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Sammenfatning 
Formålet med analysen er at belyse, hvordan de unge typisk bevæger sig i og udenfor ydel-
sessystemet efter de har påbegyndt et uddannelseshjælpsforløb for første gang. Det under-
søges om særligt mange unge følger nogle specifikke veje, for at få et overblik over de un-
ges bevægelser i og udenfor ydelsessystemet. En vej kan for eksempel være, at den unge 
starter i uddannelseshjælp for herefter at overgå til en uddannelse. De veje, som flest unge 
følger indenfor nogle udvalgte grupper, kaldes i analysen for hovedveje.    

Analysens hovedkonklusioner er:   

• Knap halvdelen af uddannelseshjælpsmodtagerne kommer varigt i uddannelse eller job
43 pct. af uddannelseshjælpsmodtagerne er efter ét år enten i uddannelse eller job, og
forbliver det i mindst et år herefter.

• En fjerdedel af de unge er tilbage eller fortsat på uddannelseshjælp efter to år
26 pct. af de unge modtager uddannelseshjælp i hele det andet år efter et påbegyndt
uddannelseshjælpsforløb. Størstedelen, ca. 90 pct., af denne gruppe modtager ydelsen
i hovedparten af de to år de følges. De unge, som forbliver i uddannelseshjælp, er pri-
mært visiteret uddannelses- eller aktivitetsparate, og mange har ikke tidligere tilknytning
til hverken uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet. Herudover ses også en over-
hyppighed af personer, der tidligere har været anbragt.

• En femtedel af de unge er selvforsørgende i væsentligt omfang i løbet af de 2 år de føl-
ges
21 pct. af de unge har været i selvforsørgelse i væsentligt omfang. Det kan være udtryk
for flere ting, for eksempel sort arbejde, men det kan også dække over unge, som for-
sørges af andre eller tager på længere udlandsrejser mv.

• Meget få af de unge skifter ind og ud af uddannelseshjælp
Seks pct. af de unge følger en hovedvej, der går skiftevis ind og ud af uddannelses-
hjælp, det peger på, at det er en mindre andel, der afgår fra og vender tilbage til uddan-
nelseshjælp.

• En lille del af de unge overgår til en anden ydelse
Seks pct. af uddannelseshjælpsmodtagerne ender på en anden offentlig ydelse.  Om-
kring halvdelen af de unge, der ender på en anden ydelse, gør det allerede indenfor det
første år.
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1. Indledning
Med kontanthjælpsreformen i 2014 blev fokus for unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år 
uden en erhvervskompetencegivende uddannelse ændret. Den grundlæggende intention 
med reformen er, at flest muligt unge kommer i uddannelse. Som følge heraf afskaffes kon-
tanthjælp for unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og erstat-
tes af uddannelseshjælp, hvor ydelsen for den stærkeste del af gruppen, de åbenlyst uddan-
nelsesparate, er på niveau med SU.  

Formålet med nærværende analyse er at belyse mønstret i de unges bevægelser i og uden-
for ydelsessystemet, efter de har været berørt af uddannelseshjælp. Det skal ses i sammen-
hæng med, at det er væsentligt at kende de unges veje i og udenfor systemet for at kunne 
tilrettelægge indsatsen for de unge så hensigtsmæssigt som muligt. I analysen søges derfor 
at belyse 

1. Hvad er omfanget af nystartede forløb som ender med uddannelse og job, hvor de
unge ikke vender tilbage til ydelsessystemet?

2. Hvilke typiske forløb, det vil sige hovedveje, følger de unge, som påbegynder et
forløb med uddannelseshjælp?

3. Er der tydelige forskelle på de unge, som følger forskellige hovedveje, herunder de
unge som afgår til uddannelse eller beskæftigelse og dem som forbliver i ydelses-
systemet?

2. Data og metode
Analysen belyser, hvordan de unge bevæger sig i og udenfor ydelsessystemet efter et påbe-
gyndt uddannelseshjælpsforløb. Udgangspunktet for analysen er unge som påbegynder et 
uddannelseshjælpsforløb i 2015 og som aldrig tidligere har modtaget uddannelseshjælp. De 
følges herefter i to år. I boks 1 fremgår analysepopulationen og datagrundlaget.  

De to år, hvori de unge følges, deles i analysen op i fire halvår. For hvert af de fire halvår un-
dersøges, om den unge fortrinsvis har været i enten uddannelseshjælp, uddannelse, be-
skæftigelse, selvforsørgelse eller en anden ydelse. Når de fire halvår sammensættes, er det 
muligt at se, hvilke veje de unge følger. Man skal være opmærksom på, at det er den domi-
nerende status, der medtages for den unge. Det vil sige, at den unge kan have været i ud-
dannelseshjælp i to måneder i løbet af et halvår, men hvis den unge har været fire måneder 
i uddannelse, vil det være uddannelse, der er den dominerende status og dermed vil fremgå 
af opgørelsen. Et eksempel kan være en ung der påbegynder et uddannelseshjælpsforløb i 
2015, og efter to måneder afgår til en uddannelse. Denne unges vej vil være illustreret som 
vej nummer et i figur 1. Hvis en ung derimod har været i uddannelseshjælp i fire måneder i 
løbet af første halvår, men to måneder i uddannelse vil den unges vej være illustreret ved 
vej nummer to i nedenstående figur 1. 
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Figur 1.  

