOA og HK* er hele 25 pct., der ikke har nogen opsparede 
midler af betydning.   
 

Tabel 2: Har du/I brugt opsparede midler, fordi du har været ledig?               

  HK FOA MA 3F AJKS DFH Aka NNF LAKA FTFa TAK Metal I alt 

Ja 56% 56% 59% 63% 63% 65% 65% 66% 66% 67% 72% 74% 64% 

Nej 19% 19% 21% 19% 14% 15% 21% 21% 16% 17% 12% 13% 18% 

Nej, har ingen opsparede midler af 
betydning 25% 25% 20% 19% 23% 20% 14% 14% 17% 16% 16% 13% 18% 

Antal svar 93 625 155 734 79 833 955 155 229 138 195 470 4.661 

A-kassens andel af "I alt" 2% 13% 3% 16% 2% 18% 20% 3% 5% 3% 4% 10% 100% 
Note 1: Det er kun respondenter uden tillægsforsikringer, der er medtaget. 
*Note 2: Det skal bemærkes, at nogle a-kasser har ganske få svar. Specielt AJKS og HK. Deres svar er derfor behæftet med en vis 
statistisk usikkerhed.  
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25 pct. må låne penge til at komme igennem arbejdsløshed  
 
Af Figur 5 ses det, at 25 pct. af de ledige har optaget lån eller trukket på deres kassekredit, mens de 

har været ledige. I Bilag C er Figur 5 opdelt på alder. 
 
At det ”kun” er 25 pct., der har optaget lån eller trukket på kassekredit, kan også skyldes, at ledige 
ikke kan få lån eller kassekredit, fordi de er ledige.   

 

 
Note 1: Antal svar: 4.661.   
Note 2: Det er kun respondenter uden tillægsforsikringer, der er medtaget.    
Note 3: Der er besvarelser fra 12 a-kasser.  

 
Opdelt på a-kasser fremgår det bl.a., at hele 34 pct. af de adspurgte ledige i FTFa har optaget lån eller 
trukket på deres kassekredit, mens de har været ledige. I den laveste ende ligger Akademikernes A-
kasse, hvor ”kun” 18 pct. har gjort det samme.  
 

Tabel 3: Har du/I optaget lån eller trukket på kassekredit, mens du har været ledig?           

  Aka MA FOA TAK HK NNF LAKA 3F DFH Metal AJKS FTFa I alt 

Ja 17% 23% 23% 26% 26% 26% 27% 28% 29% 29% 32% 34% 25% 

Nej 83% 77% 77% 74% 74% 74% 73% 72% 71% 71% 68% 66% 75% 

Antal svar 955 155 625 195 93 155 229 734 833 470 79 138 4.661 

A-kassens andel af "I alt" 20% 3% 13% 4% 2% 3% 5% 16% 18% 10% 2% 3% 100% 
Note 1: Det er kun respondenter uden tillægsforsikringer, der er medtaget. 
Note 2: Det skal bemærkes, at nogle a-kasser har ganske få svar. Specielt AJKS og HK. Deres svar er derfor behæftet med en vis 
statistisk usikkerhed.  
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Bilag A: Metode og a-kasser, der har deltaget i undersøgelsen 
12 a-kasser ud af 23 har deltaget i undersøgelsen. Resultaterne fra undersøgelsen er således ikke fuldt 
repræsentative for alle a-kasser og samtlige faggrupper. Men de deltagende a-kasser dækker alle de 
overordnede uddannelsesretninger. Dvs., at respondenterne tæller både ufaglærte, faglærte og 
personer med korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. 
 
De 12 a-kasser har tilsammen 60 pct. af de ca. 2 mio. a-kassemedlemmer, der er i Danmark. 
Medlemstallene for de deltagende a-kasser fremgår af Tabel A.1. 
 
