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Ledighed blandt nyuddannede 
 

50 pct. flere akademikere og 
samtidig falder ledigheden  
 

I dag begynder færre nyuddannede med et forløb i ledighed. Siden 2013 er dimittendledigheden 

faldet. Andelen af nyuddannede, der er ledige et halvt år efter endt uddannelse, er lavest for 

faglærte. Blandt nyuddannede akademikere er ca. hver femte ledig efter 26 uger. Det skal ses i 

sammenhæng med et stigende antal akademikere. Mens ledigheden er faldet for nyuddannede 

akademikere, så er antallet af nyuddannede vokset med mere end 50 pct. siden 2013. Det sti-

gende udbud af akademikere har altså betydet, at arbejdsmarkedet har skullet absorbere langt 

flere nyuddannede akademikere end tidligere – og det er lykkedes.  

 

 af Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl 30. december 2019 

Analysens hovedkonklusioner 

• 12 pct. af de nyuddannede fra årgang 2018 var ledige 26 uger efter endt uddannelse. 
Dermed er andelen af ledige nyuddannede faldet siden 2013. 
 

• Der er stor forskel på, hvor mange nyuddannede, der begynder karrieren med at være 
ledige. Mens under hver 10. nyuddannede faglærte er ledig, så gælder det lidt over hver 
10. med en kort- eller mellemlang videregående uddannelse og hver femte akademikere. 

 
• At hver femte nyuddannede akademiker er ledig 26 uger efter endt uddannelse, skal ses 

i sammenhæng med, at antallet af nyuddannede akademikere næsten er fordoblet siden 
2005 og steget med 50 pct. siden 2013. Antallet af akademikere på arbejdsmarkedet er 
vokset markant og alligevel er ledighed faldet siden 2013. 
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Færre nyuddannede går ud i ledighed 

AE har undersøgt, hvor mange nyuddannede, der er ledige efter endt uddannelse. I analysen har vi set 

på, hvor mange nyuddannede, der er ledige 26 uger efter endt uddannelse. Vi har set på nyuddannede 

fordelt på årgange fra 30. juni i året og tilbage til 1. juli året før.  

 

Figur 1 viser, hvor mange nyuddannede, der er ledige 26 uger efter endt uddannelse. Her ses det, at 

andelen af nyuddannede, der er ledige et halvt år efter endt uddannelse er faldet fra ca. 15 pct. i 2013 til 

12 pct. i 2018.  

 

Figur 1. Andel nyuddannede, der er ledige 26 uger efter endt uddannelse 

 

Kilde: AE pba. Danmarks Statistiks registerdata herunder DREAM-databasen.  

 

For nyuddannede med en erhvervsuddannelse er andelen, der er ledige 26 uger efter endt uddannelse, 

faldet med næsten 7 pct.point fra 13 til 6,5 pct. Dermed viser det seneste tal, at det er under hver 10. 

faglærte, der er ledig et halvt år efter endt uddannelse. Det er den laveste andel blandt de fire hovedud-

dannelsesgrupper.   

 

Ledigheden for nyuddannede professionsbachelorer er også faldet, og her er der tale om et fald fra 13 til 

11 pct. siden 2013. For personer med en kort videregående uddannelse er andelen, der er ledige 26 uger 

efter endt uddannelse stort set uændret, og ligger fortsat på ca. 11 pct. For både de korte og mellemlange 

videregående uddannelser er det således omkring hver 9. nyuddannet, der er ledig 26 uger efter endt 

uddannelse.  

 

For akademikere er andelen af nyuddannede, der er ledige 26 uger efter endt uddannelse, faldet fra 22,5 

pct. i 2013 til 20,5 pct. i dag. Kurven viser dog, at andelen af ledige er steget svagt inden for det seneste 

år, når man sammenligner årgang 2018 med 2017, og det er således hver femte nyuddannet akademiker, 

der er ledig 26 uger endt uddannelse.  

 

Figur 2 viser andelen af nyuddannede, der er ledige 26 uger efter endt uddannelse, fordelt efter uddan-

nelser.  
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Figur 2. Andel nyuddannede, der er ledige 26 uger efter endt uddannelse fordelt på uddannelse 

 

Kilde: AE pba. Danmarks Statistiks registerdata herunder DREAM-databasen.  

 

Fordobling af antallet af akademikere siden 2005 

En del af forklaringen på, at ledigheden for akademikere fortsat er relativt høj er, at antallet af nyuddan-

nede akademikere næsten er fordoblet siden midten af 00’erne. I 2005 blev der uddannet ca. 12.000 

akademikere, mens antallet i 2018 er på næsten 23.000. Særligt siden 2013 er antallet af akademikere 

vokset. Det fremgår af figur 3, der viser antallet af nyuddannede akademikere. 

 

Det stigende udbud af akademikere har altså betydet, at arbejdsmarkedet har skullet absorbere langt 

flere nyuddannede akademikere end tidligere. Antallet af nyuddannede er vokset med mere end 50 pct. 

siden 2013 og ledigheden er faldet i samme periode med et par pct.point.  