Eksempel på forløb for unge, der afgår fra uddannelseshjælp til en uddan-
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Vej nr. 2
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Boks 1  

3. Uddannelseshjælpsmodtagerne fordeles i fem grupper
baseret på deres veje

I analysen deles de unge op i fem grupper i forhold til hvilke veje, de har fulgt efter et påbe-
gyndt uddannelseshjælpsforløb. De fem udtagne grupper og deres karakteristika gennem-
gås i afsnit 3.1.  
I delafsnit 3.2 til 3.6 beskrives nærmere, hvem de unge i de fem grupper er baseret på, 
hvilke hovedveje de følger og hvilke karakteristika de har. 

3.1 Hvem er de unge i de fem grupper?

liedata, uddannelsesdata, kriminalstatistik, sundhedsdata over hospitalsindlæggelser på 

vatpsykolog samt data vedrørende børn og unges anbringelser. 
somatiske afdelinger samt antal kontakter til praktiserende læge, privatpsykiater og pri-

Data 
Analysens population er baseret på Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase 
DREAM i kombination med registerdata fra Danmarks Statistiks befolkningsdata, fami-

Analysepopulationen 
Den endelige population i analysen består af 14.661 unge mellem 18 og 28 år, der for 
første gang påbegynder et uddannelseshjælpsforløb i løbet af 2015.  

Der tages udgangspunkt i unge mellem 18 og 28 år for at tage højde for, at når uddan-
nelseshjælpsmodtagere fylder 30 år, overgår de automatisk til kontanthjælp, og for at 
undgå denne mekaniske effekt udvælges kun unge op til og med 27 år.  

I populationen indgår udelukkende unge, der for første gang påbegynder et forløb i kon-
tanthjælpssystemet. Dette gøres for at illustrere typiske forløb for specifikt denne 
gruppe. Unge der tidligere har modtaget uddannelseshjælp, men starter på et nyt forløb 
i 2015, vil være en relativt tungere gruppe, som ikke er fokus i denne analyse.   

nelse i løbet af 1. halvår, efter henholdsvis 2 og 4 måneder. 
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I figur 2 er de fem grupper, der undersøges i analysen, illustreret. Den største gruppe er 
unge, der enten er i uddannelse eller beskæftigelse i de to sidste halvår, og er illustreret ved 
henholdsvis den lyserøde og grå cirkel. Den næststørste gruppe er unge, der har været i ud-
dannelseshjælp i de sidste to halvår, og er illustreret ved den mørkeblå cirkel. Den røde cir-
kel illustrerer unge, der i et af de fire halvår har været i selvforsørgelse, mens den lilla cirkel 
illustrerer unge, som mindst én gang forlader uddannelseshjælp for herefter at vende tilbage 
til uddannelseshjælp igen.1 Til sidst er den mindste gruppe repræsenteret ved den turkise 
cirkel, det er unge, der i fjerde halvår er overgået til en anden ydelse. 

Figur 2. 

De fem grupper i  analysens population
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 Anm.: De fem grupper i figuren summerer til mere end 100 pct., da nogle unge kan befinde sig i flere af grupperne. For 
eksempel kan en ung have været i selvforsørgelse i et af de fire halvår og samtidig ende i enten uddannelse eller job i de 
to sidste halvår. Der er en mindre gruppe af unge på 998 personer, der ikke indgår i de fem grupper i figuren 
Kilde: DREAM og egne beregninger. 

Tabel 1 giver en oversigt over uddannelseshjælpsmodtagernes karakteristika fordelt på de 
fem grupper. 

1 Især for denne gruppe er det vigtigt at være opmærksom på, at analysens metode gør, at unge der måske hyppigt 
skifter ud og ind af uddannelseshjælp, men kun er relativt kort tid på uddannelseshjælp ikke vil blive opfanget. Det er 
derfor udelukkende unge, der har mere varige skift der opgøres. Figuren viser også, at der kan være overlap mellem 
de forskellige grupper. 
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Tabel 1.  

Karakteristika for de fem grupper 

Åbenlyst uddannelsesparate 41 5 27 17 15 
 Uddannelsesparate 45 40 56 64 34 
Aktivitetsparate 5 46 9 13 38 
Alder 21 19 20 20 21 
Andel mænd 51 53 65 57 55 
Andel med anden etnisk baggrund 16 9 20 16 25 
Andel enlige 49 52 50 53 47 
Andel forsørgere* 1 0 1 1 2 
Andel enlige forsørgere 0 0 0 0 0 
Højst fuldførte uddannelse 
-Folkeskolen 85 95 93 93 87 
-Gymnasiale uddannelser 15 5 7 6 11 
-Erhvervsuddannelser 0 0 0 0 2 
-Videregående uddannelser 0 0 0 0 1 

