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Undersøgelse af ledigheden blandt nyuddannede 
 

Tusindvis af nyuddannede går 
direkte ud i længere ledighed 
 

13,3 procent af alle nyuddannede fra 2015 gik direkte ud i mindst 6 måneders ledighed. Det er 

lidt færre end tidligere. Faldet er dog svagt, og andelen af nyuddannede, der begynder arbejds-

livet med et længere ledighedsforløb, er fortsat mere dobbelt så høj som i første halvdel af 

00’erne. I dag er der næsten 11.000 nyuddannede, der starter arbejdslivet med minimum et 

halvt års ledighed. 

af Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl 30. januar 2017 

Analysens hovedkonklusioner 

• 13,3 procent af alle nyuddannede fra 2015 gik direkte ud i mindst 6 måneders ledighed. 
Der er tale om et svagt fald sammenlignet med årgang 2012, hvor andelen toppede med 
14,4.  
 

• Der er stadig meget langt fra både niveauet før krisen, hvor blot 3 procent af de nyud-
dannede gik ud i længerevarende ledighed, men vi er også langt fra niveauet fra første 
halvdel af 00’erne, hvor ca. 6 procent gik ud i længere ledighed.  
 

• Den samlede udvikling dækker over, at andelen af nyuddannede faglærte, der går ud i 
længerevarende ledighed, er faldet med ca. 2 procentpoint. For akademikere ligger ande-
len konstant, mens der faktisk er tale om, at flere erhvervsakademiuddannede samt ba-
chelorer begynder arbejdslivet med et længere ledighedsforløb.  
 

• De nye tal viser, at cirka hver femte nyuddannet med en erhvervsakademiuddannelse og 
akademiker begyndte arbejdslivet med mindst 6 måneders ledighed i 2015. Blandt fag-
lærte er det hver 11.  
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Svagt fald i ledigheden blandt nyuddannede 

AE har undersøgt overgangen til arbejdsmarkedet for nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse 

frem til sommeren 2015. Det er undersøgt, hvor mange nyuddannede, der er gået direkte ud i et ledig-

hedsforløb af mindst 6 måneders varighed. Mere om metoden ses i boks 1 sidst i analysen. 

 

I figur 1 fremgår er udviklingen i længerevarende ledighed for nyuddannede vist. De nyuddannede er 

opgjort på rullende årgange, hvor f.eks. 2015 dækker 1. juli 2014 frem til 30. juni 2015. Når det er under-

søgt, hvor mange, der er ledige i mindst 6 sammenhængende måneder, bygger analysen på ledigheds-

historik frem til begyndelsen af 2016. 

 

Andelen af nyuddannede, der går ud i længerevarende ledighed er faldet, når man ser på den seneste 

årgang fra 2015. For seneste årgang er det 13,3 pct. af de nyuddannede, der går ud i længere ledighed. 

Det er et fald siden toppen i 2012, hvor det var lidt mere end 14. pct. Der er stadig meget langt til niveauet 

før krisen, hvor blot 3 pct. af de nyuddannede gik ud i længerevarende ledighed, men vi er også langt fra 

niveauet fra første halvdel af 00’erne, hvor ca. 6 pct. gik ud i længere ledighed. Vi ligger nu på cirka det 

dobbelte med 13-14 procent.  

 

Figur 1. Udvikling i længerevarende ledighed for nyuddannede, 1994-2015 
 

 

Anm.: Figuren viser andelen af nyuddannede fra den pågældende årgang, der har været ledige i mindst 26 sammenhængende uger begyndende fra 

senest 5 uger efter endt uddannelser. Opdelt på årgange fra 1. juli året før til 30. juni i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddan-

nelse. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (version juli 2016). 

 

Der er stor forskel på, hvordan udviklingen er for de forskellige uddannelsesniveauer. Det fremgår af 

figur 2, der viser de ledige nyuddannede opdelt efter uddannelsesniveau.  

 

For nyuddannede med en erhvervsfaglig uddannelse som f.eks. frisører, kontoruddannede og elektrikere, 

er der tale om at kurven er knækket. Andelen af længerevarende ledige nyuddannede faglærte er således 

på niveau med 2010 omkring 9 procent. Det samme kan man ikke sige om de øvrige uddannelser, dvs. 

de videregående uddannelser. 
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For de korte og mellemlange videregående uddannelser, dvs. erhvervsakademiuddannelser og bache-

loruddannelser, har andelen af længerevarende ledige været stigende, når man ser på den seneste ud-

vikling. For akademikere er andelen stort set den samme for årgang 2015 sammenlignet med årgang 

2014.  

