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Hvordan er det gået dem, der er faldet ud af dagpengesystemet? 
Medlemsundersøgelse november 2012 
 
 
Formålet med undersøgelsen var at belyse de økonomiske og sociale konsekvenser for de 
af MA’s medlemmer, som er faldet ud af dagpengesystemet. 
 
Af de 49 adspurgte personer valgte 25 at svare. 
 
Resumé 
Det er heldigvis relativt få, der allerede er faldet ud af dagpengesystemet. 49 i alt fra 
MA i løbet af det sidste 1½ år.  Det skyldes nok i høj grad, at genoptjeningsretten i den-
ne periode kun var på i alt ½ års sammenlagt arbejde i en tre-års-periode.  
 
Svarprocenten på godt 50 er meget tilfredsstillende. 
 
De vigtigste konklusioner er følgende: 
 

 Tabet af dagpengeretten har haft store økonomiske konsekvenser for størstedelen 
af respondenterne. De sociale konsekvenser bliver dog sjældent nævnt. 
 

 Kun 8 pct. har fået en eller anden form for heltidsarbejde, og kun 15 pct. har fået 
lidt deltidsarbejde. 23 pct. får kontanthjælp, og resten bliver enten forsørget af 
familien, ”spiser mursten” eller tager anden form for lån eller ”har ingenting at 
leve af.” 

 

 Hovedparten udtrykker frustration med især jobcentrene (og i mindre grad MA) 
for deres manglende evne til at hjælpe akademikere specifikt. De er trætte af at 
blive tvunget ud i ”meningsløse aktiveringer”. 
 

 Alle respondenter, som nævner akutpakken, har en udpræget skeptisk holdning til 
dens potentielle effekt. 
 

 Tabet af dagpengeretten lader ikke til at skræmme folk væk fra medlemskab af 
en a-kasse. 75 pct. er stadig medlem i dag, selvom næsten ingen (kun 8 pct.) af 
dem har optjent ny dagpengeret. 
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Resultater 
 

Hvad var dit forsørgelsesgrundlag, da du ikke havde ret 
til dagpenge? 

Arbejde på fuldtid 8 % 

Arbejde på deltid 15 % 

Kortere vikaransættelser 0 % 

Selvstændig virksomhed 0 % 

Kontanthjælp 23 % 

Pension (almindelig, førtids-invalide- m.m.) 0 % 

Ægtefælle, samlever eller familie 12 % 

Formue 19 % 

Andet 23 % 

 
Eneste uddybning til ’Andet’ var: 
 

 ”Jeg levede af ingenting – f.eks. hjælp fra Røde Kors m.m.” 
 
 

Fik tabet af dagpengeretten økonomiske eller sociale 
konsekvenser for dig? 

Ja 65 % 

Nej 35 % 

 
Kommentarer til ’Ja’ i ovenstående: 
 

 ”Jeg måtte optage lån for at betale min husleje.” 
 

 ”Salg af bilen er overhængende. Der er ikke råd til månedens regninger... specielt 
når tænderne svigter og regningen kommer fra tandlægen. Der er ikke råd til no-
get ekstra til børnene... selv når man hverken ryger eller drikker.” 
 

 ”Jeg spiser murstenene på min andelsbolig.” 
 

 ”[…] Nødt til at optage et forbrugslån for at kunne få tingene til at løbe rundt og 
have råd til nyt tøj til børn i voksealderen. Stillet mange ting i bero (ferier, ud-
bedringer af huset, og videreuddannelse var der heller ikke længere råd til).” 
 

