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Supplerende dagpenge 
Survey foretaget af AnalyseDanmark for 3F 

 

 en høj andel af de adspurgte på dagpenge har prøvet på at opnå 

ansættelse i deltids- sæson- eller vikararbejde, men har ikke fået jobbet.    

 85 pct. af dem der arbejder på supplerende dagpenge i dag får mindre 

ud af det end ordinær arbejde. 

 87 pct. er enig i at det vil føre til fastansættelse på lang sigt at arbejde 

på supplerende dagpenge i dag.  

 80 pct. er enig i at man fastholder kontakten til arbejdsmarkedet, når 

man er på supplerende dagpenge. 
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Supplerende dagpenge 
En delmængde af spørgsmålene er alene målrettet til personer, der har været på 

supplerende dagpenge i løbet af det sidste år, hvilkede var 29 procent af de 

adspurgte. I dette afsnit vil de spørgsmål blive set nærmere på. 

 

Det første spørgsmål, er hvordan indkomsten er når man modtager løn og 

supplerende dagpenge i forhold til indkomst for fuldtids arbejde. 

 

Det ses af figur 5. at 85 pct. af dem der arbejder på supplerende dagpenge i dag 

får mindre ud af det end ordinær arbejde. 

 

Figur 5. Er din indkomst højere eller lavere, når du arbejder i deltids-, sæson- eller 

vikararbejde og modtagere supplerende dagpenge? 

 
Kilde: Analyse Danmark survey bl.a. 3F’s ledige 

 

I figur 6. er de ledige blevet spurgt om hvorfor de arbejder på supplerende 

dagpenge. Her svarer 87 pct. at de enten er ”helt enig” eller ”delvis enig” I at det 

vil medfører fastansættelse på lang sigt. Der er også bred enighed om (80 pct.), at 

når man er på supplerende dagpenge, så fastholder man kontakten til 

arbejdsmarkedet. 

 

Figur 6. viser samtidig, at 3F’erne ikke bruger supplerende dagpenge, fordi de så 

har mere tid i hverdagen, det er nemlig den laveste prioriterede.    
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Figur 6. Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn ift. at arbejde i deltids-, 

sæson- eller vikararbejde og modtage supplerende dagpenge (helt enig eller delvis 

enig). 

 
Kilde: Analyse Danmark survey bl.a. 3F’s ledige 

 

Databeskrivelse 

Analyse Danmark har indhentet besvarelse fra 2.146 3F medlemmer, der har eller 

er på dagpenge eller supplerende dagpenge, hvilket giver en svarprocent på 21,9 

procent. 

 

Af de 2.146 personer, så er 1.161 mænd og 985 kvinder. Den største gruppe 

fordelt på alder både for mænd og kvinder er de 50-59 årige, dernæst kommer de 

40-49 årige.  

 

  
Kilde: Survey fra Analyse Danmark 

 

Tallene er repræsentativ i forhold til gruppen af ledige 3F’ere, specielt når der har 

været fokus på personer, som har modtaget supplerende dagpenge.  