 

Figur 3. Antal nyuddannede akademikere og andel ledige 26 uger efter endt uddannelse 

 

Kilde: AE pba. Danmarks Statistiks registerdata herunder DREAM-databasen.  
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En anden faktor, der også kan have betydning for ledigheden for nyuddannede akademikere, er frem-

driftsreformen.  

 

Reformen har blandt andet betydet, at der er blevet sat skub på at de studerende skulle blive færdige 

med deres uddannelse, hvilket har sendt endnu flere nyuddannede ud imens arbejdsmarkedet stadig 

ikke var helt oppe i gear. Derudover har reformen også betydet at langt flere dimitterer om sommeren. 

Figur 4 viser antal nyuddannede akademikere fordelt efter, hvilken måned de bliver færdige.  

 

Selvom vi her ser på andelen, der er ledige et halvt år efter endt uddannelse, så kan det faktum, at flere 

dimitterer på samme tid af året have gjort det sværere for de nyuddannede at finde beskæftigelse efter 

endt uddannelse fordi alle nyuddannede har skullet slås om de samme job.  

 

Figur 4. Antal nyuddannede akademikere fordelt på dimissionsmåned.  

 

Kilde: AE pba. Danmarks Statistiks registerdata herunder DREAM-databasen.  

 

Stor forskel på, hvem der er mest ledige 

Der er markante forskelle på, hvem der går ud i ledighed. Ikke blot inden for de forskellige typer af ud-

dannelse, men også inden for de forskellige retninger.  

 

Tabel 1 viser andelen af nyuddannede faglærte, der er ledige 26 uger efter endt uddannelse. Lavest le-

dighed ses for uddannede inden for teknik & industri samt inden for byggeri samt sundhed og pædago-

gik, hvor under hver 20. nyuddannet var ledig 26 uger efter endt uddannelse.  
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Tabel 1. Andel nyuddannede faglærte, der er ledige 26 uger efter endt uddannelse 

  2013 2017 2018 

 Pct. 

Digital og grafisk (fx webintegrator, mediegrafiker, teaterteknik) 25,0 24,1 19,8 

Handel og kontor (fx detailhandel, kontoruddannet eller handelsuddannet) 13,2 9,3 9,3 

Teknik og industri (fx mekaniker, elektriker, smed) 12,8 6,0 4,3 

Byggeri (fx tømrer, maler, murer) 17,5 5,9 4,2 

Transport, jordbrug og service (fx gastronom, serviceassistent, lager, landbrug) 9,7 7,1 6,8 

Sundhed og pædagogik m.m. (fx SOSU-uddannelserne, PAU, tandklinikass.) 12,9 6,1 5,0 

Total 13,1 7,6 6,5 

Anm.: Grupperet efter fagområdegruppering fra DST. 

Kilde:  AE pba. Danmarks Statistiks registerdata herunder DREAM-databasen. 
 

På de korte videregående uddannelser er andelen af ledige mindst inden for ”sundhed, forsvar og politi” 

og inden for ”Handel og Finans”.  
 

Tabel 2. Andel nyuddannede med KVU, der er ledige 26 uger efter endt uddannelse 

  2013 2017 2018 

 Pct. 

Design og medier m.m. (fx multimediedesign, designteknologi) 14,2 14,0 14,3 

Handel og finans m.m. (fx markedsføringsøkonom, finansøkonom) 9,6 9,3 9,6 

Datamatikere 15,0 18,2 15,0 

Teknik og byggeri (fx laborant, teknologer, installatør)  14,7 11,3 12,6 

Transport, jordbrug og service (fx serviceøkonomer, teknologer) 11,0 11,8 10,3 

Sundhed, forsvar og politi (fx politi, farmakonom, tandtekniker) 4,2 1,9 1,4 

I alt 11,2 11,0 10,7 

Anm.: Grupperet efter fagområdegruppering fra DST. 

Kilde:  AE pba. Danmarks Statistiks registerdata herunder DREAM-databasen. 
 

Endnu større forskelle er der for professionsbachelorer, hvor andelen af ledige 26 uger efter endt uddan-

nelse svinger fra 5,4 procent blandt uddannede inden for ”Undervisning” til 28 procent blandt uddan-

nede inden for ”Kunst og Design”.  
 

Tabel 3. Andel nyuddannede med MVU, der er ledige 26 uger efter endt uddannelse 

  2013 2017 2018 

 Pct. 

Undervisning (fx folkeskolelærere) 8,3 5,3 5,4 

Kunst og design (fx designere, grafisk design) 24,2 24,3 27,7 

Økonomi og medier (fx handels- og markedsføringsøkonomer) 22,6 21,0 20,0 

IT (fx softwareudvikling) 14,0 17,1 14,7 

Teknik og produktion (fx maskinmestre, diplomingeniører) 16,2 11,1 11,2 

Byggeteknik (fx bygningskonstruktører, diplomingeniører) 19,7 10,6 9,4 

Transport, jordbrug og service (fx administrationsøkonomi i turisme, jordbrug) 20,0 21,9 21,1 

Social og sundhedsområdet (socialrådgivere, sygeplejersker, pædagogik) incl. forsvar og politi 10,5 7,0 7,1 

I alt 13,3 10,7 11,0 

Anm.: Grupperet efter fagområdegruppering fra DST. 

