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Unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse 
 

Hver 10. ung er hverken i job 
eller under uddannelse 
 

Mere end 170.000 unge under 30 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen 

af 2014, og de 107.000 havde været inaktive i mindst 6 måneder. Set i forhold til 2008 er an-

tallet af unge, der hverken er i job eller under uddannelse steget med 31.000 personer, og ho-

vedsageligt blandt dem, der har været uden for i mindst 6 måneder. Gruppen af unge, der har 

været uden for job og uddannelse i mindst 6 måneder svarer til hver tiende af alle unge under 

30 år.  

 

af chefanalytiker Mie Dalskov Pihl  

& stud.scient.oecon Troels Lund Jensen 15. december 2015 

Analysens hovedkonklusioner 

• 173.000 unge under 30 år stod i slutningen af 3. kvartal 2014 uden job og var heller ikke 
under uddannelse. Set i forhold til samme periode i 2008 er antallet af unge, der hverken 
er under uddannelse eller i lønmodtagerbeskæftigelse steget med 31.000 personer. 
 

• 65 procent af de unge, der hverken er i job eller under uddannelse, har hverken en ung-
domsuddannelse eller en videregående uddannelse.  

 
• 100.000 af de 170.000 unge, der hverken er i job eller under uddannelse, har været 

uden for i mindst 6 måneder. Det svarer til hver tiende ung under 30 år. Blandt de unge 
over 18 år svarer det til hver ottende.  

 
• Siden 2008 er flere unge kommet i gang med en uddannelse således at det nu er 6 ud af 

10, der er i uddannelse, mens færre er i job. 3 ud af 10 unge under 30 år er i job uden at 
være under uddannelser.  
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Mere end 170.000 unge er hverken i job eller under uddannelse 

AE har undersøgt unges status i forhold til uddannelse og lønmodtagerbeskæftigelse. Analysen er fore-

taget ved at samkøre forskellige detaljerede registre således at man kan kortlægge unges færden i ud-

dannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Analysen er udført ved hjælp af de senest tilgængelige re-

gisterdata inden for beskæftigelse og uddannelse, og bygger på data frem til slutningen af september 

2014. Se mere om metoden i boks 1 sidst i analysen. 

 

Resultaterne viser, at der i slutningen af 3. kvartal 2014 var 173.000 unge under 30 år, der hverken var 

i job eller under uddannelse. Set i forhold til samme periode i 2008 er antallet af unge, der hverken er 

under uddannelse eller i lønmodtagerbeskæftigelse steget med 31.000 personer.1 

 

Når man ser på udviklingen skal man holde sig for øje, at antallet af unge under 30 år er steget i perio-

den. At der er kommet flere unge, der hverken er i job eller uddannelse, kan derfor både være et udtryk 

for en stigende befolkning, men det kan også være et udtryk for ændringer i befolkningens sammen-

sætning fordelt på uddannelse og job. Andelen af unge, der hverken er i job eller under uddannelse, er 

steget 1,5 procentpoint fra 14,6 til 16,1 procent. Det svarer til, at cirka halvdelen af stigningen på 31.000 

personer i gruppen af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse skyldes, at der blevet flere 

unge.  

 

Tabel 1. 15 - 29 årige fordelt efter uddannelses- og beskæftigelsesstatus 

  2008, 3.kvt 2014, 3.kvt. Ændring Bidrag fra 

adfærd  

  1.000 

pers. 

Pct. 1.000 

pers. 

Pct. 1.000 

pers. 

Pct.-point 1.000 

pers. 

