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1. INTRODUKTION  

Nærværende rapport giver et indblik i sammenhængen mellem uddannelse og forsørgelse blandt 

unge i Østdanmark. Rapporten beskriver dels 15-17 åriges risiko for at ende på offentlig forsør-

gelse når de fylder 18, og dels bevægelses- og afgangsmønstre for ledige 18-29 årige uden ud-

dannelse. Formålet med analyserne er at opnå en større viden om, hvilke typer unge ledige, der 

starter i uddannelse, og hvilke der ikke gør. Analysen er gennemført for at kunne målrette og 

styrke jobcentrenes uddannelsesindsats overfor ledige unge uden uddannelse. 

 

Rapporten er en opdatering af flere tidligere gennemførte analyser, hvor den seneste er udarbej-

det i 2013. I nærværende rapport er alle tal opdateret til at afspejle senest tilgængelige data. 

Der vil derfor være forskellige statustidspunkter og analyseperioder, for de enkelte analyser, alt 

efter analysens formål og målgruppe, se de forskellige analyser i kapitel 2-7 for en beskrivelse af 

de specifikke statustidspunkter og analyseperioder. For de analyser, hvor en sammenligning med 

tidligere år er relevant, er der i Bilag 4 vist resultaterne for året før.  

 

1.1 Undersøgelsesspørgsmål 

 

Rapporten behandler to separate målgrupper af unge: 

 Unge 15-17 årige som ikke har en igangværende uddannelse 

 Ledige 18 – 29 årige, som ikke har en afsluttet uddannelse 

 

Under hovedtemaet unge 15-17 årige behandler rapporten følgende spørgsmål: 

 Hvor stor en andel af de 15 – 17 årige uden uddannelse overgår til kontanthjælp i det år 

hvor de fylder 18? 

 

Boks 1: Definition af unge 15-17 årige uden igangværende uddannelse 

 

  

Under hovedtemaet ledige 18-29 årige uden uddannelse behandles følgende undersøgelses-

spørgsmål:  

 

 Hvor mange af de ledige unge i Østdanmark har ikke en uddannelse? 

 Hvor mange af de unge uden uddannelse afgår til uddannelse?  

 Hvad karakteriserer dem, der kommer i uddannelse i forhold til dem som ikke afgår til ud-

dannelse?  

 Hvilke faktorer øger sandsynligheden for at de unge afgår til andet end uddannelse, og hvem 

skal man på baggrund heraf have særlig opmærksomhed på? 

 Hvordan bevæger de unge sig mellem ledighed, SU og selvforsørgelse? 

DEFINITION AF UNGE 15-17 ÅRIGE UDEN IGANGVÆRENDE UD-

DANNELSE 

15 – 17 årige uden igangværende uddannelse defineres som alle 15-17 årige med bo-

pæl i Østdanmark, som ikke har en igangværende uddannelse (grundskole eller ung-

domsuddannelse) på statustidspunktet. 
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Boks 2: Definition af unge 18-29 årige uden uddannelse 

 

 

1.2 Hovedkonklusioner 

 

Markant risiko for kontanthjælp blandt 15-17 årige uden uddannelse 

På landsplan havde ca. 14.000 15-17 årige, svarende til 6,5 pct. af alle 15-17 årige ikke en 

igangværende uddannelse i 2010, jf. Kapitel 2. Blandt disse unge uden igangværende uddannelse 

modtager 34 pct. kontanthjælp i minimum en uge det år de fylder 18. Det tilsvarende tal for 15-

17 årige med en igangværende uddannelse er 8 pct.   

 

Over 60 pct. af unge ledige har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse 

I oktober 2013 var der næsten 37.000 ledige unge under 30 år i Østdanmark1, jf. Kapitel 3. 67,6 

pct. af disse ledige unge havde ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse2. Ca. 60 pct. 

havde ingen uddannelse udover grundskole, mens ca. 8 pct. havde en gymnasial uddannelse. 

Andelen af ledige unge, som er uden uddannelse udover grundskolen er faldet en smule siden 

oktober 2012, men antallet er steget. I Hovestaden er der således næsten 850 flere ledige unge i 

2013, mens der i Region Sjælland er næsten 300 flere jf. Bilagstabel 9.  

 

Det er primært unge kontanthjælpsmodtagere, der er uden kompetencegivende uddannelse. 

Blandt de jobklare kontanthjælpsmodtagere er det ca. 85 pct., der ikke har en erhvervskompe-

tencegivende uddannelse. For de ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere er andelen helt oppe på 

95 pct. Det tilsvarende tal for de ledige unge a-dagpengemodtagere er 18 pct. 3 

 

18 pct. af de ledige unge, som kun har grundskoleuddannelse, er i gang med uddannel-

se 1 år senere 

Af alle 18-29 årige unge, som var ledige og ikke faglærte i oktober 2012, var kun ca. 18 pct. i 

gang med en uddannelse et år senere, jf. afsnit 5.1. De påbegyndte uddannelsesforløb omfatter 

primært erhvervsfaglige praktik og hovedforløb samt grundforløb, hvorimod almen- og erhvervs-

gymnasiale uddannelser kun påbegyndes af ganske få ikke faglærte ledige. Denne gruppe af 

unge kommer heller ikke i særlig høj grad i beskæftigelse. Blandt de 18-29 årige unge ikke fag-

lærte, der var ledige pr. oktober 2012 var 57 pct. således på kontanthjælp et år senere.  

 

Studenter starter i højere grad på uddannelse, og er i højere grad selvforsørgende.  

                                                
1 Opgjort pr. oktober 2013, som er den senest tilgængelige opgørelse i uddannelsesstatistikken 
2 Uden uddannelse dækker over, at de hverken har afsluttet en uddannelse eller er i gang med uddannelse. Det at de ikke har en 

igangværende uddannelse ligger implicit i deres status som ledige, derfor ses i praksis udelukkende på afsluttet uddannelse. 
3 Andelen uden kompetencegivende uddannelse er summen af andelene af ikke-faglærte og ikke-faglærte studenter for de tre ydelses-

typer, jf. Tabel 3.    

DEFINITION AF UNGE 18-29 ÅRIGE UDEN UDDANNELSE 

Undersøgelsens fokus er ledige unge under 30 år uden uddannelse. Alle de unge, der 

indgår i analysen, er i udgangspunktet ledige, og har derfor heller ikke en aktiv igang-

værende uddannelse. I analysen arbejdes der med følgende uddannelsesafgrænsnin-

ger: 

a) Unge ikke faglærte. Er unge, som har folkeskole som højest fuldførte uddan-

nelse. 

b) Unge ikke faglærte studenter. Er unge, som har gymnasial uddannelse som 

højest fuldførte uddannelse. Gymnasial uddannelse omfatter almengymnasial, 

HTX, HHX eller HF.   

 

For mere uddybende definition se bilag 1. 
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45 pct. af de ikke-faglærte studenter, der var ledige i 2012, påbegynder en kompetencegivende 

uddannelse, jf. afsnit 5.2. Denne andel er således dobbelt så høj som for ledige uden en gymna-

sial uddannelse i 2012.  

 

De ikke-faglærte studenter påbegynder i høj grad lange eller mellemlange videregående uddan-

nelser, mens færre påbegynder korte videregående uddannelse, jf. Kapitel 5. Der er også mar-

kant færre studenter, der er på kontanthjælp et år senere, og flere er selvforsørgende end blandt 

de ikke faglærte. Der var således 23 pct. af studenterne som var selvforsørgende i 2013, mens 

den tilsvarende andel blandt de ikke faglærte var 15 pct.    

 

Lang forudgående ledighed, lavt-uddannede forældre og forældre med lav indkomst 

reducerer sandsynligheden for at starte uddannelse 

Der er en række faktorer som påvirker, hvor sandsynligt det er, at unge ledige 18-29 årige påbe-

gynder uddannelse, jf. kapitel 6. De fleste er velkendte faktorer, som generelt hænger sammen 

med risikoen for manglende uddannelse og svag arbejdsmarkedstilknytning. Disse faktorer er 

blandt andet, at en persons forældre har lav indkomst og lav eller ingen uddannelse. Man ser 

også, at jo svagere arbejdsmarkedstilknytning den ledige har haft i det tidligere år jo mindre er 

sandsynligheden for at starte uddannelse.  