Tabel A.1: Antal betalende dagpengeforsikrede i de a-kasser, der deltager i 
undersøgelsen 

September 2020 Antal 

FOA A-kasse 134.347 

Faglig Fælles A-kasse (3F)  216.417 

Metals A-kasse 64.094 

HK A-kasse 174.870 

NNFs A-kasse 15.786 

Teknikernes A-kasse 22.050 

FTFa 131.779 

Akademikernes A-kasse 225.459 

Magistrenes A-kasse 66.508 

Det Faglige Hus A-kasse 137.409 

Lærernes A-kasse 68.746 

AJKS 22.989 

I alt (medlemmer fra a-kasser, der er med i undersøgelsen) 1.280.454 

    

Antal medlemmer i a-kasser uden for undersøgelsen 810.568 

I alt (medlemmer i alle a-kasser i Danmark) 2.091.022 

  
Spørgeskemaundersøgelsen er udsendt elektronisk af de enkelte a-kasser. Undersøgelsen er anonym, 
og det er således ikke muligt at se, hvem der har svaret. Fordelen ved denne fremgangsmåde er, at 
respondenterne både får - og føler de får - fuld anonymitet. Ulempen er, at der ikke kan sendes 
opfølgende ”rykkere” til de personer, der ikke har svaret.   
 
A-kasserne har sendt spørgeskemaer ud ultimo oktober og primo november 2020. I Tabel A.2 ses det, 
hvor mange spørgeskemaer, der er sendt ud, og hvor mange svar, der er kommet retur.  
  

Tabel A.2: Antal udsendte spørgeskemaer og antal svar fra både ledige og ikke ledige medlemmer 

  Antal svar indhentet i alt Antal udsendte spørgeskemaer Svar pct.  

FOA A-kasse 1.637 13.600 12% 

Faglig Fælles A-kasse (3F)  1.515 10.000 15% 

Metals A-kasse 1.245 7.375 17% 

HK A-kasse 354 1.000 35% 

NNFs A-kasse 2.808 14.554 19% 

Teknikernes A-kasse 2.480 19.018 13% 

FTFa 665 7.748 9% 

Akademikernes A-kasse 1.305 8.100 16% 

Magistrenes A-kasse 3.879 47.365 8% 

Det Faglige Hus A-kasse 4.622 43.883 11% 

Lærernes A-kasse 518 3.300 16% 

I alt 21.028 175.943 12% 
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Hertil kommer 221 respondenter fra AJKS, der har sendt et link til undersøgelsen ud med et 
nyhedsbrev.  
 
I Tabel A.3 kolonne 2 ses uddannelsessammensætningen blandt de respondenter, hvis svar er med i 
undersøgelsen i denne delrapport. Dvs. respondenter, der har 1) været ledige i 2020, 2) som har været 
ledige i tre til 12 måneder det seneste år og 3) som har svaret, at de ikke har ekstra lønsikring.  
 
Vi har ikke viden om, hvorvidt denne fordeling reelt afspejler de ledige i 2020. Vi ved dog, hvordan 
ledigheden i 2019 var sammensat rent uddannelsesmæssigt. Og vi kender hele befolkningens 
uddannelsesmæssige baggrund. De tal er sat ind som proxy eller ”skyggetal” i Tabel A.3. Med proxy 
menes her et mål, som tilnærmelsesvis kan tages som udtryk for, hvordan andelene fordeler sig i hele 
populationen, som vi undersøger. Tallene i tabellerne er altså ikke sammenlignelige én til én, men det 
nærmeste vi reelt kan komme med de tilgængelige data fra Danmarks Statistik.       
 
Som det fremgår af tabellen, ligner respondenternes uddannelsesmønster nogenlunde det 
uddannelsesmønster alle ledige havde i 2019. Der er dog lidt færre ufaglærte blandt respondenterne, 
end der var blandt alle ledige i 2019. Og andelen med en kort videregående uddannelse er væsentlig 
højere blandt respondenterne, end den var blandt de ledige i 2019.     