Forældrenes højst fuldførte uddan-

-Folkeskolen 21 27 26 26 35 
-Gymnasiale uddannelser 3 3 4 4 3 
-Erhvervsuddannelser 43 43 42 44 36 
-Videregående uddannelser 33 27 28 26 26 
Moderens beskæftigelsesgrad siden 2008 57 47 49 45 51 
Faderens beskæftigelsesgrad siden 2008 58 54 53 50 57 
Andel anbragt som barn 7 20 11 16 14 
Andel som har siddet i fængsel de seneste 10 år 1 1 4 2 2 
Andel som har været anholdt de seneste 10 år 6 7 14 13 6 
Andel med hospitalsindlæggelse seneste 5 år** 10 13 9 11 14 
Antal kontakter til lægen det seneste år (gns.) 5,4 6,4 4,2 5,8 5,9 

Andel med kontakt til privat psykiater seneste 5 år 2 4 2 2 3 

Andel med kontakt til psykolog seneste 5 år 7 8 5 6 7 
Andel med ambulante behandlinger seneste 5 år 47 53 44 50 52 
Andel med beskæftigelse 3 år forud for ydelsesfor- 59 26 41 39 41 

Andel som har modtaget sygedagpenge 3 år forud 6 3 3 4 7 

Andel som har modtaget SU 3 år forud for ydelses- 80 28 64 63 42 

Anciennitet i kontanthjælpssystemet, år (gns.) 0,6 2 1 1,6 0,6 
Antal i alt 6.320 3.770 3.030  931 860 

Anm.: Visitationskategorierne summerer ikke nødvendigvis til 100, da de uoplyste ikke indgår. *Forsørgere dækker 
over personer med hjemmeboende ugifte børn under 25 år. ** På somatiske afdelinger. 

Kilde: DREAM og Danmarks Statistik 

Det fremgår, at de unge som er i beskæftigelse eller uddannelse i tredje og fjerde halvår er 
karakteriseret ved, at større andele har en gymnasial uddannelse og tidligere har været i be-
skæftigelse. Derudover har en større andel af de unges forældre en videregående uddan-
nelse og en større andel har været i beskæftigelse.  

nelse eller
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gelse halvår sørgede seshjælp ydelse

forløbets start 

for ydelsesforløbets start 
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Herudover ses fra tabel 1, at gruppen der er i uddannelseshjælp i de to sidste halvår, har 
den største andel af aktivitetsparate, de udgør 46 pct. af gruppen. I gennemsnit er det den 
yngste gruppe, og det er især unge af etnisk dansk oprindelse med en lille tilknytning til ar-
bejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Herudover fremgår at 20 pct. har været anbragt. 

Gruppen, der har været berørt af selvforsørgelse, har en overvægt af mænd, og er den 
gruppe, der har de højeste andele, der enten har været fængslet eller anholdt i løbet af de 
10 år forud for uddannelseshjælpsforløbets start.  

Blandt de unge, der bevæger sig ud og ind af uddannelseshjælp, er en høj andel på 64 pct. 
visiteret uddannelsesparate. Ellers skiller gruppen sig ikke ud på nogle enkelte karakteristika 
i forhold til de andre grupper.  

Til sidst fremgår, at blandt unge, der afgår til en anden ydelse, er der en høj andel med en 
anden etnisk baggrund. Det er også i denne gruppe, at den største andel har forældre, som 
har folkeskolen som højst fuldførte uddannelse. 

Overordnet er der ikke store forskelle i gruppernes karakteristika, det fremgår imidlertid tyde-
ligt, at der er en langt større andel, der er visiteret åbenlyst uddannelsesparate, som enten 
er i uddannelse eller beskæftigelse i de to sidste halvår. At der ikke er meget tydelige for-
skelle mellem grupperne, men at visitationskategorierne alligevel indikerer, hvilken vej de 
unge følger, peger på at der er karakteristika, der kan medføre, at nogle unge har nemmere 
ved at afgå til en uddannelse eller beskæftigelse end andre, men at disse karakteristika lig-
ger ud over dem, der er medtaget i tabel 1.  

I de følgende underafsnit gennemgås de fem gruppers hovedveje og hvilke karakteristika de 
unge har, baseret på hvilken hovedvej de følger. 

3.2 Unge afgået til uddannelse eller beskæftigelse 
I dette afsnit præsenteres de hovedveje, der findes blandt de 6.320 unge, der enten er i be-
skæftigelse eller uddannelse i de to sidste halvår og hvilke karakteristika de unge har. Grup
pen udgør 43 pct. af den samlede population.  

-

I figur 3 fremgår de fem hovedveje 57 pct. af gruppen følger. De resterende 43 pct. som 
også enten er i uddannelse eller beskæftigelse de sidste to halvår, følger mere atypiske 
veje, som ikke kan generaliseres i samme grad.  
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Den største hovedvej udgør 18 pct. af gruppen. Den består af personer der i første halvår 
fortrinsvis er i uddannelseshjælp for herefter at være i uddannelse i de efterfølgende tre 
halvår. De to næste hovedveje består af unge, der hurtigt afgår fra uddannelseshjælp til en-
ten beskæftigelse eller uddannelse, og udgør samlet 21 pct. af gruppen. Herefter kommer 
en hovedvej, hvor de unge er relativt lang tid i uddannelseshjælp før de afgår til en uddan-
nelse. Den hovedvej følger ni pct. af gruppen. Den sidste hovedvej udgør også ni pct. af 
gruppen, og repræsenterer unge der fortrinsvis er i uddannelseshjælp i det første halvår for 
herefter at afgå til beskæftigelse. Overordnet er der dermed tre hovedveje, hvor de unge af-
går til en uddannelse, og to hvor de unge afgår til beskæftigelse.  