 

De yngre ledige starter oftere i uddannelse 

Der ses også en tendens til, at de 18-24-årige har en større sandsynlighed for at påbegynde ud-

dannelse end de 25-30-årige, se Tabel 11 i kapitel 6. Denne sammenhæng viser, at det har kon-

sekvenser, hvis unge ikke får en uddannelse. Forskellen ligger i at, hvis de unge finder fodfæste 

på arbejdsmarkedet som ufaglærte, og derefter bliver ledige i en højere alder, evt. som a-

dagpengemodtagere, er det mindre sandsynligt, at de vil påbegynde og gennemføre en uddan-

nelse. 

 

En væsentlig andel af de ikke faglærte ledige i 2012 er startet på SU på et tidspunkt 

inden 2014 …  

Som en del af analysen er der gennemført en flowanalyse i perioden fra oktober 2012 til maj 

2014, som viser bevægelser mellem ledighed, SU og selvforsørgelse for unge ledige uden uddan-

nelse, jf. Kapitel 7. Flowanalysen viser blandt andet, hvor mange unge uden uddannelse, som 

overgår til SU på et givent tidspunkt i perioden fra oktober 2012 til maj 2014. For de ikke faglær-

te unge er der 12 pct. der overgår til at modtage SU, og af disse er lidt under halvdelen stadig i 

uddannelse i maj 2014. Der er også 11 pct. af de ikke faglærte unge ledige per oktober 2012, 

som først overgår til selvforsørgelse, for senere at overgå til at modtage SU. Af denne gruppe er 

det cirka halvdelen, som også modtager SU i maj 2014. Det er således næsten en fjerdedel af de 

ikke faglærte, der er i berøring med uddannelsessystemet efter deres ledighedsperiode4. I for-

tolkningen af tallene skal man være opmærksom på, at SU er en god indikator for, at man er 

aktiv på en uddannelse, mens der på den anden side også er flere uddannelser, hvor man ikke 

modtager SU.  

 

… Men en stor del af dem, der modtager SU falder tilbage til ledighed 

For de ikke faglærte viser flowanalysen, at en stor del af dem der modtager SU i løbet af perio-

den oktober 2012 og maj 2014 falder fra, og dermed går tilbage til ledighed, se afsnit 7.1. For de 

ikke faglærte er det eksempelvis mindre end halvdelen af dem der modtager SU i løbet af perio-

den, der også er i uddannelse i maj 2014. Flow diagrammet viser også, at de der falder fra SU i 

højere grad overgår til offentlig forsørgelse end selvforsørgelse.  

 

Studenter bedre til at fastholde uddannelse  

For de ledige ikke faglærte studenter er der flere, som på et tidspunkt i løbet af perioden oktober 

2012 til maj 2014 overgår til SU end de ikke faglærte, jf. afsnit 7.2. Blandt de ikke faglærte stu-

                                                
4 Der er derudover 1,2 pct. der går fra ledig til selvforsøget tilbage til ledighed, for derefter at afgå til SU.  
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denter, der overgår til SU i step 1 eller step 2, vedbliver knap 60 pct. med at modtage SU i den 

resterende periode (der ses bort fra dem, der begynder at modtage SU i den sidste periode). 

Blandt dem, der ophører fra SU, går omkring halvdelen til selvforsørgelse og den anden halvdel 

tilbage til ledighed eller anden offentlig forsørgelse. De ikke faglærte studenter er således, bedre 

til at fastholde deres tilknytning til uddannelsessystemet, sammenlignet med de ikke faglærte. 
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2. RISIKO FOR KONTANTHJÆLP BLANDT 15-17 ÅRIGE 

UDEN UDDANNELSE 

15 – 17 årige, som ikke er i gang med en uddannelse udgør en særlig risikogruppe for at møde 

op i jobcentret som kontanthjælpsmodtagere når de fylder 18. I dette afsnit analyseres omfanget 

af denne problemstilling ved at se på en gruppe af 15-17 årige pr. 1. januar 2010 og følge deres 

risiko for at være kontanthjælpsmodtagere i året, hvor de fylder 18. 

 

 

 

Tabel 1 viser de 15-17 årige i 2010 fordelt efter uddannelsesstatus. 

Tabel 1: 15-17 årige i 2010 fordelt efter deres uddannelsesstatus, separat for region, køn og herkomst 

 Igangværende 
uddannelse 

Ingen igangværende 
uddannelse 

Samlet 

 Pct. Pct. Pct. Antal 

Region     

Hovedstaden 93,3 6,8 100 57.447 

Sjælland 92,6 7,4 100 33.775 

Syddanmark 93,6 6,4 100 49.189 

Midtjylland 93,8 6,2 100 50.127 

Nordjylland 94,2 5,8 100 23.203 

Køn     

Kvinder 93,8 6,2 100 104.142 

Mænd 93,2 6,9 100 109.599 

Herkomst     

Danskere 93,7 6,4 100 191.714 

Vestlige lande 89,5 10,6 100 3.318 

Ikke vestlige lande 92,3 7,7 100 18.709 

Alle 93,5 6,5 100 213.741 

Kilde: DREAM sammenkørt med uddannelsesvariable fra Danmarks Statistik, 1.10.2010 (HFAUDD og UDD) 

Note: Der er kun medtaget personer, hvor der er information om køn, region og herkomst, hvorfor antallet kan variere en 

smule fra bilagene for Region Hovedstaden, Region Sjælland og Østdanmark.      

 

Det fremgår af ovenstående tabel, at der på landsplan var 6,5 pct. af de 15-17 årige, som ikke 

havde en igangværende uddannelse i 2010. Dette svarer til ca. 14.000 personer. Andelen uden 

igangværende uddannelse i aldersgruppen varierer en smule mellem regionerne. Region Sjælland 

har med 7,4 pct. den største andel af unge 15-17 årige uden igangværende uddannelse. Den 

næsthøjeste procentandel findes i Region Hovedstaden med 6,8 pct. Tabellen viser også at der er 

en større andel af mænd (6,9 pct.) end kvinder (6,2 pct.), som ikke har en igangværende ud-

dannelse. Ligeledes er der en større andel af personer med udenlandsk herkomst end med dansk 

herkomst som er uden igangværende uddannelse.  Sammenligner man med den forrige rapport 

er der tendens til at en større andel i dag er i gang med en uddannelse.  

 

Opgørelse af ledige unge med og uden uddannelse 

 

 Opgørelsen tager udgangspunkt i unge som var i aldersgruppen 15 – 17 år og var 

uden igangværende uddannelse (grundskole eller ungdomsuddannelse) pr. 1. janu-

ar 2010.   

 For denne gruppe af unge undersøges det, om de modtager kontanthjælp i mindst 

en af de 52 uger efter deres 18 års fødselsdag. 

 Perioden for forekomsten af kontanthjælp varierer således efter den enkelte per-

sons alder pr. 1. januar 2010, således er kontanthjælp opgjort i 2010 for de ældste 

17 årige, og tilsvarende i en periode helt frem til 2014 for de yngste 15 årige. 
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Følgende figur viser, hvor stor en andel af de unge 15-17 årige som modtager kontanthjælp det 

år de fylder 18. 

 

Figur 1: Procentvis andel af 15-17 årige, som modtager kontanthjælp det år de fylder 18, separat for 
uddannelsesstatus i 2010 

Note: Der er kun medtaget personer, hvor der er information om køn, region og herkomst  

 

Som det fremgår af figuren har de unges uddannelsesstatus pr. 1. januar 2010 en markant be-

tydning for deres tilbøjelighed til at modtage kontanthjælp når de fylder 18.  

 

Blandt de 15-17 årige, der i 2010 var uden igangværende uddannelse, er det således 34 pct., 

som er at finde blandt kontanthjælpsmodtagerne i mindst en af de 52 uger efter de er fyldt 18 

år. Blandt gruppen med igangværende uddannelse er det tilsvarende tal ca. 8 pct. Der er nogen 

regional variation i andelen af unge uden igangværende uddannelse der overgår til kontanthjælp. 

Den højeste andel på 39 pct. er i Region Nordjylland, og den laveste andel på 32 pct. er i Region 

Hovedstaden. I den seneste rapport fra 2013 var den samlede andel af 15-17 årige, uden igang-

værende uddannelse der overgik til kontanthjælp, på omtrent samme niveau.  
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3. LEDIGE 18-29 ÅRIGE UDEN UDDANNELSE 

De unge ledige i Østdanmark er i meget stort omfang uden en erhvervskompetencegivende ud-

dannelse. Når man ser på de seneste tilgængelige uddannelsesoplysninger fra oktober 2013, 

viser analysen, at 67,6 pct. af alle unge ledige i Østdanmark var uden en erhvervskompetencegi-

vende uddannelse. Det er på linje med andelen fra året før, der viste, at ca. 68,1 pct. af de unge 

ledige i Østdanmark var uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, jf. Bilagstabel 9. Det 

vil i afsnit 3.2 blive belyst, at der i denne sammenhæng er stor forskel på dagpengemodtagere 

og kontanthjælpsmodtagere. 