 
Tabel A.3: Uddannelsesbaggrund for respondenter i delundersøgelsen  

  
Respondenter i 
delundersøgelsen Alle ledige i 2019** 

Befolkningen i alt 25-64 år 
2019**  

Folkeskolen (eller tilsvarende) 14% 22% 17%  
Gymnasial uddannelse 4% 6% 7%  
Erhvervsfaglig uddannelse 30% 28% 34%  
Kort videregående uddannelse 
(under tre år)  12% 6% 6%  
Mellemlang videregående 
uddannelse (tre til fire år)  18% 16% 18%  
Lang videregående uddannelse 
(over fire år)* 23% 20% 17%  
*Bachelorer er her lagt oven i LVU 
**DST  Plus 1 pct. uoplyst   

 
  



10 
 

I Tabel A.4 kolonne 2 fremgår aldersfordelingen blandt respondenterne. I kolonnen ved siden af ses 
aldersfordelingen blandt alle fuldtidsledige dagpengemodtagere i første halvår af 2020. Som det 
fremgår, er der flere ældre og færre yngre i respondentgruppen end blandt ledige generelt. Og for at 
imødekomme denne bias i det samlede resultat er der udarbejdet en opgørelse af alle resultaterne i 
rapporten opdelt på alder (se Bilag C). Metodisk kunne vi også have vægtet svarene efter kolonne 3. 
Men kolonne 3 er (igen) ikke en afspejling én til én af, hvordan kolonne 2 burde se ud (hvis den var 
helt repræsentativ). Og det skyldes, at undersøgelsen netop omfatter ledige med tre til 12 måneders 
ledighed det seneste år (og som derudover ikke har en lønsikring). Hvordan denne andel ser ud 
blandt de ledige generelt ved vi ikke.     

 
Tabel A.4: Alderssammensætning for respondenter i delundersøgelsen 

  Respondenter i delundersøgelsen 
Fordeling af fuldtidsledige dagpengemodtagere i 
første halvår af 2020 

16-29 år 17% 27% 

30-39 år 18% 25% 

40-49 år 17% 18% 

50-59 år 29% 20% 

60 år eller 
derover 20% 9% 
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Bilag B: Figur 1 opdelt på enlige og par med hjemmeboende børn 
 
Tabel B.1: Andel af respondenter med hjemmeboende børn, der svarer i høj grad eller i nogen 
grad på spørgsmålet: Har du på grund af din periode med ledighed sparet på: 

  
Enlige med 

hjemmeboende børn 
Par med 

hjemmeboende børn 
I alt (med 

hjemmeboende børn) 

Mad og dagligvarer? 79% 67% 69% 

Tøj og indbo (fx nye sko, 
reparationer eller nyindkøb af 

hvidevarer)? 92% 86% 88% 

Telefon, internet, tv-adgang m.m.? 67% 53% 56% 

Transport? 76% 68% 70% 

Ferie? 93% 86% 88% 

Egne sociale aktiviteter (fx 
middage, fødselsdage, biografture, 

sport)? 91% 79% 81% 

Børns sociale aktiviteter (fx 
fritidsaktiviteter, fødselsdage, 

biografture)? 68% 49% 53% 

Egen personlig pleje og helbred (fx 
medicin, frisør, tandlæge)? 86% 70% 73% 

Børns personlig pleje og helbred 
(fx medicin, frisør, briller)? 39% 27% 30% 

Andre udgifter til børn (fx tøj, 
computer eller telefon)? 74% 57% 60% 

Antal svar 285 1.113 1.398 

Note: Ledige uden tillægsforsikring og med en ledighed på tre mdr. eller mere. 
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Bilag C: Svar opdelt på alder 
 
Tabel C.1: Andel af respondenter med hjemmeboende børn, der svarer i høj grad eller i nogen grad på 
spørgsmålet: Har du på grund af din periode med ledighed sparet på: 

  20-29* 30-39 40-49 50-59 60 plus* I alt 

Mad og dagligvarer? 69% 68% 69% 71% 70% 69% 

Tøj og indbo (fx nye sko, reparationer eller 
nyindkøb af hvidevarer)? 87% 86% 88% 90% 84% 88% 

