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Krisen har endnu ikke sluppet sig tag i de nyuddannede 
 

Stor forskel på dimittendledigheden 

blandt universiteterne 
 

AE har undersøgt udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede akademikere. Tallene viser, at 

hver femte nyuddannet akademiker, der færdiggjorde sin uddannelse i 2014, gik direkte ud i 

mindst et halvt års ledighed. På tværs af universiteter er forskellene store. Fra RUC og AAU 

går 3 ud af 10 direkte ud i mindst et halvt års ledighed, mens det er halvt så mange fra CBS og 

DTU.  

 

af chefanalytiker Mie Dalskov Pihl 23. november 2015 

Analysens hovedkonklusioner 

• Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede, hverken blandt nyuddannede 
generelt eller blandt nyuddannede akademikere. Andelen af nyuddannede, der går direk-
te ud i mindst 26 ugers ledighed, er fortsat på et rekordhøjt niveau. Hver femte nyud-
dannet akademiker går ledig mindst et halvt år.  

• Fordelt på institution er der store forskelle. Omkring 30 procent af de nyuddannede fra 
RUC og AAU går direkte ud i mindst et halvt års ledighed, mens det samme gælder halvt 
så mange fra DTU og CBS.  

• Ser man på udviklingen, er det dog netop DTU og CBS, der har oplevet de største relative 
stigninger siden krisen, idet ledigheden er hhv. næsten femdoblet eller tredoblet. RUC og 
AAU, der kommer fra et højt ledighedsniveau i forvejen, har tilsvarende oplevet en for-
dobling eller mindre.  

• Forskellene mellem universiteterne kan skyldes flere forhold som f.eks. forskelle i efter-
spørgslen efter akademikere rundt om i landet, forskelle i erhvervserfaring eller forskel i 
udbuddet af uddannelser.  
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Stor forskel på ledigheden blandt nyuddannede akademikere  

AE undersøgte i slutningen af september måned overgangen til arbejdsmarkedet for nyuddannede, der 

færdiggjorde deres uddannelse frem til sommeren 2014.  

 

Analysens hovedresultater ses i figur 1A-1B. Det ses, at krisen endnu ikke har sluppet sit tag i de nyud-

dannede, hverken blandt nyuddannede generelt eller blandt nyuddannede akademikere. Andelen af 

nyuddannede, der går direkte ud i mindst 26 ugers ledighed, er fortsat på et rekordhøjt niveau.  

 

Figur 1A. Udvikling i længerevarende ledighed 
for nyuddannede , 1994-2008 

 
 

 Figur 1B. Ledige nyuddannede akademikere, 
1994-2014 

 
 

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. nyud-
dannede, der er i gang med en ny uddannelse. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesmini-
steriets DREAM-register (version juni 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. nyud-
dannede, der er i gang med en ny uddannelse. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesmini-
steriets DREAM-register (version juni 2015) 

 

Tabel 1 viser udviklingen fra 2008 til 2014 blandt nyuddannede akademikere fordelt på afgangsinstitu-

tion. Tabellen viser, at der er stor forskel på, hvor mange nyuddannede akademikere, der går direkte ud 

i mindst et halvt års ledighed. 

 

Fra RUC og AAU (Ålborg Universitet) går cirka 30 procent af de nyuddannede ud i mindst 26 ugers 

ledighed efter endt uddannelse. Blandt en række kunstneriske institutioner og AU (Århus Universitet) 

er det omkring 20 procent, dvs. lidt over gennemsnittet. Omvendt er det blandt nyuddannede fra CBS, 

DTU, IT-Universitetet og KU ca. hver sjette nyuddannet, der går ud i mindst et halvt års ledighed.  

 

Ser man på udviklingen, så er det interessant, at en række universiteter egentlig har en lav andel nyud-

dannede, der går direkte ud i ledighed, mens stigningen i ledighed har været relativt stor. Det gælder fx 

DTU, der har haft en stigning på 12,5 procentpoint, hvilket næsten er en femdobling af ledigheden. Til-

svarende er andelen af ledige dimittender fra CBS tredoblet.  

 

De universiteter, der har haft store stigninger målt i procentpoint, såsom RUC og AAU, kommer i for-

vejen fra en relativt høj ledighed. Deres ledighedsandel er cirka fordoblet.  