 

Boks 3: Afgrænsning 

 

 

3.1 Ledige unge med og uden uddannelse 

I Østdanmark var der ca. 37.000 ledige unge pr. 1.oktober 2013. Heraf havde 60 pct. hverken en 

erhvervskompetencegivende eller studiekompetencegivende uddannelse og de var ikke i gang 

med en uddannelse. 8 pct. af de 37.000 ledige havde dog en studiekompetencegivende uddan-

nelse, dvs. en almen- eller erhvervsgymnasial uddannelse. En oversigt er vist i nedenstående 

tabel. 

Tabel 2: Ledige unge med og uden uddannelse, okt. 2013 

 Ikke faglærte Ikke faglærte 
studenter 

Erhvervs-
kompetencegivende 

uddannelse 

Alle 

 Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal 

Hovedstaden 56,5 14.147 8,7 2.180 34,8 8.727 100 25.054 

Sjælland 66,4 7.892 6,3 752 27,3 3.242 100 11.886 

Østdanmark 59,7 22.039 7,9 2.932 32,4 11.969 100 36.940 

Kilde: DREAM sammenkørt med uddannelsesvariable fra Danmarks Statistik, 1.10.2013 (HFAUDD og UDD) 

Note: Sammenlignelige tal fra oktober 2012 findes i Bilagstabel 9 

 

Ovenstående tabel viser at andelen af unge ledige med grundskole som højest fuldførte uddan-

nelse er højere i Region Sjælland end i Region Hovedstaden, mens andelen af unge ledige med 

studentereksamen er højere i Region Hovedstaden end i Region Sjælland.  
 

 

3.2 Lediges uddannelsesstatus opdelt på ydelse og alder 

Ikke så overraskende viser Tabel 3 nedenfor, at jo ældre de unge ledige bliver, jo flere har en 

erhvervskompetencegivende uddannelse. Blandt de 18-24 årige er det således 21 pct. der har en 

erhvervskompetencegivende uddannelse, mens det er tilfældet for mere end dobbelt så mange – 

helt præcist 44 pct. – af de 25-29 årige. 

 

Metode til opgørelse af ledige unge med og uden uddannelse 

 

 Analysen tager udgangspunkt i unge under 30 år bosat i Østdanmark, som pr. 

1.10.2013 modtog kontanthjælp eller dagpenge.  

 Uddannelsesstatus opgøres i Danmarks Statistiks registre pr.1.10.2013. Dette er de 

senest tilgængelige uddannelsesdata. Uddannelsesstatus opdeles i tre kategorier: 

Ikke faglærte, ikke faglærte studenter, og personer med erhvervskompetencegi-

vende uddannelse. 
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Tabel 3: Ledige unge med og uden uddannelse, Østdanmark, okt. 2013 

 Ikke faglærte Ikke faglærte 
studenter 

Erhvervs-
kompe-

tencegivende 
uddannelse 

I alt 

 Pct. Pct. Pct. Pct. Antal 

Aldersgruppe      

18-24 år 70,2 9,2 20,5 100 18.551 

25-29 år 49,0 6,7 44,4 100 18.389 

Ydelse      

Dagpenge 14,9 3,0 82,1 100 11.833 

Kontant - ikke jobklar 88,6 6,2 5,1 100 15.277 

Kontant - jobklar 68,5 16,6 14,9 100 9.830 

Alle 59,7 7,9 32,4 100 36.940 

Note: Ikke-jobklar dækker over matchkategori 2 og 3.  

Kilde: DREAM sammenkørt med uddannelsesvariable fra Danmarks Statistik, 1.10.2013 (HFAUDD og UDD) 

 

Tabel 3 viser også, at der er stor forskel på uddannelsesbaggrunden for unge kontanthjælpsmod-

tagere i forhold til a-dagpengemodtagere. Ca. 85 pct. af de unge jobklare kontanthjælpsmodta-

gere har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse. For ikke-jobklare kontanthjælpsmod-

tagere er andelen uden erhvervskompetencegivende uddannelse ca. 95 pct. Flere af de unge 

kontanthjælpsmodtagere har dog en gymnasial uddannelse - henholdsvis 17 pct. af de unge 

jobklare og 6 pct. af de unge ikke-jobklare. Dette billede er markant anderledes for unge a-

dagpenge-modtagere. I denne gruppe har 82 pct. en erhvervskompetencegivende uddannelse, 3 

pct. har en gymnasial uddannelse, og kun 15 pct. har folkeskolen som højest fuldførte uddannel-

se.     

 

I bilag 3 kan man finde Tabel 3 fordelt på Region Hovedstaden og Region Sjælland.   
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4. MÅLGRUPPEANALYSE FOR LEDIGE 18-29 ÅRIGE 

For at få et billede af de ledige unge uden uddannelse er der foretaget en målgruppeanalyse af 

de ledige, der overgår til ”SU” på et tidspunkt efter deres ledighed. Der er valgt at tage udgangs-

punkt i ledige unge pr. 1.10.2012, for at sikre en tilstrækkelig analyseperiode, således er analy-

seperioden oktober 2012 frem til maj 2014. Der undersøges i målgruppeanalysen hvilke ydelser 

de unge ledige overgår til, når de afslutter ledighed, samt hvilke ydelser de modtager i slutningen 

af analyseperioden, maj 2014. Analysen viser, hvor mange ledige unge uden uddannelse, som 

afslutter til ”SU”, samt hvad der kendetegner dem, som afslutter til ”SU” i forhold til dem, der 

fortsat er ledige eller afslutter til ”andet”. Ledige unge som afslutter til ”andet” dækker bl.a. over 

afgang til selvforsørgelse, jf. Boks 4.  

 

For at sikre konsistens og de mest aktuelle data er der anvendt DREAM-data til at opgøre afgang 

til ”SU”. Afgang til ”SU” omfatter i denne analyse personer der begynder at modtage SU, SVU og 

voksenlærling ydelse. 

 

Boks 4: Afgrænsning 

 

 

4.1 Andel af ledige unge uden uddannelse pr. 1.10.2012 

I Tabel 4 præsenteres de ledige med og uden uddannelse pr. 1.oktober 2012. Rapporten benytter 

uddannelsesstatus fra oktober 2012, for at kunne beskrive de unges udvikling i løbet af mindst et 

fuldt år. Hvis der var benyttet uddannelsesdata fra 2013, ville forløbet kun være cirka et halvt år 

(frem til maj 2014).  

 

Tabellen viser først og fremmest, hvor stor en andel af unge ledige, der afslutter deres ledigheds-

forløb ved at overgå til ”SU”. Kategorien ”andet” dækker over afgang til selvforsørgelse (herun-

der en ydelse som barselsdagpenge, se boks 4) eller flytning fra Østdanmark.  

 

 

Noter til målgruppeanalysen 

 

 Analysen tager udgangspunkt i unge under 30 år bosat i Østdanmark, som pr. 

1.10.2012 modtog kontanthjælp eller dagpenge, og som ikke havde afsluttet en 

erhvervskompetencegivende uddannelse. 

 Et ledighedsforløb er afsluttet, hvis personen ikke modtager uddannelseshjælp, 

kontanthjælp eller a-dagpenge i 4 sammenhængende uger. Hvis en person afslut-

ter flere ledighedsforløb inden for den valgte periode, vil kun den første sammen-

hængende 4-ugers afgangsstatus medtages i målingen.  

 Afgang til ”SU” opgøres i DREAM og omfatter SU med og uden ydelse, SVU og vok-

senlærling. 

 Afgang til ”andet” inkluderer selvforsørgelse og udvandret samt øvrige offentlige 

ydelser der ikke er kontanthjælp eller dagpenge, herunder barsel, sygedagpenge, 

førtidspension, revalidering, fleksjob mv.  