Studerende, med job 297 30,6 306 28,5 9 -2,1 -23 

Studerende, uden job 192 19,8 306 28,4 113 8,6 93 

Ikke studerende, med job 340 35,0 290 27,0 -49 -8,0 -86 

Ikke i job eller uddannelse 142 14,6 173 16,1 31 1,5 16 

I alt 971 100,0 1.075 100,0 104 -  - 

               

Studerende i alt 490 50,4 612 56,9 122 6,5 70 

Beskæftigede i alt 637 65,6 597 55,5 -40 -10,1 -108 

Anm: Tabellen viser antallet af unge i alderen 15-29 år fordelt efter status ultimo sep. 2008 og 2014. Studerende omfatter personer i gang med en 

ordinær fuldtidsuddannelser samt personer i uddannelsesaktivering og alle, der enten modtager VUS eller SU. Beskæftigelse tæller ordinære løn-

modtagerjobs uanset timeomfang, jobrotation samt løntilskud, fleksjob og skånejob. Se nærmere om metoden i boks 1. Bidrag fra ændret adfærd er 

beregnet ved at fastholde andelene fra 2008 set i forhold til befolkningen i 2014.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Tallene viser samtidig, at der siden 2008 har været en stigning i antallet af unge, der er i gang med en 

uddannelse på 122.000 personer. Således er andelen af unge i uddannelse vokset fra 50,4 til 56,9 pro-

cent.  

 

Samtidig er andelen af unge, der har et lønmodtagerjob, faldet med 10,1 procentpoint. Før krisen havde 

næsten to-tredjedele af alle unge under 30 år et lønmodtagerjob, mens de seneste registerdata viser, 

                                                                 
1 Ud fra seneste RAS-opgørelse var andelen af selvstændige blandt unge under 29 år på 1,13 %. Der findes ikke nyere registeroplysninger for selv-

stændige end fra nov. 13. 
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at det nu gælder 55 procent. Ser man bort fra de unge, der samtidig var i gang med en uddannelse, så 

er andelen af unge i job faldet fra 35 til 27 procent.  

 

De fleste inaktive unge er uden uddannelse 

Knap 65 procent af de unge under 30 år, der hverken er i job eller under uddannelse, har ikke anden 

uddannelse end grundskolen, jf. figur 1. Dertil kommer 12 procent, som har en gymnasial uddannelse. 

Således har sammenlagt 76,6 procent eller mere end tre-fjerdedele af de unge, der hverken er i uddan-

nelse eller i lønmodtagerjob ikke nogen erhvervskompetencegivende uddannelse. 2  

 

Figur 1. Højest fuldførte uddannelse for de 15-29-årige, der ikke er i arbejde eller under udd. 

 

Anm: Tabellen viser andelen af unge i alderen 15-29 år, der hverken har et arbejde eller er under uddannelse, fordelt efter højest fuldførte uddan-

nelse i året. Personer, der er indvandret til Danmark før de var 16 år, er ikke med i opgørelsen.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

100.000 unge har været uden job og uddannelse i længere tid 

Hovedparten af de 173.000 unge, der hverken er i uddannelse eller i arbejde, har været inaktive i mere 

end 6 måneder, jf. tabel 2. Samtidig ses det, at det også er blandt de unge, der har været udenfor i læn-

gere tid, at stigningen primært er sket.  

 

Tabel 2. Unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse fordelt efter inaktiv periode 

  2008, 4.kvt. 2014, 4.kvt. Ændring 

  1.000 
pers. 

Pct. 1.000 
pers. 

Pct. 1.000 
pers. 

Pct.point 

1-5 mdr. 58 41,1 65 37,9 7 -3,2 

6 mdr. eller mere 83 58,9 107 62,1 24 3,2 

I alt 142 100,0 173 100,0 31 - 

Anm: Tabellen viser antallet af unge i alderen 15-29 år fordelt efter status septemerb 2008 og 2014. Se nærmere om metoden i boks 1.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Figur 2 viser, at gruppen af unge, der hverken er i job eller under uddannelse, og som har været inaktive 

i mindst 6 måneder, udgjorde hver tiende ung under 30 år i slutningen af 3. kvartal 2014.  
  

                                                                 
2 Idet DST ikke længere registrerer indvandreres medbragte uddannelse har vi i figur 1 set bort fra de unge, der er indvandret efter de fyldte 16 år. 