 

At der er så store forskelle mellem universiteterne kan have flere forklaringer. For eksempel i forhold 

til, hvilke uddannelser de forskellige udbyder. En række institutioner uddanner f.eks. typisk inden for 

teknik eller økonomi. Dertil kommer, at der også kan være forskel inden for de faglige retninger, sådan 

at uddannelser inden for samme område har forskelligt indhold på forskellige universiteter. Andre for-
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klaringer kan være, at der er forskel på, hvor meget studiejoberfaring de studerende har. Endelig spiller 

det lokale arbejdsmarked også ind i forhold til, hvor let det er for de nyuddannede at finde arbejde.  

 

Tabel 1. Andelen af nyuddannede, der går direkte ud i mindst 26 ugers ledighed 

  2008 2014 Ændring 

  Pct. Pct.-point 

RUC 10,3 30,8 20,5 

AAU 11,1 28,6 17,5 

Kunstudd./musik m.fl. 9,4 22,5 13,1 

AU 8,1 20,4 12,3 

SDU 7,7 18,8 11,1 

KU 7,0 16,5 9,5 

It-Uni 8,8 16,0 7,2 

DTU 2,7 15,2 12,5 

CBS 3,4 14,4 11,0 

Total 7,5 19,8 12,3 

Anm: Sorteret efter andelen af ledige i 2014. Andelen af nyuddannede fra den pågældende årgang, der har været ledige i mindst 26 sammenhæn-

gende uger begyndende fra senest 5 uger efter endt uddannelse. Opdelt på årgange fra 1. juli året før til 30. juni i året. Ekskl. nyuddannede, der er i 

gang med en ny uddannelse. Se mere i boks 1. Fordelt på afgangsinstitution.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (version juni 2015). 

 

De nyeste beregninger, AE har lavet på gevinsten af uddannelse, viser, at der er milliongevinster af alle 

lange videregående uddannelser, når man ser gennem livet.1 Selvom nogle nyuddannede er noget tid 

om at komme i arbejde, så ændrer det ikke på, at en akademisk uddannelse er en guldrandet investe-

ring både for den enkelte og for samfundet.   

 

Dertil kommer, at nogle af de universiteter, der har den højeste andel nyuddannede, der går ud i mindst 

et halvt års ledighed, også er nogle af dem, der tager det største sociale ansvar, i og med at de uddan-

ner mange ”førstegangsakademikere”, dvs. at ingen af forældrene har en akademisk uddannelse, jf. fi-

gur 2.  
  

                                                                 
1 Resultaterne er offentliggjort i analysen ”Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet” fra 7. juli 2015 
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Figur 2. Andel ”førstegangsakademikere” fordelt på uddannelsessted, 2013 

 

Anm.: Figuren viser andelen af nyuddannede med en akademisk uddannelse (LVU), hvor ingen af forældrene har en akademisk uddannelse. Kun 

for de nyuddannede, hvor det er muligt at genfinde mindst en af forældrene i registrene. ”Øvrige” 804 nyuddannede akademikere i 2013 og dækker 

resterende og mindre institutioner inden for kunst, arkitektur, skuespil, musik og Søværnets Officersskole.  Fordelt på afgangsinstitution. 

Kilde: AE på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.  

 

Vigtigt med fokus på at give nyuddannede fodfæste 

Som analysen viser, er det lige nu hver femte nyuddannet akademiker, der begynder karrieren med 

mindst et halvt års ledighed. Vi ligger fortsat på rekordhøjt niveau. Ikke kun siden krisen, men set i lø-

bet af de seneste 21 år.  

 

Det er bekymrende, at ledigheden for nyuddannede fortsat ikke er vendt. Faren er, at vi taber nogle af 

de nyuddannede, der forlader uddannelsesinstitutionerne i disse år. De får ikke ordentligt fodfæste på 

arbejdsmarkedet, og det har vist sig at koste dyrt. Selvom det, at begynde karrieren med ledighed ikke 

gør uddannelsen til en dårlig forretning, så har det konsekvenser at gå direkte ud i længere tids ledig-

hed efter endt uddannelse. Analyser, AE har foretaget på tidligere årgange af nyuddannede, der går ud 

i længerevarende ledighed, viste, at såvel beskæftigelse som lønniveauet vil være lavere end de med-

studerendes, når man sammenligner de, der gik ud i ledighed, med dem, der ikke gjorde, når vi møder 

begge om 10 år.2  

 