 

Ser man lidt længere tilbage er andelen af længerevarende ledige været stigende for erhvervsakademi-

uddannede i nogle år. Faktisk er det den højeste ledighed for de nyuddannede målt siden 1994. Den 

længerevarende ledighed for nyuddannede bachelorer har været faldende siden 2012. For akademikere 

har andelen af længerevarende ledige blandt nyuddannede været stigende indtil 2013. 

 

Figur 2. Ledige nyuddannede opdelt på uddannelsesniveau, 1994-2015 
 

 
Anm.: Figuren viser andelen af nyuddannede fra den pågældende årgang, der har været ledige i mindst 26 sammenhængende uger begyndende fra senest 5 uger efter endt 

uddannelser. Opdelt på årgange fra 1. juli året før til 30. juni i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (version juli 2016). 

 

En ting er udviklingen i andelen af længerevarende ledige noget andet er niveauet. Figur 3 viser andelen 

af længerevarende ledige for årgang 2015. Blandt akademikere og erhvervsakademiuddannelse er det 

cirka hver femte nyuddannet, der går direkte ud i mindst 26 ugers ledighed. Blandt bachelorer er det 14 

procent eller hver syvende. For faglærte er det hver 11. der går direkte ud i ledighed efter endt uddan-

nelse. Dermed er risikoen for at begynde arbejdslivet med en længere ledighedsperiode dobbelt så stor 

blandt akademikere, som blandt faglærte.  
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Figur 3. Andel længerevarende ledighed nyuddannede, årgang 2015 

 

Anm.: Figuren viser andelen af nyuddannede fra den pågældende årgang, der har været ledige i mindst 26 sammenhængende uger begyndende fra senest 5 uger efter endt 

uddannelser. Opdelt på årgange fra 1. juli året før til 30. juni i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelses-ministeriets DREAM-register (version juli 2016). 

 

Stor forskel på ledighed mellem forskellige uddannelser 

Nedenfor ses andelen længerevarende ledige fordelt på uddannelsesretninger i tabel 1. Blandt faglærte 

er andelen af nyuddannede, der er ledige i længere tid, størst inden for undervisning og grafiske uddan-

nelser, men også inden for sundhed, forsvar og politi. Omvendt er der forholdsvis få faglærte inden for 

teknik og byggeri, der begynder arbejdslivet med længere ledighed.   

 

Inden for de korte- og mellemlange uddannelser er andelen af længerevarende ledige høj inden for øko-

nomi og samfund samt inden for transport og service. Omvendt er der forholdsvis få længerevarende 

ledige inden for sundhedsområdet m.m. 

 

Blandt akademikere er det især humanistiske og kunstneriske kandidater, der går ud i længere ledighed 

efter endt uddannelse. Mere end hver fjerde nyuddannet fra 2015 inden for disse uddannelser gik ledige 

i mindst 6 måneder. Også høj ledighed inden for naturvidenskab og IKT (informationsteknologi). Der-

imod er andelen lav inden for sundhedsområdet.  
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Tabel 1. Andel længerevarende ledige blandt nyuddannede, 2008-2015 

    2008 2014 2015 2008-15 2014-15 

    Pct. Procentpoint 

EUD Grafik m.m. (fx web, media) 11,8 25,6 21,4 9,7 -4,2 

  Sundhed m.m. (fx SOSU, PAU) 1,6 14,1 12,7 11,1 -1,5 

  Samfund og økonomi (fx kontoruddannelser) 1,9 12,4 9,9 8,0 -2,5 

  Transport, jordbrug og service (fx kok, frisør) 0,9 6,1 6,9 6,0 0,8 

  Byggeteknik (fx maler, tømrer) 0,9 7,5 5,2 4,3 -2,3 

  Teknik (fx mekanikere, VVS) 1,3 7,5 4,3 3,1 -3,2 

 I alt 1,5 10,8 8,9 7,4 -1,9 

KVU/MVU 
Samfund og økonomi (fx akademiøkonomer, jour-

nalister) 
5,4 17,7 19,8 14,4 2,2 

  
Transport, jordbrug og service (fx serviceøko-

nom, jordbrugsteknolog) 
3,4 17,0 17,6 14,2 0,6 

  
Naturvidenskab og IKT (fx datamatiker, webud-

vikler, diplomingeniører) 
3,8 16,2 16,4 12,6 0,2 

  Teknik (fx maskinteknik, laborant) 4,0 18,5 15,9 11,9 -2,6 

  Undervisning og hum. (fx lærer, designudd.) 4,1 13,7 15,8 11,8 2,1 

  
Byggeteknik (fx bygningskonstruktør, diplomin-
geniører) 

2,8 14,3 15,1 12,3 0,8 

  
Sundhed og social m.m. (fx pædagog, sygepleje, 
tandplejer) 