 Hvis man sammenligner tabellernes værdier med den tidligere rapport fra 2013 

skal man være opmærksom på, at indeværende rapport benytter maj som afslut-

tende måned fremfor marts. Der kan således være forskelle, der skyldes sæsonud-

sving.  
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Tabel 4: Andel af unge ledige som er afsluttet til SU, andet eller ledige hele perioden, okt. 2012 – maj 
2014, separat efter uddannelsesstatus pr. okt. 2012 

  Afsluttet til 
SU 

Afsluttet til 
andet* 

Ledig hele 
perioden 

I alt 

  pct. pct. pct. pct. Antal 

Ikke faglærte      

 Hovedstaden 23,4 39,5 37,1 100 13.287 

 Sjælland 28,5 32,8 38,8 100 7.513 

 Østdanmark 25,2 37,1 37,7 100 20.800 

Ikke faglærte studenter     

 Hovedstaden 50,8 33,4 15,7 100 2.032 

 Sjælland 51,3 31,0 17,7 100 616 

 Østdanmark 50,9 32,9 16,2 100 2.648 

Med erhvervskompetence     

 Hovedstaden 13,0 79,3 7,6 100 7.932 

 Sjælland 13,7 75,7 10,6 100 3.054 

 Østdanmark 13,2 78,3 8,5 100 10.986 

Kilde: DREAM sammenkørt med uddannelsesvariable fra Danmarks Statistik, 1.10.2012  

Note: Sammenlignelige tal fra forrige rapport - perioden okt. 2010 - findes i Bilagstabel 10 

Note *: For de unge der afslutter deres ledighedsforløb til ”andet” kan der være tale om, at de kommer i job, at de overgår 

til en anden ydelse som barselsdagpenge eller de kan fx være flyttet til en kommune udenfor Østdanmark.    

 

En analyse på baggrund af Tabel 4 viser, at:    

Ca. 25 pct. af de ledige ikke faglærte (dvs. unge med folkeskole som højest fuldførte uddannelse) 

afslutter deres ledighedsforløb til SU i perioden oktober 2012 til april 2014, når man ser på hele 

Østdanmark. 37 pct. afgår til andet, og 38 pct. er ledige i hele perioden. Man ser, at uddannel-

sestilbøjeligheden for ikke faglærte er større i Region Sjælland end i Region Hovedstaden, idet 

der er 5 pct. point flere i Region Sjælland, der afgår til SU. I Region Sjælland er der også lidt 

flere, der er ledige i hele perioden. I Region Hovedstaden er der på den anden side en større 

andel af unge ikke faglærte, der afslutter til andet, hvilket eksempelvis kan skyldes at de unge i 

Region Hovedstaden bliver selvforsørgende eller flytter fra Hovedstaden.      

 

For de ledige ikke faglærte studenter (dvs. unge med gymnasial uddannelse som højest fuldførte 

uddannelse) er andelen, som afslutter til SU, væsentligt højere set i forhold til de ledige ikke-

faglærte. Blandt de ledige ikke faglærte studenter afslutter 51 pct. deres ledighedsforløb til SU. I 

løbet af den 1 ½ årige periode er der kun 16 pct., der er ledige hele perioden, mens de resteren-

de 33 pct. afslutter til andet. I forhold til forskellene mellem regionerne ser man, at flere unge 

ikke faglærte studenter i Region Hovedstaden afslutter til andet, mens der er flere i Region Sjæl-

land, der afslutter til SU. I Region Sjælland er der 2 pct. point flere, der er ledige i hele perioden i 

forhold til Region Hovedstaden.   

 

De ledige unge med erhvervskompetencegivende uddannelse har et væsentligt anderledes af-

gangsmønster end dem uden uddannelse. Her er det kun ca. 13 pct., der afslutter deres ledig-

hedsforløb til SU, og kun ca. 9 pct. er ledige i hele perioden. Idet afsluttet til andet også inklude-

rer selvforsørgelse kunne dette afspejle at flere af de unge i denne gruppe kommer på arbejds-

markedet. Igen ser man dog, at der er flere i Region Sjælland, der er ledige i hele perioden, 

mens der er flere, som afslutter til andet i Region Hovedstaden.  

 

Samlet set er mønstret for de unge uden uddannelse således, at der er ca. dobbelt så mange 

unge med gymnasial uddannelse, som afslutter til SU (51 pct.), end unge som kun har grundsko-

le (25 pct.). Ikke overraskende er det kun en mindre del (13 pct.) af de ledige unge, som allere-

de har en kompetencegivende uddannelse, der afslutter ledigheden til SU5.  

 

                                                
5 Det kan dog her være relevant at bemærke, at brugen af SU som indikator på uddannelse kan undervurdere omfanget af særligt dele 

af erhvervsuddannelserne (fx visse frisøruddannelser) og ungdomsuddannelserne en anelse, da der for en del uddannelsers vedkom-

mende ikke modtages SU, eller kun modtages SU i dele af uddannelsesforløbet.  
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I forhold til en identisk periode for året forinden (okt. 2011 til maj 2013) så viser tabellen, at 

flere afslutter til SU og færre er ledige i hele perioden, jf. Bilagstabel 10. Eksempelvis er der 25,2 

pct. ikke faglærte ledige i 2012, der har afsluttet til SU i 2014. I forrige perioden var det tilsva-

rende tal 22,5 pct. 

 

4.2 Profil af unge uden uddannelse som hhv. afslutter/ikke afslutter til SU 

Nedenstående tabeller svarer til Tabel 4, men her er kun medtaget de unge ikke faglærte. Tabel-

len er opdelt på køn, herkomst, alder og forsørgelsesgrundlag6.   

 

Tabel 5: Andel af ikke faglærte, som hhv. er afsluttet/ikke afsluttet til SU, Østdanmark, okt. 2012 – maj 
2014 

 Afsluttet til 
SU 

Afsluttet til 
andet 

Ledig hele peri-
oden 

I alt 

 Pct. Pct. Pct. Pct. Antal 

Køn      

Kvinder 25,9 31,7 42,4 100 9.772 

Mænd 24,6 41,8 33,6 100 11.028 

Herkomst           

Dansk 27,0 34,9 38,1 100 15.290 

Vestlig 18,4 55,6 26,0 100 755 

Ikke-vestlig 20,5 41,0 38,5 100 4.755 

Alder           

18-24 år 30,9 33,5 35,7 100 12.520 

25-29 år 16,7 42,5 40,8 100 8.280 

Forsørgelsesgrundlag     

A-dagpenge 15,7 77,9 6,4 100 1.968 

Kontanthjælp - ikke 
jobklar 

18,3 29,2 52,4 100 12.688 

Kontanthjælp - jobklar 42,5 40,1 17,4 100 6.144 

I alt 25,2 37,1 37,7 100 20.800 

Kilde: DREAM sammenkørt med uddannelsesvariable fra Danmarks Statistik, 1.10.2012 

 

Tabel 5 viser andelen af unge ikke faglærte i Østdanmark, som er hhv. afsluttet/ikke afsluttet til 

uddannelse fordelt på køn, herkomst, alder og forsørgelsesgrundlag i okt. 2012. 

 

For de ledige ikke-faglærte unge ses følgende mønstre (jf. Tabel 5): 

 Der er stort set lige mange kvinder og mænd, som starter SU (ca. 25 pct.). Derimod er der 

en langt større del af de unge kvinder, som er ledige i hele perioden end blandt de unge 

mænd.   

 Der er en større andel af unge ledige med dansk oprindelse, der afslutter til SU (27 pct.) end 

unge ledige med ikke-vestlig baggrund (20 pct.). Unge ledige med vestlig baggrund er den 

gruppe der har den laveste uddannelsestilbøjelighed idet kun 18 pct. afslutter til SU.  

 Jo højere alder, des lavere andel afslutter til SU.  

 Der er langt flere unge jobklare kontanthjælpsmodtagere, som afslutter til SU (43 pct.) end 

unge ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere og unge a-dagpengemodtagere (hhv. 18 og 16 

pct.). Ikke overraskende er de unge ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere den gruppe hvor-

af den største andel (52 pct.) er ledige i hele perioden. For unge der modtager a-dagpenge er 

det kun 6 pct. der er ledige i hele perioden.   