I tabel 2 fremgår karakteristika for gruppen, der er i uddannelse eller beskæftigelse i tredje 
eller fjerde halvår, fordelt på de fem hovedveje, de unge i denne gruppe følger. Der er ikke 
store forskelle i de unges karakteristika, alt efter hvilken hovedvej de unge følger. 

Tabel 2. 

Karakteristika for unge der enten er i uddannelse eller beskæftigelse i de 

Hovedvej 1 2 3 4 5 Hele gruppen  

1. halvår Uddhjp.  Job Udd. Uddhjp.  Uddhjp.  
2. halvår Udd. Job Udd. Uddhjp.  Job 
3. halvår Udd. Job Udd. Udd. Job 
4. halvår Udd. Job Udd. Udd. Job 
Åbenlyst uddannelsesparat 37 53 48 17 34 41 
Uddannelsesparat 53 36 39 57 52 45 
Aktivitetsparat 6 1 3 16 6 5 
Alder 21 21 21 20 21 21 

Andel mænd 42 62 47 37 64 51 

Figur 3.  

De fem hovedveje for uddannelseshjælpsmodtagere der enten er i uddannelse 

N= 1.145
 (18 pct.)

N= 671
(11 pct.)

N= 656
(10 pct.)

N= 578
 (9 pct.)

N= 569
(9 pct.)

Uddannelseshjælp Uddannelse Beskæftigelse Anden offentlig ydelse Selvforsørgelse
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tilgang
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tilgang
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tilgang

Kilde: DREAM og egne beregninger. 

to sidste halvår, fordelt på deres fem hovedveje. 

eller beskæftigelse i de to sidste halvår 
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Andel med anden etnisk baggrund 20 10 22 15 15 16 
Andel enlige 50 49 53 48 49 49 
Andel forsørgere* 2 1 2 1 1 1 
Andel enlige forsørgere 1 0 1 0 0 0 
Højst fuldførte uddannelse 
-Folkeskolen 84 81 82 90 88 85 
-Gymnasiale uddannelser 16 18 18 10 12 15 
-Erhvervsuddannelser 0 1 0 0 0 0 
-Videregående uddannelser 0 0 0 0 0 0 
Forældrenes højst fuldførte uddannelse 
-Folkeskolen 24 18 25 23 20 21 
-Gymnasiale uddannelser 3 3 2 4 4 3 
-Erhvervsuddannelser 37 45 40 44 50 43 
-Videregående uddannelser 36 35 33 30 26 33 
Moderens beskæftigelsesgrad si- 54 64 49 54 58 57 

Faderens beskæftigelsesgrad si- 56 63 52 55 59 58 

Andel anbragt som barn 7 5 8 8 7 7 
Andel som har siddet i fængsel de 1 1 2 1 1 1 

Andel som har været anholdt de 5 7 8 4 9 6 

Andel med hospitalsindlæggelse 12 7 13 12 9 10 

Antal kontakter til lægen det sene- 5,7 4,7 5,5 7,2 4,6 5,4 

Andel med kontakt til privat psy- 2 3 2 2 2 2 

Andel med kontakt til psykolog se- 9 5 8 8 6 7 

Andel med ambulante behandlin- 47 46 47 52 45 47 

Andel med beskæftigelse 3 år 48 73 53 44 70 59 

Andel som har modtaget sygedag-
5 9 5 4 7 6 

Andel som har modtaget SU 3 år 80 83 80 69 75 80 

Anciennitet i kontanthjælpssyste- 0,7 0,3 0,4 1,1 0,6 0,6 

Antal i alt 1.145  671  656     578      569       6.320  

Anm.: Visitationskategorierne summerer ikke nødvendigvis til 100, da de uoplyste ikke indgår.  *Forsørgere dæk-
ker over personer med hjemmeboende ugifte børn under 25 år. ** På somatiske afdelinger. 

Kilde: DREAM og Danmarks Statistik. 

Imidlertid er der forskelle mellem visitationskategorierne. De åbenlyst uddannelsesparate og 
uddannelsesparate er overrepræsenterede blandt de grupper, der afgår hurtigt, det vil sige 
den anden og tredje hovedvej i figur 3, der tilsammen udgør 21 pct.. Dette stemmer overens 
med forventningerne om, at de mest ressourcestærke overgår hurtigst til uddannelse og be-
skæftigelse. Ligeledes fremgår også fra den fjerde hovedvej, at den vej hvor den største an-
del, 16 pct., af de aktivitetsparate findes, også er den vej, hvor de unge opholder sig længst i 
uddannelseshjælp.  