Telefon, internet, tv-adgang m.m.? 59% 55% 57% 55% 56% 56% 

Transport? 71% 65% 69% 74% 84% 70% 

Ferie? 84% 87% 88% 89% 86% 88% 

Egne sociale aktiviteter (fx middage, fødselsdage, 
biografture, sport)? 75% 80% 83% 83% 79% 81% 

Børns sociale aktiviteter (fx fritidsaktiviteter, 
fødselsdage, biografture)? 50% 49% 54% 55% 60% 53% 

Egen personlig pleje og helbred (fx medicin, 
frisør, tandlæge)? 73% 75% 75% 71% 66% 73% 

Børns personlig pleje og helbred (fx medicin, 
frisør, briller)? 22% 23% 32% 34% 40% 30% 

Andre udgifter til børn (fx tøj, computer eller 
telefon)? 52% 58% 67% 58% 54% 60% 

Antal 109 411 451 354 70 1.398 

*Antal der måles på, er meget lavt (109/70)       
Note: Ledige uden tillægsforsikring og med en ledighed på tre mdr. eller mere. 
 
 
 
Tabel C.2: Andel respondenter uden hjemmeboende børn, der svarer i høj grad eller i nogen grad på 
spørgsmålet: Har du på grund af din periode med ledighed sparet på: 

  20-29 30-39 40-49 50-59 60 plus I alt 

Mad og dagligvarer? 57% 68% 73% 66% 60% 63% 
Tøj og indbo (fx nye sko, reparationer, eller 
nyindkøb af hvidevarer)? 77% 88% 88% 86% 82% 83% 

Telefon, internet, tv-adgang m.m.? 45% 47% 57% 56% 55% 52% 

Transport? 54% 64% 75% 73% 69% 67% 

Ferie? 78% 89% 90% 86% 85% 85% 
Egne sociale aktiviteter (fx middage, fødselsdage, 
biografture, sport)? 70% 83% 84% 79% 74% 77% 
Egen personlig pleje og helbred (fx medicin, 
frisør, tandlæge)? 61% 68% 71% 67% 56% 63% 

Antal svar 650 417 307 971 828 3.176 
Note: Ledige uden tillægsforsikring og med en ledighed på tre mdr. eller mere. 
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Tabel C.3: Har andre (fx kæreste, familie eller venner) hjulpet dig 
økonomisk/materielt under din ledighed?  

  20-29 30-39 40-49 50-59 60 plus I alt 

Ja 59,0% 65,1% 56,9% 46,9% 34,4% 51,4% 

Nej 41,0% 34,9% 43,1% 53,1% 65,6% 48,6% 

Antal svar 759 828 758 1.325 898 4.574 

Note: Ledige uden tillægsforsikring og med en ledighed på tre mdr. eller mere. 
 
 
Tabel C.4: Har du/I brugt opsparede midler, fordi du har været ledig?  
  20-29 30-39 40-49 50-59 60 plus I alt 

Ja 55,1% 67,6% 65,8% 65,6% 66,4% 64,5% 

Nej 24,0% 16,3% 12,3% 15,9% 20,5% 17,6% 

Nej, har ingen opsparede midler 
af betydning 20,9% 16,1% 21,9% 18,5% 13,1% 17,9% 

Antal svar 759 828 758 1.325 898 4.574 

Note: Ledige uden tillægsforsikring og med en ledighed på tre mdr. eller mere. 
 
 
Tabel C.5: Har du/I optaget lån eller trukket på kassekredit, mens du har 
været ledig? 

  20-29 30-39 40-49 50-59 60 plus I alt 

Ja 19,2% 29,5% 32,2% 26,9% 17,7% 25,1% 

Nej 80,8% 70,5% 67,8% 73,1% 82,3% 74,9% 

Antal svar 759 828 758 1.325 898 4.574 

Note: Ledige uden tillægsforsikring og med en ledighed på tre mdr. eller mere. 
 
 
 