 

Tabel 6 nedenfor viser, afgangsmønsteret for de ikke faglærte studenter fordelt på køn, alder, 

herkomst og forsørgelsesgrundlag:  

                                                
6 Se bilag 3 for opgørelser for hhv. Region Hovedstaden og Region Sjælland 
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Tabel 6: Andel af unge ikke faglærte studenter, som hhv. er afsluttet/ikke afsluttet til uddannelse, Øst-
danmark, okt. 2012 – maj 2014 

 Afsluttet til SU Afsluttet til andet Ledig hele perioden I alt 

 Pct. Pct. Pct. Pct. Antal 

Køn      

Kvinder 49,5 32,4 18,1 100 1.439 

Mænd 52,7 33,4 13,9 100 1.209 

Herkomst          

Dansk 51,9 32,2 15,9 100 2.090 

Vestlig 39,2 48,6 12,2 100 74 

Ikke-vestlig 48,6 33,5 18,0 100 484 

Alder           

18-24 år 64,9 25,7 9,4 100 1.440 

25-29 år 34,4 41,4 24,3 100 1.208 

Forsørgelsesgrundlag     

Dagpenge 32,1 63,5 4,3 100 392 

Kontanthjælp - ikke jobklar 36,1 23,5 40,3 100 841 

Kontanthjælp - jobklar 64,9 29,9 5,2 100 1.415 

I alt 50,9 32,9 16,2 100 2.648 

Kilde: DREAM sammenkørt med uddannelsesvariable fra Danmarks Statistik, 1.10.2012 (HFAUDD og UDD) 

 

 

Tabellen viser følgende mønster for de ledige ikke-faglærte studenter: 

 

 Der er en lidt større uddannelsestilbøjelighed blandt mænd end kvinder, og der er også flere 

mænd, der afslutter til andet. Der er derved flere kvinder, der er ledige i hele perioden – hele 

5 pct. point flere af de kvindelige studenter, der er ledige hele perioden.  

 Andelen af studenter med dansk baggrund, som afslutter til SU, er højere (52 pct.) end for 

studenter med udenlandsk baggrund. Der er dog stor forskel mellem studenter med vestlig 

og ikke-vestlig baggrund. Hvor 49 pct. af studenter med ikke-vestlig baggrund afslutter til 

SU, er det kun 39 pct. af de unge med vestlig baggrund der afslutter til SU. De unge ledige 

med vestlig baggrund ser ud til i højere grad at afslutte til andet, fremfor at være ledige i he-

le perioden.   

 Langt over halvdelen af alle ledige studenter mellem 18-24 år påbegynder SU (65 pct.), 

mens det er mindre end halvdelen (34 pct.) af de 25-29-årige, der gør det samme.  

 Det er 65 pct. af de jobklare kontanthjælpsmodtagere, der afslutter til SU, mens det kun er 

36 pct. af de ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere, der gør det samme.   For unge a-

dagpenge modtagere er det kun 32 pct. der afslutter til SU, mens langt størstedelen af disse 

unge afslutter til andet.  
 

Det er bemærkelsesværdigt, at de jobklare kontanthjælpsmodtagere er dobbelt så tilbøjelige til 

at påbegynde SU end a-dagpengemodtagere. En del af denne forskel kan skyldes, at a-

dagpengemodtagerne er ældre og mere etablerede, samt at de har lettere ved igen at finde be-

skæftigelse på grund af deres erfaring på arbejdsmarkedet. 
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5. AFGANGSMØNSTRE FOR LEDIGE 18-29 ÅRIGE 

For at få et mere detaljeret billede af, hvilke type af uddannelse de unge ledige uden uddannelse 

påbegynder, er der foretaget en afgangsanalyse baseret på en anden datakilde end i det foregå-

ende kapitel. I stedet for at se på overgang til SU i DREAM ses der her på uddannelsesstatus i 

Danmarks Statistiks uddannelsesregister. Fordelen ved at anvende denne datakilde er, at der kan 

opnås et langt mere detaljeret billede af typen af påbegyndt uddannelse. Ulempen er, at data 

opdateres sjældnere og derfor er ældre, og at man derfor er nødt til at se på ledighedsforløb, der 

ligger længere tilbage i tiden (oktober 2012). 

 

Boks 5: Afgrænsning 

 

 

Det skal bemærkes, at uddannelsesstatistikken og DREAM er to forskellige registre, som har me-

get forskellige datakilder og bagvedliggende metoder. Der er således ikke fuldstændig konsistens 

imellem de registrerede tilstande i de to registre. Det forekommer derfor, at en person kan mod-

tage SU ifølge DREAM, men ikke have en igangværende uddannelse i uddannelsesregistret, lige-

som der er personer, der har en igangværende registreret uddannelse samtidig med, at de står 

opført som modtagere af a-dagpenge eller kontanthjælp i DREAM.  

 

Analyserne tager udgangspunkt i unge ledige i Østdanmark, som pr. 1.10.2012 ikke havde en 

erhvervskompetencegivende uddannelse. Det er undersøgt, hvilken uddannelsesstatus denne 

gruppe har et år efter (1.10.2013). Analyserne er foretaget både for unge ikke faglærte (afsnit 

5.1) og unge ikke faglærte studenter (afsnit 5.2). 

 

5.1 Afgangsmønstre for unge ikke faglærte 

 

Tabel 7 viser status pr. 1. oktober 2013 for de ikke faglærte unge, som var ledige pr. 1. oktober 

2012.  
 

Noter til afgangsanalyse 

 Analysen tager udgangspunkt i unge under 30 år bosat i Østdanmark, som pr. 

1.10.2012 modtog kontanthjælp eller dagpenge, og som ikke havde en registreret 

afsluttet erhvervskompetencegivende uddannelse i Danmarks Statistiks uddannel-

sesstatistik.  

 Pr. 1.10.2013 er der foretaget en opgørelse af de unges uddannelsesstatus. For de 

unge der ikke har en registreret igangværende eller afsluttet erhvervskompetence-

givende uddannelse opgøres forsørgelsesgrundlag i DREAM pr. 1.10.2013. Der er 

således tale om et nedslag pr. 1.10.2013, hvor status for alle de unge, som var le-

dige året før, opgøres.  

 For de ikke faglærte registreres overgang til igangværende eller afsluttede uddan-

nelser på alle niveauer, såvel erhvervskompetencegivende som gymnasialt og 

grundniveau. For de ikke faglærte studenter tælles kun overgang til uddannelser på 

erhvervskompetencegivende niveau. For den del af den igangværende uddannel-

sesstatus, der hentes fra DREAM, kan der dog ikke ses, hvilke typer uddannelse der 

er tale om. 
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Tabel 7: Status okt. 2013, for ikke faglærte unge, der var ledige pr. okt. 2012, Østdanmark 

 Ikke afsluttet til 
uddannelse 

Afsluttet til  
 uddannelse 

I alt 

 
Pct. Pct. Pct. Antal 

Region Hovedstaden 82,6 17,4 100 13.306 

Region Sjælland 81,3 18,7 100 7.521 

Østdanmark 82,1 17,9 100 20.827 

Kilde: DREAM sammenkørt med uddannelsesvariable fra Danmarks Statistik 1.10.2012 og 1.10.2013 (HFAUDD og UDD)  

Note: Sammenlignelige tal fra forrige år, okt. 2012, findes i Bilagstabel 11  

 

Tabellen viser, at 18 pct. af de ca. 20.800 ledige ikke faglærte unge i Østdanmark, var i gang 

med eller havde afsluttet en erhvervskompetencegivende eller studieforberedende uddannelse i 

det følgende år - den 1. oktober i 2013. En lidt større andel af de unge i Region Sjælland uden 

uddannelse påbegyndte uddannelse end i Region Hovedstaden. Den sammenlignelige andel for 

Østdanmark fra den samme periode for året inden (okt. 2011 til okt. 2012), var 18,4 pct. ud af 

19.775 ledige ikke faglærte unge.  

 

Tabel 8 viser, hvilken type uddannelse de unge påbegyndte, samt hvilken status de resterende 

unge havde pr. 1.10.2013. Tabellen er opdelt i to dele: Første del er typen af uddannelse for de 

unge, som har en registreret uddannelse i uddannelsesstatistikken. Anden del viser forsørgelses-

status i DREAM for de unge, der ikke har en registreret igangværende eller afsluttet uddannelse i 

uddannelsesstatistikken. 

 

Tabel 8: Status okt. 2013, for ikke faglærte unge ledige pr. okt. 2012, Østdanmark 

  Hovedstaden Sjælland Østdanmark 

  Pct. N Pct. N Pct. N 

       

Status i Danmarks statistik uddannelsesstatistik  

DST: Grundskole 0,3 38 0,2 16 0,3 54 

DST: Forberedende uddannelser 3,3 439 5,2 388 4,0 827 

DST: Erhvervsfaglige grundforløb, praktik og hovedforløb 11,1 1.483 11,7 879 11,3 2.362 

DST: Erhvervsgymnasiale uddannelser 0,2 20 0,2 15 0,2 35 

DST: Almene gymnasiale uddannelser 1,1 147 1,1 83 1,1 230 

DST: Korte videregående uddannelser 0,2 26 0,0 3 0,1 29 

DST: Mellemlange og lange videregående uddannelser 1,2 158 0,3 26 0,9 184 

       

Status i DREAM for personer, der ikke er eller har været i uddannelse iflg. Danmarks statistik 

DREAM: Selvforsørget 15,0 1.999 12,1 907 14,0 2.906 

DREAM: SU mv. 6,0 804 6,7 507 6,3 1.311 

DREAM: Andet 1,9 248 2,7 204 2,2 452 

DREAM: Kontanthjælp 56,5 7.514 57,6 4.331 56,9 11.845 

DREAM: Dagpenge 2,5 337 1,4 105 2,1 442 

DREAM: Sygedagpenge 0,7 93 0,8 57 0,7 150 

       

Samlet 100 13.306 100 7.521 100 20.827 

Note: Første del af tabellen viser en opgørelse af unge, som har en uddannelse registreret i uddannelsesstatistikken. For 

dem, som ikke har en uddannelse registreret, opgøres i anden del af tabellen deres status iflg. DREAM-registret. 