Således giver man de unge, der indgår i opgørelsen i figur 1 en mulighed for at fuldføre en uddannelse i Danmark.  
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Figur 2. Andel af alle 15-29-årige, der hverken er i job eller under uddannelse fordelt på varighed 

 

Anm: Tabellen viser antallet af unge i alderen 15-29 år fordelt efter status september 2008 og 2014. Se nærmere om metoden i boks 1.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Man skal være opmærksom på at unge, der er mellem studieskift eller ude og rejse vil indgå i gruppen 

af unge, der har været inaktive i enten kortere eller længere tid. Ser man på de unge, der har været 

uden for arbejde og uddannelse i mindst 6 måneder, er det dog meget få gymnasieelever3. Studenter, 

der holder sabbatår, udgør derfor kun et meget lille antal af de 107.000 unge, der har været udenfor i 

længere tid.   

 
Figur 3 viser, hvor mange unge, der har været uden for job og uddannelse i mindst 6 måneder fordelt 

på herkomst. Det ses, at de 107.000 unge, der hverken er i job eller under uddannelser, svarer til 30 

procent af alle indvandrere under 30 år, 10 procent af alle efterkommere og knap 7 procent af alle unge 

med dansk baggrund.  

 

Figur 3. Andel 15-29-årige, der hverken er i job eller under uddannelse fordelt på herkomst 

 

Anm: Tabellen viser antallet af unge i alderen 15-29 år, der hverken er i job eller under uddannelse fordelt på det samlede antal unge opgjort efter 

herkomst.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

                                                                 
3 Blandt de unge, hvor man kan undersøge uddannelsesniveauet, udgør studenter 4,4 % af den samlede gruppe af 18-29-årige, der har været uden 

for arbejde og uddannelse i mindst 6 måneder.  
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Hver ottende 18-29-årige har været udenfor i længere tid 

Figur 4 viser andelen af unge, der har været inaktive i kortere eller længere tid fordelt på aldersgrupper. 

Det ses for det første, at andelen af unge, der hverken er i job eller under uddannelse er større blandt 

de 18-29-årige end blandt de unge under 18 år. For det andet ses det, at overrepræsentationen blandt 

de 18-29-årige er størst, når man ser på unge, der har været inaktive i længere tid. Knap hver femte 

ung mellem 18 og 29 år stod i slutningen af september 2014 uden for såvel arbejde og som uddannel-

se, de fleste, nemlig 12 procent eller hver ottende, har stået uden for i mindst 6 måneder.  

 

Figur 4. 15-29-årige, der hverken er i job eller under uddannelse fordelt på varighed og alder 

 

Anm: Tabellen viser antallet af unge i alderen 15-29 år fordelt efter status september 2008 og 2014. Se nærmere om metoden i boks 1.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Behov for uddannelse til tusindvis af unge 

Selvom flere unge er i gang med en uddannelse, så er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller 

under uddannelse steget og fortsat alt for højt. Som denne analyse viser, er mere end 170.000 unge, 

hverken i job eller i gang med en uddannelse, ifølge de senest mulige opgørelser. Tallene viser desuden 

at mere end 100.000 unge har været uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet i mindst 6 

måneder, og dermed er mange i fare for at blive tabt allerede inden arbejdslivet er kommet i gang. Bå-

de i forhold til at få foden inden for på arbejdsmarkedet, men også i forhold til at få en uddannelse med 

sig i bagagen.  

 

Hovedproblemet er, at de fleste unge, der hverken er i uddannelse eller i arbejde, ikke har en erhvervs-

kompetencegivende uddannelse. Næsten to ud af tre har ikke anden uddannelse end en grundskoleud-

dannelse og tre ud af fire har ikke nogen erhvervskompetencegivende uddannelse.  

 

Mange af de ufaglærte job, som Danmark har mistet under krisen, kommer ikke igen. De seneste prog-

noser peger på, at der vil være overskud af ufaglært arbejdskraft, mens vi kommer til at mangle både 

faglærte og personer med en videregående uddannelse.  Derfor er det afgørende, at man sætter fokus 

på at uddanne de unge, der ikke har en uddannelse med sig i bagagen.  