 ”Økonomisk: Et lavere rådighedsbeløb. Socialt: Lavere 'status' (en kontant-
hjælpsmodtager er i endnu højere grad en 'taber' end en dagpengemodtager). Ik-
ke at jeg bekymrer mig synderligt om, hvad mine ikke specielt rationelle med-
mennesker mener om den sag. Men det er en konsekvens ikke desto mindre, og 
den bør tages med i betragtning, da mange andre kontanthjælpsmodtagere ikke 
er så 'tykhudede' desangående, som jeg er.” 
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Er du i beskæftigelse i da 

Ja 38 % 

Nej 62 % 

 
Af de beskæftigede svarede 2/3, at de faktisk arbejdede inden for eller tæt på deres 
fag. Eftersom dette dog kun udgør seks individer, skal man formentlig ikke lægge for 
meget i det. 
 
Blandt respondenter, som fortsat er arbejdsløse, svarede 60 pct., at de søger anderledes 
end da de havde dagpengeret. Følgende er eksempler på dette: 
 

 ”Alt har interesse, men arbejdsgiveren er ikke interesseret i en akademiker.” 

 ”Jeg søger nu både bredere og længere væk fra min bopæl.” 
 
 

Er du medlem af en a-kasse i dag 

Ja 75 % 

Nej 25 % 

 
Selvom ¾ altså fortsat finder værdi i et a-kassemedlemskab, har langt størstedelen af 
disse dog ikke økonomisk fordel af det. 
 
 

Har du optjent retten til dagpenge påny? 

Ja 8 % 

Nej 92 % 

 
 

Hvordan tror du din beskæftigelsessituation ser ud om 
et år? 

Jeg er i fuldtidsarbejde inden for mit fag 11 % 

Jeg er i fuldtidsarbejde uden for mit fag 6 % 

Jeg arbejder på deltid 33 % 

Jeg arbejder som selvstændig 22 % 

Jeg er på dagpenge 0 % 

Jeg er på kontanthjælp 0 % 

Jeg er pensioneret 0 % 

Jeg er på en social pension - førtidspension, 
invalidepension eller andet 

0 % 

Andet 28 % 

 
Bland respondenter, som svarede ’Andet’, skrev flere kommentarer á la denne: 
 

 ”[Om et år] … er jeg arbejdsløs og må stadig leve af min ægtefælles indkomst.” 
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Yderligere generelle kommentarer  

 
De generelle kommentarer spændte vidt, men drejede sig ofte om det svære i at over-
bevise en arbejdsgiver om, at man skal ansættes, når man er overkvalificeret. 
 
Desuden bliver der udtrykt skepsis over for akutpakken, samt jobcentrenes evne til at 
håndtere akademikere. 
 
Følgende udvalg af kommentarer er i høj grad repræsentative for det samlede billede: 
 
 

 ”Det er et meget stort pres, at der skal et helt års fuldtidsarbejde til at optjene 
ny dagpengeret, når det er svært at få fuldtidsarbejde. Det er et meget stort 
pres, når man har familie og bolig og mister sit forsørgelsesgrundlag og ikke er be-
rettiget til kontanthjælp.” 
 

 ”Det har vist sig meget svært at få arbejde på min nuværende videregående ud-
dannelse, da den peger mod et snævert fag på arbejdsmarkedet. Under hele min 
ledighedsperiode har jeg forsøgt at få lov til at tage yderligere uddannelse, eller 
endda kurser, som ville kunne supplere og dermed få mig i et job. Jeg har også 
søgt jobs som jeg uddannelsesmæssigt er overkvalificeret til, men er aldrig kom-
met i betragtning til dem.” 
 

 ”Der var ingen hjælp at hente, da jeg mistede retten til dagpenge. Jeg er pt. an-
sat i job med løntilskud, og derfor ved jeg, at akutpakken skal man ikke regne 
med, der findes ingen konkret hjælp i forhold til den. Jeg har haft dårlige ople-
velser med mit eget jobcenter, men jeg har på fornemmelsen, at det er ens over 
det hele, de har ikke styr på særlig mange ting, er ikke klædt på til at hjælpe no-
gen, der bliver ikke formidlet noget job, så man skal have et netværk, hvis man 
vil have job. Når min ansættelse ophører, er jeg fortsat arbejdsløs.” 

 
 
 