Note: Grundet afrundinger summerer tabellen ikke nødvendigvis til 100 pct. 

Note: På grund af få observationer er flere kategorier slået sammen. I bilag 1 findes en oversigt over samtlige uddannelses-

kategorier.  

Note: Sammenlignelige tal fra forrige år, okt. 2012, findes i Bilagstabel 12 
Kilde: DREAM sammenkørt med uddannelsesvariable fra Danmarks Statistik 1.10.2012 og 1.10.2013 

 

Ovenstående tabel viser, at blandt de forholdsvis få ikke faglærte, som overgår til uddannelse, er 

de erhvervsfaglige grund-, praktik- og hovedforløb langt de mest udbredte uddannelsesretninger, 

og er påbegyndt af godt 11 pct. af de ledige unge. Herudover er der ca. 4 pct., som har startet 
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eller afsluttet en forberedende uddannelse7. Alle øvrige uddannelsestyper har kun et perifert om-

fang, herunder almengymnasiale, som påbegyndes af ca. 1 pct. af de unge ledige. Der er dog 

også ca. 6 pct. som iflg. DREAM modtager SU, selvom de ikke har en registreret igangværende 

uddannelse. Dette skyldes formentlig, at timingen i uddannelsesstatistikken ikke er helt præcis, 

hvormed en del påbegyndte uddannelser ikke er registeret korrekt på det tidspunkt, hvor status 

opgøres i de to registre. 

 

5.2 Afgangsmønstre for unge ikke faglærte studenter 

I oktober 2012 var der i Østdanmark ca. 3.000 ledige unge studenter. Et år efter havde ca. 45 

pct. en igangværende eller afsluttet kompetencegivende uddannelse i uddannelsesstatistikken 

eller i DREAM.  

 

Tabel 9 viser status pr. 1. oktober 2013 for de ikke faglærte unge studenter, som var ledige pr. 

1. oktober 2012. 

Tabel 9: Status okt. 2013, for ikke faglærte studenter, der var ledige pr. okt. 2012, Østdanmark 

 
Ikke afsluttet til 

uddannelse 

Afsluttet til  
erhvervskompetence-
givende uddannelse 

I alt 

 Pct. Pct. Pct. Antal 

Region Hovedstaden 54,2 45,8 100  2.356  

Region Sjælland 58,4 41,6 100  646  

Østdanmark 55,1 44,9 100  3.002  

Kilde: DREAM sammenkørt med uddannelsesvariable fra Danmarks Statistik 1.10.2012 og 1.10.2013 (HFAUDD og UDD)  

Note: Sammenlignelige tal fra forrige år, okt. 2012, findes i Bilagstabel 13 

 

Tabellen viser, at der er en lidt større andel som afgår til uddannelse i Region Hovedstaden end i 

Region Sjælland. I det sidste år (status 2012) var det 41 pct. af de ikke faglærte studenter, der 

afsluttede til en erhvervskompetencegivende uddannelse. En sammenligning af de to år peger 

derfor i retning af, at uddannelsestendensen er stigende for de ikke faglærte studenter.  

 

Tabel 10 viser, hvilke typer af uddannelser de unge ledige studenter påbegynder, og hvilke typer 

af ydelser de modtager. Tabellen har samme opbygning som Tabel 8, dog er der er færre uddan-

nelseskategorier på grund af for få observationer ved visse uddannelsesretninger.  

 

 

                                                
7 Forberedende uddannelser er hverken erhvervs- eller studiekompetencegivende, hvilket fx gælder den fri ungdomsuddannelse og 

teknisk introduktionskursus. Kategorien omfatter også en række AMU kurser, daghøjskoler og lignende forløb. Under forberedende 

uddannelser hører dog også adgangseksamen til ingeniøruddannelsen, som er studiekompetencegivende. 
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Tabel 10: Status okt. 2013, for ledige ikke faglærte unge studenter pr. okt. 2012, Østdanmark 

 Hovedstaden Sjælland Østdanmark 

 
Pct. N Pct. N Pct. N 

       

Status i Danmarks statistik uddannelsesstatistik 

DST: Andet* 6,9 140 14 86 8,5 226 

DST: Korte videregående uddannelser 4,7 95 7,3 45 5,3 140 

DST: Mellemlange og lange videregående  
Uddannelser 

28,8 585 22,2 137 27,2 722 

       

Status i DREAM for personer, der ikke er eller har været i uddannelse iflg. Danmarks statistik 

DREAM: Selvforsørget 22,8 463 16,7 103 21,4 566 

DREAM: SU mv. 3,5 71 2,8 17 3,3 88 

DREAM: Andet 1,0 21 2,3 14 1,3 35 

DREAM: Kontanthjælp 29,7 604 31,3 193 30,1 797 

DREAM: Dagpenge 2,7 55 3,4 21 2,9 76 

       

Samlet 100 2.034 100 616 100 2.650 

Kilde: DREAM sammenkørt med uddannelsesvariable fra Danmarks Statistik 1.10.2012 og 1.10.2013 (HFAUDD og UDD)  

Note *: Andet dækker over erhvervsfaglige grundforløb, praktik og hovedforløb samt almene og erhvervsgymnasiale uddan-
nelser. Disse er slået sammen på grund af få observationer. Erhvervsfaglige grundforløb, praktik og hovedforløb står for 

næsten alle observationer. I bilag 1 findes en oversigt over samtlige uddannelseskategorier.  

Note: Sammenlignelige tal fra forrige år, okt. 2012, findes i Bilagstabel 14 

 

Ovenstående tabel viser, at ud af de 45 pct. af studenterne, som er påbegyndt en uddannelse, er 

de fleste startet på mellemlange og lange videregående uddannelser. Det ses, at der er 29 pct. i 

Region Hovedstaden, men kun 22 pct. i Region Sjælland, der starter på mellemlange eller lange 

videregående uddannelser. Af det samlede antal ikke faglærte studenter der var ledige pr. okto-

ber 2012, er der en mindre andel på 5 pct., der påbegynder korte videregående uddannelser, når 

man betragter hele Østdanmark. Denne andel er højere i Region Sjælland (7 pct.) end i Region 

Hovedstaden (5 pct.). Omtrent 9 pct. påbegynder en uddannelse indenfor kategorien andet, hvil-

ket dækker over erhvervsfaglige grundforløb, praktik og hovedforløb samt almene og erhvervs-

gymnasiale uddannelser.  

 

Samlet viser tabellerne i kapitel 5, at en større andel af unge ikke faglærte studenter starter ud-

dannelse i forhold til gruppen af ikke faglærte. Der er også stor forskel på, hvilken uddannelse de 

to grupper påbegynder. Hvor studenterne påbegynder mellemlange og lange videregående ud-

dannelser, påbegynder de ikke faglærte i højere grad erhvervsfaglige grundforløb.     



 

- Analyse af afgangsmønstre  

 

 

 

 
 
 

  

17 af 25 

6. RISKOFAKTORER FOR 18-29 ÅRIGES OVERGANG TIL 

UDDANNELSE 

I det følgende præsenteres resultater af en regressionsanalyse over, hvilke faktorer der påvirker 

de ledige ikke faglærte unges sandsynlighed for at overgå til erhvervs- eller studiekompetencegi-

vende uddannelse. Analysen giver således grundlag for at udpege karakteristika, som jobcentre-

ne bør have opmærksomhed på i det fremadrettede arbejde med at få flere ledige unge i uddan-

nelse.  

 

Analysen tager udgangspunkt i målgruppen fra afgangsanalysen ovenfor.  