Det fremgår ligeledes af tabel 2, at blandt de unge, der opnår beskæftigelse, er mænd over-
repræsenterede i forhold til de unge, der følger de andre veje. Herudover er personer med 
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anden etnisk oprindelse underrepræsenterede. Det er også blandt de unge, som afgår di-
rekte til beskæftigelse, den anden hovedvej, at forældrene har den højeste beskæftigelses-
grad. Herudover er det også denne gruppe af unge, der selv har den højeste beskæftigel-
sesgrad, og den største andel der tidligere har modtaget SU. Det kan pege på, at det er en 
gruppe af unge, der er relativt ressourcestærke, men ikke lykkes med at tage en uddan-
nelse, og i stedet går i beskæftigelse.  

Samlet set gælder for 43 pct. af hele populationen af uddannelseshjælpsmodtagere, at de er 
kommet godt videre fra uddannelseshjælp og enten er i uddannelse eller har fundet beskæf-
tigelse. Selvom der er ikke er stor forskel blandt de unges karakteristika i forhold til hvilke 
veje de følger, er der noget som peger på, at det fortrinsvis er mænd og unge af dansk op-
rindelse der afgår til beskæftigelse, og at det er er den mest ressourcestærke del af denne 
gruppe af unge.  

3.3 Unge der er i uddannelseshjælp i tredje og fjerde halvår 
I dette afsnit præsenteres de hovedveje, der findes blandt de 3.770 unge, der er i uddannel-
seshjælp i de to sidste halvår. Herudover præsenteres de unges karakteristika for hver ho-
vedvej. Gruppen udgør 26 pct. af den samlede population.  

De fem hovedveje beskriver 97 pct. af gruppen, og der er dermed kun en rest på 3 pct., som 
følger atypiske veje.

Den største hovedvej udgør 89 pct. af gruppen, der har været i uddannelseshjælp i tredje og 
fjerde halvår, og består af unge, der har været i uddannelseshjælp i alle fire halvår, hvilket 
fremgår at figur 4. Herudover er der nogle små grupper, der enten har forsøgt sig med ud-
dannelse eller som har været i selvforsørgelse, inden de går tilbage til at modtage uddannel-
seshjælp.  

Figur 4.  

De fem hovedveje for uddannelseshjælpsmodtagere der modtager uddannelses-
hjælp de to sidste halvår 
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Uddannelseshjælp Uddannelse Beskæftigelse Anden offentlig ydelse Selvforsørgelse

1. halvår efter
tilgang

2. halvår efter
tilgang

3. halvår efter
tilgang

4. halvår efter
tilgang

N= 3.336
(89 pct.)

N= 142
(4 pct.)

N= 74
(2 pct.)

N= 41
(1 pct.)

N= 32
(1 pct.)

1. halvår efter
tilgang

2. halvår efter
tilgang

3. halvår efter
tilgang

4. halvår efter
tilgang

Kilde: DREAM og egne beregninger. 
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I tabel 3 fremgår karakteristika for de unge der modtager uddannelseshjælp i de sidste to 
halvår, fordelt på de fem hovedveje. Den store gruppe, der følger den første hovedvej, er i 
uddannelseshjælp i alle fire halvår. De er fortrinsvis visiteret uddannelsesparate eller aktivi-
tetsparate, hvilket taler for, at de unge kan have længerevarende forløb. Gruppen skiller sig 
mest ud ved fortrinsvist at bestå af unge af dansk oprindelse, at en relativt høj andel på 20 
pct. har været anbragte og en lav andel på 24 pct. har været i beskæftigelse forud for star-
ten af uddannelseshjælpsforløbet. Samtidig har kun 34 pct. modtaget SU forud for starten af 
uddannelseshjælpsforløbet.   

Den anden- og tredjestørste hovedvej overlapper med afsnit 3.6, der handler om unge, der 
skifter ud og ind af uddannelseshjælp og beskrives derfor i det afsnit.  
De to resterende veje er meget små, 73 personer i alt, og der konkluderes derfor ikke noget 
på baggrund af disse.  

Tabel 3.  

Karakteristika for unge der modtager uddannelseshjælp i tredje og fjerde 

Hovedvej 1 2 3 4 5 Hele gruppen 
1. halvår Uddhjp.  Uddhjp.  Uddhjp.  Udd. Selv. 
2. halvår Uddhjp.  Udd. Selv. Udd. Selv. 
3. halvår Uddhjp.  Uddhjp.  Uddhjp.  Uddhjp.  Uddhjp.  
4. halvår Uddhjp.  Uddhjp.  Uddhjp.  Uddhjp.  Uddhjp.  
Åbenlyst uddannelsesparat 3 29 14 22 16 5 
Uddannelsesparat 37 50 57 66 69 40 
Aktivitetsparat 51 13 20 5 16 46 
Alder 19 19 20 20 20 19 
Andel mænd 53 54 57 41 78 53 
Andel med anden etnisk baggrund 8 4 19 10 16 9 
Andel enlige 52 54 53 66 63 52 
Andel forsørgere 0 0 0 0 0 0 
Andel enlige forsørgere* 0 0 0 0 0 0 
Højst fuldførte uddannelse 
-Folkeskolen 95 96 95 93 97 95 
-Gymnasiale uddannelser 4 4 5 7 3 5 
-Erhvervsuddannelser 0 0 0 0 0 0 
-Videregående uddannelser 0 0 0 0 0 0 
Forældrenes højst fuldførte uddannelse 
-Folkeskolen 27 17 30 20 44 27 
-Gymnasiale uddannelser 3 0 4 2 6 3 
-Erhvervsuddannelser 43 58 41 54 25 43 
-Videregående uddannelser 26 25 26 24 25 27 