Kilde:  AE pba. Danmarks Statistiks registerdata herunder DREAM-databasen. 
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Tilsvarende ses i tabel 4 andelen af nyuddannede akademikere fordelt på fagområder, der er ledige 26 

uger efter endt uddannelse. Blandt uddannede inden for kunst og humaniora er det ca. 30 procent, der 

er ledige 26 uger efter endt uddannelse, mens det blandt uddannede inden for sundhed er under hver 

tiende. 

 

Tabel 4. Andel nyuddannede med LVU, der er ledige 26 uger efter endt uddannelse 

  2013 2017 2018 

 Pct. 

Kunst og humaniora (fx cand.mag., design) 30,6 27,7 29,9 

Samfundsvidenskab (fx kommunikation, statskundskab, psykologi) 27,9 24,6 24,4 

Erhvervsøkonomi og jura (fx cand.merc., jura) 18,5 13,7 13,9 

Naturvidenskab og IKT (fx softwaredesign, biomedicin, kemi) 21,9 23,3 23,2 

Teknik (fx ingeniører 20,8 20,7 20,5 

Byggeteknik (fx bygningsingeniører, arkitekter) 25,0 21,1 22,1 

Jordbrug m.m. (fx jordbrugsvidenskab, dyrlæger) 27,3 25,5 24,4 

Sundhed (fx medicin, tandlæge, folkesundhedsvidenskab) 5,4 8,5 7,6 

I alt 22,5 20,3 20,5 

Anm.: Grupperet efter fagområdegruppering fra DST. 

Kilde:  AE pba. Danmarks Staitsitks registerdata herunder DREAM-databasen. 

 

Andelen af ledige falder markant med tiden 

En ting er at hver femte akademiker er ledig 26 uger efter endt uddannelse, men ser man efter hhv. 8, 10 

eller 12 måneder, så er det markant færre, der er ledige. De seneste tal viser, at hver femte nyuddannet 

akademiker er ledig 26 uger efter endt uddannelse. Ser man i stedet 8 måneder efter (35 uger) så er det 

17 pct., og 10 måneder efter (44 uger) er det 15 pct. Et år efter endt uddannelse er ca. 12 pct. Uanset 

hvor lang tid efter man måler, så viser tallene at andelen af ledige akademikere er faldet siden 2013. Figur 

5 viser andel af nyuddannede akademikere, der er ledige efter 26-52 uger.  

 

Figur 5. Andel nyuddannede, der er ledige fordelt på antal uger efter endt uddannelse, LVU 

 

Anm.: Årgang 2018 kan man endnu ikke følge hhv. 44 og 52 uger efter endt uddannelse. 

Kilde:  AE pba. Danmarks Statistiks registerdata herunder DREAM-databasen. 
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Det samme billede gælder for personer faglærte uddannelser, korte videregående uddannelse eller 

blandt professionsbachelorer. 

 

Boks 1. Sådan har vi gjort 

Analysen omfatter nyuddannede fra ordinære fuldtidsuddannelser inden for erhvervsuddannelserne, korte videregående 
uddannelser, professionsbacheloruddannelser og kandidatuddannelser. Analysen omfatter nyuddannede fra 2005 og frem 
til 2018. 

 
Personer med en EGU er ikke omfattet af analysen.  
 

Alle nyuddannede er opgjort ud fra dimissionsdatoen på deres uddannelse opgjort i rullende år fra 1. juli året før til 30. juni i 
året, dvs. årgang 2018 dækker således nyuddannede fra og med 1. juli 2017 til og med 30. juni 2018.  
 

Analysen omfatter kun nyuddannede, der havde bopæl i landet 1. januar i året, dvs. årgang 2018 skal have bopæl i Danmark 
1. januar 2018.  
 

Blandt de nyuddannede er det undersøgt, hvor mange, der var ledige 26 uger efter endt uddannelse i mindst 4 sammen-
hængende uger.  
 

Ledighed omfatter uger på følgende ydelser: dagpenge (herunder 6 ugers selvvalgt uddannelse), de midlertidige arbejds-
markedsydelser og følgende (arbejdsmarkedsparate) kontanthjælpsydelser: kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrati-
onsydelse. Der ses bort fra supplerende dagpenge, da de er beskæftiget i ugen. Personer, der er i aktivering i løntilskud, 

indgår i ledighedsstatistikken, og er derfor medtaget, som ledighed her. Feriedagpenge indgår ikke.    
 
Fra 2009 registreres ledighed på 6-ugers selvvalgt uddannelse, hvilket betyder, at der er databrud i 2009. Før 2009 er der 

ikke informationer om ledige i 6 ugers selvvalgt uddannelse, hvilket kan betyde at andelen af ledige før 2009 er undervur-
deret.  
 

Uddannelserne er desuden opdelt Danmarks Statistiks inddeling efter fagområder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


