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Ledigheden for nyuddannede, også kaldet dimittendledigheden, er ved-

varende til debat. Hidtil har forskellige uddannelsesgrupper været be-

skrevet særskilt statistisk set, og derfor også diskuteret hver for sig. Her 

følger en ny analyse, som samlet set belyser ledigheden for alle nyud-

dannede. Det sker på en konsistent måde, så tallene kan sammenlignes 

på tværs af uddannelsesgrupper.  

 

Alle grupper oplever en højere arbejdsløshed som nyuddannede, hvad 

enten der er tale om en erhvervsfaglig uddannelse eller en videregående 

uddannelser. Den initiale arbejdsløshed blandt nyuddannede mindskes 

dog hurtigst for personer med lange videregående uddannelser. 

 

Blandt alle nyuddannede var 16,6 pct. ledige et år efter dimission, jf. 

tabel 1. Efter to år er den andel faldet til 11,9 pct. 

 
Tabel 1: Antal nyuddannede fra 2014, som modtager ledighedsydelse, et 
år efter dimissionen henholdsvis to år efter dimissionen (samme tidspunkt 

på året, i årene efter færdiggørelse af uddannelsen) 

Uddannelsesgrup-
per for de nyuddan-
nede 2014  

 Arbejdsmarkedstilknytning 
2015 

 
 Arbejdsmarkedstilknytning 

2016 
Ydelse der 
afspejler 
ledighed 
(andel i 

pct.) 

Lønindkomst 
eller selvfor-

sørgende 
(andel i pct.) 

I alt 
(andel i 

pct.)  

Ydelse der 
afspejler 
ledighed 

(andel i pct.) 

Lønindkomst 
eller selvforsør-
gende (andel i 

pct.) 

I alt (andel 
i pct.) 

Erhvervsfaglige uddannelser  
          4.933               24.891  29.824              3.646                  25.134      28.780  

(16,5) (83,5) (100,0)  (12,7) (87,3) (100,0) 

Korte videregående uddannel-
ser, KVU  

              851  3.618  4.469   1.225  4.378  5.603  

(19,0) (81,0) (100,0)  (21,9) (78,1) (100,0) 

Mellemlange videregående 
uddannelser, MVU  

2.281  12.977  15.258   1.440  13.110  14.550  

(15,0) (85,0) (100,0)  (9,9) (90,1) (100,0) 

Lange videregående uddannel-
ser, LVU  

2.857  12.324  15.181   1.412  13.243  14.655  

(18,8) (81,2) (100,0)  (9,6) (90,4) (100,0) 

Ph.d. og forskeruddannelser  
142  1.588  1.730   73  1.618  1.691  

(8,2) (91,8) (100,0)  (4,3) (95,7) (100,0) 

I alt 
11.064  55.398  66.462   7.796  57.483  65.283  

(16,6) (83,4) (100,0)  (11,9) (88,1) (100,0) 

Kilde: Egne beregninger på registerdata, specifikt elevregistret og forløbsdatabasen Dream 
Bem.: Der er i opgørelsen set bort fra modtagere af Uddannelsesydelser, herunder SU, 
personer i fleksjob og skånejob, modtagere af førtidspension og folkepension, barselsdag-
penge, sygedagpenge og personer der ikke er bosiddende i Danmark. Den samlede opgø-
relse findes i tabel 2. 
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Variation uddannelsesgrupper imellem 
Der er en vis variation i ledighedsgraden uddannelsesgrupper imellem. 

Den laveste ledighed ses for ph.d.-dimittenderne, hvor 8,2 pct. efter et 

år modtager en ydelse der afspejler ledighed. Andelen er efter to år fal-

det til 4,3 pct. 

 

Næstlavest ledighed på 15,0 pct. ses blandt dem med de mellemlange 

videregående uddannelser. Andelen er efter to år på 9,9 pct. 

 

Nyuddannede fra de erhvervsfaglige uddannelser har, med 16,5 pct. en 

ledighedsgrad ca. på gennemsnittet efter et år. Efter to år ligger andelen 

af ledige faglærte med 12,7 pct. fortsat højt.  

 

Blandt dimittender med lange videregående uddannelser ligger ledighe-

den efter et år på 18,8 pct., men andelen er efter 2 år 9,6 pct., og er 

dermed næsten halveret. 

 

Den højeste ledighed blandt dimittendgrupperne på 19,0 pct. findes 

blandt dem med korte videregående uddannelser. Efter to år er den fak-

tisk steget til hele 21,9 pct. 
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Bilag 1: Dem der ikke umiddelbart er arbejdsmarkedsaktive 
Analysen fokuserer på den del af de nyuddannede der er arbejdsmar-

kedsaktive på opgørelsestidspunktet. Derfor er personer, som på opgø-

relsestidspunktet ikke primært er fuldt ud arbejdsmarkedsaktive frasor-

teret i analysen bag tabel 1. Følgende tabeller 2 og 3 giver det samlede 

billede, hvor dog ph.d.erne er udeladt, af diskretionshensyn i forhold til 

brug af forskermaskinen. 