1,1 11,4 11,4 10,3 0,0 

 I alt 2,9 14,1 14,9 12,1 0,8 

LVU Hum m.m. (humanister, sprog, kunst) 15,8 27,0 26,5 10,7 -0,5 

  
Naturvidenskab og IKT (fx biologi, kommunika-

tion) 
7,8 19,5 21,5 13,6 2,0 

  Byggeteknik (fx civilingeniører, arkitekter) 10,3 22,1 20,2 9,9 -1,8 

  Samfund og økonomi (fx erhvervsøkonomi, jura) 5,8 18,7 17,6 11,8 -1,1 

  Teknik (fx naturvidenskab, civilingeniører) 2,2 16,3 15,8 13,6 -0,6 

  
Transport, jordbrug og service (fx veterinærme-

dicin, jordbrugsvidenskab) 
2,7 15,2 14,5 11,8 -0,6 

  
Sundhed m.m. (fx læge, tandlæge, folkesund-
hedsvidenskab) 

1,2 5,0 6,2 5,0 1,3 

  I alt 7,3 18,4 18,5 11,1 0,0 

Total   3,1 13,9 13,3 10,2 -0,5 

Anm.: Tabellen viser andelen af nyuddannede fra den pågældende årgang, der har været ledige i mindst 26 sammenhængende uger begyndende fra senest 5 uger efter endt 

uddannelser. Opdelt på årgange fra 1. juli året før til 30. juni i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Sorteret faldende inden for hvert uddannelses-

område. Uddannelserne er grupperet efter DST’s nomenklatur for fagområde.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelses-ministeriets DREAM-register (version juli 2016). 

 

Analysens resultater viser, at der fortsat er en rimelig arbejdskraftreserve blandt de nyuddannede. Der 

er stadig mange nyuddannede, der begynder arbejdslivet med en længere ledighedsperiode. I snit gæl-

der det mere end hver ottende nyuddannet, og blandt akademikere og erhvervsakademiuddannede gæl-

der det cirka hver femte.  

 

I det seneste års tiden har man ellers kunne høre flere meldinger om mangel på arbejdskraft, men som 

denne analyse viser, så er der ledig veluddannet arbejdskraft inden for mange forskellige områder.  
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Boks 1. Sådan har vi opgjort nyuddannedes overgang til længerevarende ledighed 

AE har via Danmarks statistiks forskeradgang mulighed for at samkøre forskellige registre.  
 
Ud fra det integrerede elevregister, der dækker alle, der har fuldført en offentligt reguleret, fuldtidsuddannelse har vi fundet 

dem, der færdiggjorde frem til og med 30. juni 2015. Disse har vi koblet sammen med DREAM-registeret, hvor oplysninger 
vedr. dagpenge og kontanthjælp findes på personniveau frem til sommeren 2016.  
 

Således er det muligt at følge overgangen til arbejdsmarkedet for de nyuddannede på de erhvervskompetencegivende ud-
dannelser.  
 

I denne analyse har vi undersøgt, hvor mange der er gået direkte ud i mindst 26 ugers sammenhængende ledighed. Et sam-
menhængende ledighedsforløb påbegyndes senest 5 uger efter, at uddannelsen er fuldført og ophører først, når den ledige 
har haft mindst fire uger uden ydelse. Som ledighed tæller både kontanthjælps- og dagpengeforløb samt midlertidig ar-

bejdsmarkedsydelse, uddannelsesydelse og uddannelseshjælp. Både arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere indgår, ligesom uge under aktivering også indgår. Uger på 6-ugers selvvalgt uddannelse indgår 
også i ledighedsuger.  

 
I analysen er de nyuddannede opdelt på årgange i rullende år. Således dækker ”2015-årgangen” perioden fra 1. juli 2014 til 
30. juni 2015.  

 
Bachelorer fra universitetsuddannelser, der ikke har færdiggjort deres kandidateksamen, regnes sammen med professions-
bachelorer.  

Blandt erhvervsuddannede er EGU ikke medtaget, og der ses kun på nyuddannede, der har fuldført et hovedforløb. 
 
I analysen har vi set bort fra nyuddannede, der går i gang med en ny uddannelse. Alle nyuddannede, der påbegynder en ny 

uddannelse inden for 90 dage efter afslutningsdatoen, er udeladt. 90 dage er valgt fordi det er det længst mulige interval, 
man kan følge de nyuddannede, der afslutter 30. juni 2015, idet forløbsregisteret over igangværende ordinære uddannelse 
går til udgangen af september 2015. Således kan alle årgange af nyuddannede måles på samme vis.  

 
Der er set bort fra nyuddannede, der går i gang med en ph.d.-uddannelse. Dels er en ph.d. et ansættelsesforhold, og dels er 
der seneste års indberetninger på ph.d.-uddannelsen forsinket. Ved denne korrektion kan alle årgange igen måles på 

samme vis.   

 