47 50 42 44 38 47 

Faderens beskæftigelsesgrad siden 55 60 46 46 46 54 

Andel anbragt som barn 20 13 22 27 19 20 
Andel som har siddet i fængsel de 1 0 5 5 3 1 

Andel som har været anholdt de se- 7 8 19 17 16 7 

Andel med hospitalsindlæggelse se-
neste 5 år** 13 4 12 15 13 13 

neste 10 år 

2008 

seneste 10 år 

Moderens beskæftigelsesgrad siden 
2008 

halvår, fordelt på de fem hovedveje. 



11 

3.4 Unge der i et af de fire halvår har været i selvforsørgelse 
I dette afsnit præsenteres de hovedveje, der findes blandt de 3.030 unge, der i et af de fire 
halvår har været berørt af selvforsørgelse. Gruppen udgør med 21 pct. af hele populationen 
en betydelig andel. Det er ikke muligt at angive præcis, hvad de unge foretager sig, imens 
de er i selvforsørgelse. Det kan være mange forskellige ting, blandt andet rejser, højskole, 
fængsling, sort arbejde, selvstændig virksomhed, hjemløshed eller at den unge forsørges af 
familie eller venner.  

De veje, som unge, der har været berørt af selvforsørgelse, følger, er illustreret i figur 4. Det 
fremgår, at denne gruppe af unge følger meget forskellige veje, de fem veje udgør kun 24 
pct. tilsammen. De fem veje kan dermed ikke siges at være hovedveje, og der vises derfor 
ikke karakteristika for vejene. I stedet henvises til tabel 1, hvor der fremgår karakteristika for 
den samlede gruppe af unge, der har været i selvforsørgelse.  

Antal kontakter til lægen det sene- 6,5 5,9 4,9 6,6 3,5 6,4 

Andel med kontakt til privat psykia- 4 4 4 5 0 4 

Andel med kontakt til psykolog se- 8 0 7 10 6 8 

Andel med ambulante behandlinger 54 46 47 49 50 53 

Andel med beskæftigelse 3 år forud 24 33 26 51 34 26 

Andel som har modtaget sygedag-
3 4 1 5 6 3 

Andel som har modtaget SU 3 år 34 67 49 78 56 28 

Anciennitet i kontanthjælpssyste- 2 1,3 1,3 1,5 1,5 2 

Antal i alt 3.336 142 74 41 32 3.770 

Anm.: Visitationskategorierne summerer ikke nødvendigvis til 100, da de uoplyste ikke indgår. *Forsørgere dækker 
over personer med hjemmeboende ugifte børn under 25 år. ** På somatiske afdelinger. 

Kilde: DREAM og Danmarks Statistik. 

ste år (gns.) 

ter seneste 5 år 

neste 5 år 

seneste 5 år 

for ydelsesforløbets start 

penge 3 år forud for ydelsesforlø-
bets start 

forud for ydelsesforløbets start 

met, år (gns.) 
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Figur 5.  

De fem hovedveje for uddannelseshjælpsmodtagere der har været i selvforsør-

N= 168
(6 pct.)

N= 167
(6 pct.)

N= 142
(5 pct.)

N= 131
(4 pct.)

N= 92
(3 pct.)

Uddannelseshjælp Uddannelse Beskæftigelse Anden offentlig ydelse Selvforsørgelse

1. halvår efter
tilgang

2. halvår efter
tilgang

3. halvår efter
tilgang

4. halvår efter
tilgang

Kilde: DREAM og egne beregninger. 

3.5 Unge der overgår til en anden offentlig ydelse 
I dette afsnit præsenteres de hovedveje, der findes blandt de 860 unge, der i det fjerde 
halvår er overgået til en anden ydelse. Gruppen udgør seks pct. af hele populationen.  

I figur 6 fremgår de fem største veje forunge, der afgår til en anden offentlig ydelse. Man 
skal være opmærksom på, at hele gruppen er meget lille, og at det dermed er et meget lille 
antal der følger de fem hovedveje, og at gruppen udgør en meget lille andel af den samlede 
population af uddannelseshjælpsmodtagere. Samlet set beskriver de fem hovedveje imidler-
tid gruppen, der afgår til en anden ydelse i en rimelig stor grad, da vejene udgør 68 pct. af 
denne gruppe. 

De to største hovedveje, som de unge følger, består af unge, der hurtigt afgår fra uddannel-
seshjælp, det vil sige, der er hurtig afklaring af den unge.  
For de resterende veje fremgår, at der går relativt lang tid før de unge afgår til en anden of-
fentlig ydelse.  

gelse. 
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Figur 6.  