Tabel 2: Nyuddannede fra 2014, opgjort på arbejdsmarkedssta-

tus 2015 (i dimissionsugen året efter dimissionen) 
  

Ydelse 
der 

afspej-
ler 

ledig-
hed 

Lønind-
ind-

komst 
eller 

selvfor-
sør-

gende 

Uddan
dannel
nelses
ses-

ydelse, 
herun-
der SU 

Fleks-
job, 

skåne-
job og 
førtids-

tids-
pensi-

on 

Bar-
sels-
dag-

penge 

Syge-
dag-

penge 

Ikke 
bosid-

dende i 
Danmark, 
død eller 
folkepen-

sionist 

I alt  

Erhvervsfaglige 
uddannelser 

                                   
4.933  

          
24.891  

                                          
2.630  

                                            
56  

                                   
1.301  

                             
1.245  

                                    
441  

          
35.497  

Korte videregående 
uddannelser, KVU 

                                       
851  

            
3.618  

                                          
2.409  

                                              
4  

                                       
144  

                                   
89  

                                    
288  

            
7.403  

Mellemlange vide-
regående uddan-
nelser, MVU 

                                   
2.281  

          
12.977  

                                          
1.665  

                                            
10  

                                   
1.086  

                                
459  

                                    
821  

          
19.299  

Lange videregåen-
de uddannelser, 
LVU 

                                   
2.857  

          
12.324  

                                             
114  

                                            
10  

                                       
654  

                                
180  

                                 
1.678  

          
17.817  

Kilde: Egne beregninger på registerdata, specifikt elevregistret og forløbsdatabasen Dream 
Bem.: Af diskretionshensyn er der set bort fra ph.d.erne. 
 

Tabel 3: Nyuddannede fra 2014, opgjort på arbejdsmarkedssta-

tus i 2016 (i dimissionsugen to år efter dimissionen) 
  

Ydelse 
der 

afspej-
ler 

ledig-
hed 

Lønind-
ind-

komst 
eller 

selvfor-
sør-

gende 

Uddan
dannel
nelses
ses-

ydelse, 
herun-
der SU 

Fleks-
job, 

skåne-
job og 
førtids-

tids-
pensi-

on 

Bar-
sels-
dag-

penge 

Syge-
dag-

penge 

Ikke 
bosid-

dende i 
Danmark, 
død eller 
folkepen-

sionist 

I alt  

Erhvervsfaglige 
uddannelser 

                                   
3.646  

          
25.134  

                                         
3.445  

                                            
94  

                                   
1.377  

                             
1.299  

                                    
502  

          
35.497  

Korte videregående 
uddannelser, KVU 

                                   
1.225  

            
4.378  

                                         
1.063  

                                              
4  

                                       
208  

                                
113  

                                    
412  

            
7.403  

Mellemlange vide-
regående uddan-
nelser, MVU 

                                   
1.440  

          
13.110  

                                         
1.834  

                                            
21  

                                   
1.449  

                                
478  

                                    
967  

          
19.299  

Lange videregåen-
de uddannelser, 
LVU 

                                   
1.412  

          
13.243  

                                             
109  

                                            
11  

                                       
952  

                                
216  

                                
1.874  

          
17.817  

Kilde: Egne beregninger på registerdata, specifikt elevregistret og forløbsdatabasen Dream 
Bem.: Af diskretionshensyn er der set bort fra ph.d.erne. 
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Bilag 2: Sådan er analysen lavet 
 

Nyuddannede fra kalenderåret 2014 er identificeret i elevregistret. Det 

er den nyeste hele årgang der pt. er tilgængelige data for. (Offentlig-

gjorte data i blandt andet statistikbanken, som angiver at dække 2016, 

er reelt uddannelsesoplysninger og uddannelsesaktiviteter for perioden 

frem til og med 30/9 2015.) Samtidig er det tilmed den nyeste årgang, 

hvor det er muligt at analysere arbejdsmarkedstilknytning to år frem, i 

forhold til dimissionstidspunktet. 

 

Der er lavet en gruppering af på uddannelseshovedgrupperne: 

Erhvervsfaglige uddannelser 

Korte videregående uddannelser, KVU 

Mellemlange videregående uddannelser, MVU 

Lange videregående uddannelser, LVU 

Ph.d. og forskeruddannelser 
 

For hver nyuddannet er det opgjort, om der de følgende to år efter di-

missionen er modtaget en ydelse, som afspejler ledighed. Eksempelvis 

for en nyuddannet, som dimitterede i uge X i 2014, er det undersøgt, 

om der blev modtaget en form for overførselsindkomst i uge X i 2015 

henholdsvis i uge X i 2016.  

 

 
 

Oplysninger om ydelserne er hentet fra Beskæftigelsesministeriets for-

løbsdatabase DREAM. Opgørelsen af ydelsesmodtagere er grupperet på 

følgende grupper af ydelser: 

 

Ydelse der afspejler ledighed 

Lønindkomst eller selvforsørgende (afgrænset ved dem der enten ikke mod-
tager overførsel, eller modtager feriepenge fra beskæftigelse) 

Uddannelsesydelse, herunder SU 

Fleksjob, skånejob og førtidspension 

Barselsdagpenge 

Sygedagpenge 

Ikke bosiddende i Danmark eller Folkepensionist 
 

Herefter er der lavet optælling af, hvor mange nyuddannede indenfor 

pågældende uddannelsesgrupper, der falder indenfor hver af beskæfti-

gelseskategorierne. Opgørelsen, som afspejlet ved tabel 1, fokuserer på 

de to første grupper: Dem der modtager ydelser der afspejler ledighed 

og dem der ikke modtager nogen form for ydelse i det hele taget 