 

AE har tidligere vist, at det er en god samfundsmæssig forretning, at give en uddannelse, til de unge, 

der ikke har andet end grundskolen. Hvis man giver en faglært uddannelse til en ung, der ikke har an-
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det, så er gevinsterne omtrent den samme, som når en gennemsnitlig ung får sit svendebrev4. Det er en 

misforståelse, hvis man tror på, at der ikke er en gevinst ved at uddanne de unge, der i dag ikke har en 

uddannelse.  

 

Set i lyset af den netop vedtagne finanslov for 2016, der har medført massive besparelser på uddannel-

sesområdet, er det dog AE’s vurdering, at det kun er blevet endnu sværere at give de tusindvis af unge, 

der står uden for, en uddannelse. Regeringens prioritering virker kortsigtet og forkert, da vi ved, at ud-

dannelse er nøglen til fremtidens vækst og velstand. 

 

Boks 1. Sådan har vi gjort 

AE har undersøgt, hvor mange unge i aldersgruppen 15-29 år, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse i slut-
ningen af september måned i 2008 og 2014.  
 

På nuværende tidspunkt kan man måle de unges status frem til slutningen af 3. kvartal 2014. 
Det er ikke muligt at lave mere aktuelle tal, da registeroplysninger vedr. igangværende studerende på ordinære uddannelser 
dækker til og med september 2014.  

 
Beskæftigelse 
Om de unge er i beskæftigelse undersøges ved hjælp af det meget detaljerede lønmodtagerregister kaldet E-

indkomstregisteret (eIR). Heri undersøges for hver person om den unge har været beskæftiget som lønmodtager ved udgan-
gen af december måned i året uanset timetallet.  
 

Desværre foreligger der ikke aktuelle oplysninger om, hvor mange unge, der er selvstændige. Unge, der er selvstændige 
men som hverken er lønmodtagere eller i gang med en uddannelse indgår derfor i gruppen af unge, der hverken er i job eller 
uddannelse. Se note 1 i analysen vedr. selvstændige.  

 
Unge, der er i støttet beskæftigelse dvs. i løntilskud, fleksjob eller skånejob samt personer ansat i jobrotation tæller med 
som beskæftigede.  

 
Uddannelse 
Ud fra forskellige registre er det undersøgt om den unge er i gang med enten en ordinær fuldtidsuddannelse, modtager SU 

eller VUS. Vi har dog også set på om man er i gang med en uddannelse som et led i aktivering. De tre kilder til at være i gang 
med en uddannelse i undersøgelsen er:  
 

• Om den unge er i gang med en ordinær uddannelse i elev-registeret, dvs. på ordinære fuldtidsuddannelser.  
• Om den unge modtager SU enten med eller uden ydelse. Heri indgår også dem, der modtager støtte til voksen-

uddannelse (SVU). 

• Om den unge er i gang med en ordinær uddannelse i aktivering (dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, revali-
dering) samt voksenlærlinge.  

 

Andre offentlige ydelser 
Unge, der modtager andre former for offentlige ydelser dvs. som er ledige og ikke i aktivering i form af ordinær uddannelse 
eller i løntilskudsjob regnes til gruppen af unge, der hverken er i job eller i arbejde. 

 
Heri indgår blandt andet virksomhedspraktik, passive modtagere af dagpenge, kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge, 
førtidspension, aktiverede ledige i afklaringsforløb, ledige på 6-ugers selvvalgt uddannelse og modtagere af barselsdagpen-

ge. Unge, der ikke modtager en ydelse indgår også i gruppen af unge, der hverken er i job eller under uddannelse.  
 
Personer, der er delvist raske på sygedagpenge, delvis ledige eller på førtidspension, og som samtidig er enten under ud-

dannelse eller i ordinært lønmodtagerbeskæftigelse placeres under hhv. uddannelse eller beskæftigelse.  
 

 

 

 

 

 

                                                                 
4 Se analysen ” Store gevinster af at uddanne de ’tabte’ unge ” fra september 2013.  