De fem hovedveje for uddannelseshjælpsmodtagere, der afgår til anden offentlig ydelse 

N= 175
(20 pct.)

N= 131
(15 pct.)

N= 113
(13 pct.)

N= 103
 (12 pct.)

N= 34
(4 pct.)

1. halvår efter
tilgang

2. halvår efter
tilgang

3. halvår efter
tilgang

4. halvår efter
tilgang

Uddannelseshjælp Uddannelse Beskæftigelse Anden offentlig ydelse Selvforsørgelse

Anm.: Der er 237 unge der overgår til integrationsydelse, dette er en mekanisk effekt og de indgår derfor ikke i de beskrevne hoved-
veje.  

Kilde: Forløbsdatabasen DREAM og egne beregninger. 

I tabel 4 fremgår karakteristika for de unge, der afgår til en anden offentlig ydelse, fordelt på 
de fem veje, der udgør de største andele.  

Tabel 4. 

Hovedvej 1 2 3 4 5 Hele gruppen 

1. halvår Anden  Uddhjp.  Uddhjp.  Uddhjp.  Job 
2. halvår Anden  Anden  Uddhjp.  Uddhjp.  Job 
3. halvår Anden  Anden  Uddhjp.  Anden.  Job 
4. halvår Anden  Anden  Anden  Anden  Anden  
Åbenlyst uddannelsesparat 7 8 0 5 41 15 
Uddannelsesparat 10 36 23 35 44 34 
Aktivitetsparat 62 44 66 50 0 38 
Alder 20 21 20 20 22 21 
Andel mænd 62 50 63 55 41 55 
Andel med anden etnisk 21 31 12 25 18 25 

Andel enlige 44 45 54 44 59 47 
Andel forsørgere* 0 2 0 0 3 2 
Andel enlige forsørgere 10 0 0 0 0 0 
Højst fuldførte uddannelse 
-Folkeskolen 91 88 95 92 74 87 
-Gymnasiale uddannelser 4 11 5 5 24 11 
-Erhvervsuddannelser 3 2 0 3 3 2 
-Videregående uddannelser 2 0 0 0 0 1 

baggrund 

Karakteristika for unge der overgår til en anden ydelse fordelt på de fem 
hovedveje. 
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Forældrenes højst fuldførte uddannelse 
-Folkeskolen 26 44 32 41 35 35 
-Gymnasiale uddannelser 3 3 5 0 0 3 
-Erhvervsuddannelser 42 31 36 40 29 36 
-Videregående uddannelser 29 22 27 19 35 26 
Moderens beskæftigelses- 50 55 42 51 67 51 

Faderens beskæftigelses-
grad siden 2008 58 63 51 59 62 57 

Andel anbragt som  barn 17 11 26 14 9 
Andel som har siddet i 1 2 2 1 3 2 

4 6 4 1 9 6 

Andel med hospitalsindlæg- 22 14 12 13 3 14 

Antal kontakter til lægen 6,0 5,8 6,2 6,1 7,0 5,9 

Andel med kontakt til pri- 1 0 10 5 3 3 

Andel med kontakt til psy- 3 6 10 9 12 7 

Andel med ambulante be- 67 51 52 50 50 52 

Andel med beskæftigelse 3 
21 36 27 27 94 41 

Andel som har modtaget 
7 6 3 4 6 7 

Andel som har modtaget SU 
17 34 25 26 79 42 

Anciennitet i kontant- 0,1 0,5 1,5 1,1 0,1 0,6 

Antal i alt 175 131 113 103 34 860 

Anm.: Visitationskategorierne summerer ikke nødvendigvis til 100, da de uoplyste ikke indgår.  *Forsørgere dækker 
over personer med hjemmeboende ugifte børn under 25 år. ** På somatiske afdelinger 

Kilde: DREAM og Danmarks Statistik 

3.6 Unge der bevæger sig ind og ud af uddannelseshjælp 
I dette afsnit præsenteres de hovedveje, der findes blandt de 931 unge, som mindst én gang 
forlader uddannelseshjælp for herefter at vende tilbage til uddannelseshjælp igen. Gruppen 
udgør seks pct. af hele populationen. 

Antalsmæssigt er det ikke en stor gruppe, hvilket umiddelbart peger på, at omfanget af unge 
der skifter ud og ind af uddannelseshjælp, er relativt begrænset. Det bemærkes, at der kan 
være unge, som har meget kortvarige perioder ind og ud af uddannelseshjælp, som ikke er 
afspejlet i denne gruppering. 
Hovedvejene for gruppen ses i figur 7. De fem hovedveje beskriver i alt 57 pct. af gruppen. 
De tre største hoveveje består af unge, der skifter mellem uddannelseshjælp og uddan-
nelse, mens de to resterende veje består af unge, der skifter mellem uddannelseshjælp og 
selvforsørgelse. 

hjælpssystemet, år (gns.) 

bets start 
3 år forud for ydelsesforlø-

for ydelsesforløbets start 
sygedagpenge 3 år forud 

bets start 
år forud for ydelsesforlø-

handlinger seneste 5 år 

kolog seneste 5 år 

vat psykiater seneste 5 år 

det seneste år (gns.) 

gelse seneste 5 år** 

Andel som har været an-
holdt de seneste 10 år 

grad siden 2008 

fængsel de seneste 10 år 
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Fra tabel 5 fremgår, at der ikke er betydelige forskelle mellem de unge der skifter mellem 
uddannelseshjælp og en uddannelse og unge der skifter mellem uddannelseshjælp og selv-
forsørgelse.  