 

Boks 6: Afgrænsning 

 

 

Analysen af risikofaktorer viser de generelle sammenhænge mellem sandsynligheden for at på-

begynde en uddannelse og baggrundsfaktorerne, når der kontrolleres for de øvrige faktorer. Man 

kan således se, om der fx er en betydning af forsørgelsesydelse, også når man tager hensyn til 

alder og herkomst. Analysen er opdelt for Region Hovedstaden og Region Sjælland. 

 

 

 

Noter til regressionsanalysen 
 

 Analysen tager udgangspunkt i unge under 30 år, som pr. 1.10.2011 var bosat i 

Østdanmark og modtog kontanthjælp eller dagpenge, og som ikke havde en afslut-

tet eller igangværende erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse.  

 Pr. 1.10.2012 er der foretaget en opgørelse af om de unge er i gang med uddannel-

se, enten ved igangværende uddannelse i DST (primært kriterium) eller ved at 

modtage SU i DREAM (sekundært kriterium). Analysen indeholder således afgang til 

uddannelser såvel med som uden SU. 

 Regressionsanalysen er tidsmæssigt afgrænset af opgørelsestidspunktet for IDA-

databasen. 
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Tabel 11: Faktorer der påvirker sandsynligheden for at påbegynde erhvervs- eller studiekompetencegi-
vende uddannelse blandt ledige ikke faglærte 

  Hovedstaden Sjælland 

Forklarende faktor  Sammen-
hæng 

Signifikans Sammen-
hæng 

Signifikans 

Køn Kvinde + **   + * 

  Mand Reference  Reference  

Etnisk herkomst Ikke-vestlig - *** 0  

  Vestlig 0  0  

  Dansk Reference  Reference  

Alder 18-24 år + *** + *** 

 25-30 år Reference  Reference  

Ydelse v. start Dagpenge + *** + *** 

  Kontanthjælp - ikke 
jobklar 

- * 0  

 Kontanthjælp -  jobklar Reference  Reference  

Ledighedsgrad året 
før 

Højere ledighedsgrad - *** - *** 

Mors indkomst Højere indkomst + * +  

Fars indkomst Højere indkomst + ** 0  

Mors uddannelse Videregående + *** + ** 

 Faglært 0  0  

 Gymnasial + * 0  

 Ikke faglært Reference  Reference  

Fars uddannelse Videregående + *** 0  

 Faglært + ** + * 

 Gymnasial + ** + * 

 Ikke faglært Reference  Reference  

      

  n=14.562  n=8.186  

Anm: Logistisk regression med overgang til uddannelse som afhængig variabel. Kun personer 18-29 år som var ledige primo 

oktober 2012 og ikke havde en erhvervskompetencegivende uddannelse 

+ angiver at der er en større sandsynlighed for at overgå til uddannelse i forhold til den angivne referencekategori 

- angiver at der en mindre sandsynlighed for at overgå til uddannelse i forhold til den angivne referencekategori 

0 angiver at der ingen sammenhæng er mellem den anførte variabel og sandsynligheden for at overgå til uddannelse 

Signifikans * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
Note: Udover de anførte variable er testet for følgende variable som ikke er signifikante: mors familietype.  

 

For Region Hovedstaden viser analysen at: 

 Kvinder har større sandsynlighed for at påbegynde uddannelse end mænd 

 Unge med ikke-vestlig baggrund har lavere sandsynlighed for at påbegynde uddannelse end 

unge med dansk baggrund  

 De 18-24-årige har betydelig større sandsynlighed for at påbegynde uddannelse end de 25-

29-årige 

 Ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere har lavere sandsynlighed for at påbegynde uddannel-

se end jobklare kontanthjælpsmodtagere. Til gengæld har dagpengemodtagere større sand-

synlighed for at påbegynde uddannelse end jobklare kontanthjælpsmodtagere, når der er 

renset for de øvrige variable   

 Jo højere en ledighedsgrad den unge har haft i det forudgående år, desto mindre er sandsyn-

ligheden for at påbegynde uddannelse 

 Jo højere indkomst den unges forældre har, desto større er sandsynligheden for at den unge 

påbegynder uddannelse 

 Hvis den unges forældre har en uddannelse, er der større sandsynlighed for, at den unge 

påbegynder en uddannelse  

 

For Region Sjælland viser analysen overordnet det samme billede, som for Region Hovedstaden. 

Der er dog enkelte afvigelser: 
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 Herkomst har ingen påvirkning på sandsynligheden for at påbegynde en uddannelse i Region 

Sjælland. 

 Der er ingen signifikant forskel mellem ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere og jobklare 

kontanthjælpsmodtagere i Region Sjælland 

 Farens indkomst har ingen indflydelse på sandsynligheden for at påbegynde en uddannelse 

 Herudover har forældrenes uddannelse mindre betydning for de unges sandsynlighed for at 

påbegynde uddannelse  
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7. FLOWANALYSE FOR LEDIGE 18-29 ÅRIGE 

Flowanalysen beskriver ledige unges bevægelser mellem ledighed, uddannelse (forstået som 

modtagelse af SU) og selvforsørgelse i perioden oktober 2012 til maj 2014. Målgruppen for ana-

lysen er ledige unge under 30 år uden uddannelse.  

Boks 7: Afgrænsning 

 

 

I hver boks i figurerne nedenfor er angivet den procentandel af den oprindelige population af 

unge ledige, som i løbet af perioden overgår til enten selvforsørgelse, uddannelse eller ledighed.  

 

Der er to figurer. De første figurer (figur 2 til 4) omfatter unge ikke faglærte. De efterfølgende 

figurer (figur 5 til 7) omfatter unge ikke faglærte studenter (se bilag 1 for uddybende definition af 

uddannelsesbegreberne). 

 

Det skal bemærkes, at andelen af SU-modtagere ved slutstatus adskiller sig fra opgørelsen af 

afgang til SU i kapitel 4. Det skyldes, at der i målgruppeanalysen i kapitel 4 opgøres, hvor mange 

der i løbet af perioden (oktober 2012 – maj 2014) påbegynder SU. Dette svarer til summen af 

dem, der modtager SU i de forskellige grene af flowanalysen. Opgørelsen af andelen i uddannelse 

i den nederste brede boks viser, hvor mange der modtager SU ved sluttidspunktet, dvs. maj 

2014.  
 

Flowfigurerne læses nedad i figuren, således at man starter med alle de ledige unge i udgangspo-

sitionen i oktober 2012 øverst i figuren, og de fordeler sig over tid ned igennem figurens tre trin 

for til sidst at havne ved deres slutstatus i 2014 nederst i figuren. Der beskrives således kun de 

første tre trin i flowanalysen. 

 

7.1 Resultater for ikke faglærte 

For de unge ikke faglærte i Østdanmark ses det, at 44,2 pct. er ledige i hele den undersøgte pe-

riode og således ikke skifter status. Blandt de øvrige ikke faglærte går 12,2 pct. (opgjort som 

procent af hele udgangspopulationen) først til SU mv., mens 43,6 pct. overgår til selvforsørgelse i 

første trin i figuren. Blandt de, der er gået til SU i første trin, ses det videre, at en del (5,2 pct.) 

Noter til flowanalysen 

 

 Analyserne tager udgangspunkt i unge under 30 år, som pr. 1.10.2012 modtog kon-

tanthjælp eller dagpenge.  

 For målgruppen er de tre første bevægelser mellem forsørgelsesgrundlag samt slut-

status i uge 22 i 2014 opgjort. Der skal være tale om en ændret status i mindst 4 

uger for at blive karakteriseret som en bevægelse.  

 Forløbsanalysen ser udelukkende på rækkefølgen i bevægelserne inden for den 

samlede tidsperiode (oktober 2012 – maj 2014), og ikke på hvornår bevægelserne 

optræder (fx om den ledige er i uddannelse en måned eller et helt år før tilbagefald 

til ledighed). Der kan være personer, som har flere bevægelser end de tre skitsere-

de i figuren. For disse personer beskrives kun de tre første bevægelser, samt slut-

status.  

 I flowanalysen beskrives overgangen til tre forskellige tilstande for forsørgelses-

grundlag: 

o Uddannelse: modtagere af SU (inkl. fravalgte SU klip), voksenlærling, SVU 

o Selvforsørget: Ingen ydelse, fleksjob, skånejob, barselsdagpenge, feriedagpen-

ge fra beskæftigelse, udvandret. 

o Offentligt forsørget: Alle øvrige ydelser, dvs.: Dagpenge, uddannelseshjælp og 

kontanthjælp inkl. aktiverede, feriedagpenge fra ledighed, førtidspension, reva-

lidering, sygedagpenge. 
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bliver i uddannelse hele perioden ud, mens 4,2 pct. falder tilbage til offentlig forsørgelse indenfor 

perioden, og andre 2,7 pct. går til selvforsørgelse. Det er altså ca. en tredjedel af dem, der 

umiddelbart starter i uddannelse, som efterfølgende falder tilbage til offentlig forsørgelse (4,2 

pct. ud af 12,2 pct.).  