AE-analysen ”Ledighedsrisiko blandt nyuddannede akademikere” fra 14. september 2015 viste vigtig-

heden af at have relevant erhvervserfaring med sig fra studietiden. Resultaterne viste, at den parame-

ter, der betyder mest for at reducere ledighedsrisikoen, når man kommer ud efter endt uddannelse, er 

at have et relevant studiejob. Med studiefremdriftsreformen kan man frygte, at færre studerende har 

tid til at have studierelevant arbejde samtidig med studierne, og dermed kan det blive sværere for 

fremtidens nyuddannede at få fodfæste på arbejdsmarkedet.  

 

Uanset hvor man er uddannet, er det vigtigt, at der er fokus på at skabe de bedst mulige betingelser for 

at sikre, at nyuddannede får fodfæste på arbejdsmarkedet. Den allerbedste hjælp til de nyuddannede 

er uden tvivl, at der fortsat er fremgang på arbejdsmarkedet. Når flere kommer i beskæftigelse, vil det 

også være lettere for nyuddannede at få foden ind. Derfor er det utrolig vigtigt, at regeringen ikke træ-

                                                                 
2 Se AE-analysen ” Massiv dimittendledighed blandt højtuddannede koster samfundet dyrt” fra 14.08.13. 
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der for tidligt og hårdt på den finanspolitiske bremse, og de virksomheder, som melder om problemer 

med at rekruttere arbejdskraft, skulle måske i større udstrækning end hidtil vende blikket imod de ny-

uddannede. 
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Boks 1. Metode 

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 fun-

det dem, der færdiggjorde frem til og med 1. juli 2014. Disse har vi koblet sammen med DREAM-registeret, hvor oplysnin-
ger vedr. dagpenge og kontanthjælp findes på personniveau frem til sommeren 2015.  
Således er det muligt at følge overgangen til arbejdsmarkedet for de nyuddannede på de erhvervskompetencegivende 

uddannelser.  
 
I denne analyse har vi undersøgt, hvor mange nyuddannede akademikere, der er gået direkte ud i mindst 26 ugers sam-

menhængende ledighed. Et sammenhængende ledighedsforløb påbegyndes senest 5 uger efter, at uddannelsen er fuld-
ført og ophører først, når den ledige har haft mindst fire uger uden ydelse. Som ledighed tæller både kontanthjælps- og 
dagpengeforløb samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse, uddannelsesydelse og uddannelseshjælp. Både arbejdsmar-

kedsparate 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. Således dækker ”2014” perioden fra 1. juli 2013 til 30. juni 
2014.  
 

Denne analyse er afgrænset til akademikere, dvs. kandidater og ph.d.-uddannede. Vi har fordelt dem på deres afgangsin-
stitution.  
 

Alle nyuddannede, der påbegynder en ny uddannelse inden for 95 dage efter afslutningsdatoen, er udeladt. 95 dage er 
valgt, fordi det er det længst mulige interval, der er muligt for de senest uddannede, dvs. dem, der afslutter 30. juni 2015. 
Allerhelst skulle man fjerne alle, der påbegynder inden for 26 uger, men det er ikke muligt, da der kun haves oplysninger 

om uddannelsesforløb frem til oktober 2015. Vigtigst er, at man fjerne dem, der påbegynder en uddannelse efterfølgende, 
og at alle årgange kan måles efter samme metode. 95-97 % af nyuddannede faglærte og akademikere fra årgang 2014 
indgår i analysen, hvorimod 58-63 % af nyuddannede med en mellemlang eller kort videregående uddannelse er medta-

get. De resterende udgår, fordi de påbegynder en ny uddannelse inden for 95 dage. 
 
I forhold til tidligere analyser er der foretaget et par forbedringer af metoden. Dels bruges nu DISCED-15-

uddannelsesgrupperingen fra Danmarks Statistik, hvilket fx har betydning for, hvor de forskellige uddannelser placeres 
niveau- og retningsmæssigt, og dels bruges nu udelukkende elevregisteret til at afgøre, om man påbegynder en ny uddan-
nelse.  

 