Fra tabel 5 fremgår, at der er en lille tendens til, at de unge der skifter mellem uddannelses-
hjælp og selvforsørgelse har større andele, der er visiteret aktivitetsparate, atmænd er over-
repræsenterede, at en lidt større andel er af anden etnisk oprindelse, at der er en større an-
del, der har været anbragt eller anholdt de seneste 10 år, samt at en mindre andel har været 
beskæftiget de seneste tre år.  
Der er således en tendens til, at det er de mindst ressourcestærke unge, der går ud i selv-
forsørgelse for herefter at vende tilbage til uddannelseshjælp.    

Tabel 5.  

Karakteristika for unge der bevæger sig ind og ud af uddannelseshjælp for-
delt på de fem hovedveje 

Hovedvej 1 2 3 4 5 Hele gruppen 

1. halvår 
2. halvår Udd. Uddhjp.  Udd. Uddhjp.  Selv. 
3. halvår Uddhjp.  Udd. Udd. 
4. halvår Uddhjp.  Uddhjp.  Uddhjp.  Uddhjp.  Uddhjp.  
Åbenlyst uddannelsesparat 23 11 20 12 14 17 
Uddannelsesparat 68 66 65 55 57 64 
Aktivitetsparat 4 13 10 30 20 13 
Alder 20 20 20 19 20 20 
Andel mænd 48 44 51 62 57 57 
Andel med anden etnisk baggrund 14 9 18 19 19 16 

Figur 7. 

De fem hovedveje for uddannelseshjælpsmodtagere, der bevæger sig ud og ind af 

1. halvår efter 2. halvår efter 3. halvår efter 4. halvår efter
1. halvtilgangår efter 2. halvtilgangår efter 3. halvtilgangår efter 4. htilgangalvår efter

N= 142 tilgang tilgang tilgang tilgang
N=(16 p 194ct.)

(18 pct.)

N= 108
N=(12 p 188ct.)

(18 pct.)

N= 102
N=(12 p 183ct.)

(17 pct.)

N= 77
N= 16(9 pct.)1

 (15 pct.)

N= 74
N=(8 pct.) 34

(3 pct.)

Uddannelseshjælp Uddannelse Beskæftigelse Anden offentlig ydelse Selvforsørgelse

Kilde: DREAM og egne beregninger. 

Uddhjp.  Uddhjp.  Uddhjp.  Uddhjp.  Uddhjp.  

Selv. Uddhjp.  

uddannelseshjælp 
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Andel enlige 49 56 52 61 53 53 
Andel forsørgere* 1 0 0 1 0 1 
Andel enlige forsørgere 0 0 0 0 0 0 
Højst fuldførte uddannelse 
-Folkeskolen 92 96 86 99 95 93 
-Gymnasiale uddannelser 8 4 14 1 5 6 
-Erhvervsuddannelser 0 0 0 0 0 0 
-Videregående uddannelser 0 0 0 0 0 0 
Forældrenes højst fuldførte uddannelse 
-Folkeskolen 25 31 26 31 30 26 
-Gymnasiale uddannelser 4 3 3 8 4 4 
-Erhvervsuddannelser 43 49 39 43 41 44 
-Videregående uddannelser 29 18 31 18 26 26 
Moderens beskæftigelsesgrad siden 44 43 48 32 42 45 

Faderens beskæftigelsesgrad siden 53 45 49 45 46 50 

Andel anbragt som barn 11 18 15 32 22 16 

Andel som har siddet i fængsel de se- 1 3 0 4 5 2 

Andel som har været anholdt de se- 8 10 5 21 19 13 

Andel med hospitalsindlæggelse se- 15 10 11 13 12 11 

Antal kontakter til lægen det seneste 6,5 6,9 7,5 5,9 4,9 5,8 

Andel med kontakt til privat psykia- 2 3 5 1 4 2 

Andel med kontakt til psykolog se- 6 8 8 5 7 6 

56 52 56 48 47 50 

Andel med beskæftigelse 3 år forud 37 33 43 26 26 39 

Andel som har modtaget sygedag-
2 4 8 0 1 4 

Andel som har modtaget SU 3 år 70 56 75 42 49 63 

Anciennitet i kontanthjælpssyste- 1,6 1,7 1,7 1,8 1,3 1,6 

Antal i alt  142 108 102 77 74 931 

Anm.: Visitationskategorierne summerer ikke nødvendigvis til 100, da de uoplyste ikke indgår. *Forsørgere dækker 
over personer med hjemmeboende ugifte børn under 25 år. ** På somatiske afdelinger. 

Kilde: DREAM og Danmarks Statistik. 
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