 

Omvendt er der dog en del af de unge ikke faglærte, der i første trin afslutter deres ledighed til 

selvforsørgelse, som senere i perioden overgår til uddannelse. Dette er tilfældet for samlet set 

10,5 pct. af udgangspopulationen, som altså skal lægges til de 12,2 pct., der havde uddannelse i 

første trin, hvis man skal finde det samlede antal, der på et tidspunkt i perioden starter uddan-

nelse. Der er dog også en stor andel (næsten halvdelen) af dem, som i første trin bliver selvfor-

sørgende, som i andet trin igen er offentligt forsørgede. 

 

Når man sammenligner de to regioner er der kun mindre forskelle. Der er en smule flere, der 

starter i uddannelse i Region Sjælland end i Region Hovedstaden, men der er også flere, som er 

ledige hele perioden i Region Sjælland. Omvendt er der færre, der overgår til selvforsørgelse i 

Region Sjælland end i Region Hovedstaden. Dette kan skyldes bedre jobmuligheder i Region Ho-

vedstaden sammenlignet med Region Sjælland, men det kan også skyldes forskelle i ungegrup-

pen mellem de to regioner. 

 

7.2 Resultater for ikke faglærte studenter 

Blandt de ledige studenter er der, som tidligere beskrevet en større andel, som påbegynder ud-

dannelse. I Østdanmark har 19,9 pct. af studenterne påbegyndt uddannelse i første trin, mens 

60,3 pct. har selvforsørgelse i første trin. Der er således blot 19,9 pct. af studenterne i Østdan-

mark, som er ledige hele perioden, mod 44,2 pct. af de ikke faglærte.  

 

Der er også en stor gruppe, som påbegynder uddannelse i andet trin efter en kortere periode 

som selvforsørgende i første trin. Gruppen, der går fra selvforsørget til uddannelse, er større 

(26,3 pct.), end dem, der påbegyndte uddannelse i figurens første trin. Dvs. at der er forholdsvis 

mange studenter, som har en ledighedsperiode, som de afslutter til selvforsørgelse for efterføl-

gende at påbegynde en uddannelse.  

 

De ikke faglærte studenter er også bedre til at fastholde deres uddannelse. Godt halvdelen af 

dem, der påbegynder uddannelse i første trin, er i uddannelse hele perioden, det svarer til 9,7 

pct. Dette kan dels skyldes, at studenter påbegynder uddannelser af længere varighed, og dels at 

de har lavere frafald end de ikke faglærte. Der er dog stadig ca. en fjerdedel af de studenter, der 

påbegynder uddannelse, som falder tilbage til offentlig forsørgelse i andet trin i figuren (4,8 pct. 

ud af de 19,9 pct.). 

 

Der er kun meget små forskelle mellem regionerne for de ikke faglærte studenter. Der er igen 

marginalt flere, som påbegynder uddannelse (i første såvel som andet trin) i Region Sjælland end 

i Region Hovedstaden. 
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Unge ikke faglærte 

Figur 2: Flowanalyse for unge ikke faglærte opgjort for Østdanmark, oktober 2012 til maj 2014 

 
Kilde: DREAM 
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Figur 3: Flowanalyse for unge ikke faglærte opgjort for Region Hovedstaden, oktober 2012 til maj 2014 

 

 

Kilde: DREAM 

 

Figur 4: Flowanalyse for unge ledige ikke faglærte opgjort for Region Sjælland, oktober 2012 til maj 
2014 

 

Kilde: DREAM 
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596 (4,5%) 

258   

(2 %) 
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Unge ikke faglærte studenter 

 

Figur 5: Flowanalyse for unge ikke faglærte studenter opgjort for Østdanmark, oktober 2012 til maj 
2014 

 
Kilde: DREAM 

Figur 6: Flowanalyse for unge ikke faglærte studenter opgjort for Region Hovedstaden, oktober 2012 til 
maj 2014 

 

Kilde: DREAM 
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Uddannelse 

519 (26%) 

Off. fors.  

313 (15,7%) 

Selvf. 

98  

(4,9%) 

Off.  

90 

(4,5%) 

Selvf. 

181 

(9,1%) 

Udd. 

40  

(2%) 

Off.  

19 

(1%) 

Udd. 

37 

(1,9%) 

Selvf. 

37 

(1,9%) 

Udd. 

35 

(1,8%) 

Status maj 2014:  Selvforsørget 693 (34,7%) 

  Off. forsørget 594 (29,7%) 

  Uddannelse 713 (35,7%) 

383 (19,2%) Off. fors. hele perioden 

205 (10,3%) 

29     

(1,5 %) 

378 (18,9%) 

92 

(4,6%) 
45 

(2,3%) 

331 

(16,6%) 
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Figur 7: Flowanalyse for unge ikke faglærte studenter opgjort for Region Sjælland, oktober 2012 til maj 
2014 

 

Kilde: DREAM

Flowanalyse for perioden oktober 2012 til maj 2014 

Ikke faglærte studenter 

Region Sjælland   

 

 

  

  

 

603 (100%) Ledige  

Ikke faglærte studenter 

oktober 2012 

Selvforsørget  

360 (59,7%) 

Uddannelse  

106 (17,6%) 

Selvforsørget  

31 (5,1%) 

Off. fors.  

25 (4,1%) 

Uddannelse 

177 (29,4%) 

Off. fors.  

87 (14,4%) 

Selvf. 

35 

(5,8%) 

Off.  

22 

(3,6%) 

Selvf. 

43 

(7,1%) 

Udd. 

14 

(2,3%) 

Off.  

7 

(1,2%) 

Udd. 

10 

(1,7%) 

Selvf. 

7  

(1,2%) 

Udd. 

6  

(1%) 

Status maj 2014:  Selvforsørget 179 (29,7%) 

  Off. forsørget 205 (34%) 

  Uddannelse 219 (36,3%) 

137 (22,7%) Off. fors. hele perioden 

50 (8,3%) 

12     

(2 %) 

96 (15,9%) 

30    

(5%) 
14 

(2,3%) 

120 

(19,9%) 
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BILAG 1 

DEFINITION AF UDDANNELSE 

 

Definitionen af grupperne (a) Ikke faglærte og (b) ikke faglærte studenter tager udgangspunkt i 

definitionerne i Danmarks Statistiks uddannelsesregister. Definitionerne er illustreret i tabellen 

nedenfor. 

 

Bilagstabel 1: Definition af uddannelse 

Højest fuldførte uddannelse – kode (a) Ikke faglærte (b) Ikke faglærte stu-
denter 

(Ingen) X  

10 Grundskole  X  

15 Forberedende uddannelser  X  

20 Almene gymnasiale uddannelser   X 

25 Erhvervsgymnasiale uddannelser   X 

30 Erhvervsfaglige grundforløb  X  

35 Erhvervsfaglige praktik og hovedforløb    

39 Efteruddannelse af specialarbejdere/faglærte   

40 Korte videregående uddannelser    

50 Mellemlange videregående uddannelser    

60 Bachelor    

65 Lange videregående uddannelser    

70 Forskeruddannelser   
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BILAG 2 

UNDERSØGELSENS DATAGRUNDLAG OG AFGRÆNSNINGER 

 

Undersøgelsen er baseret på en sammenkobling af DREAM og Danmarks Statistik uddannelses-

statistik. 

 

Der undersøges de 15-17 åriges risiko for at få kontanthjælp når de fylder 18 år. Denne opgørel-

se tager udgangspunkt i unge som var i aldersgruppen 15 – 17 år og var uden igangværende 

uddannelse (grundskole eller ungdomsuddannelse) pr. 1. januar 2010.   

 

Herudover tager undersøgelsen også udgangspunkt i populationen af unge ikke faglærte og unge 

ikke faglærte studenter, som er ledige på et givent statustidspunkt. For afgangs-, flow- og mål-

gruppeanalysen er dette statustidspunkt uge 40, 2012. Herudover er de ledige 18-29 årige uden 

en uddannelse på det seneste tidpunkt for uddannelsesdata opgjort, her er statustidspunktet uge 

40, 2013. For analysen vedr. risikofaktorer for at 18-29 åriges overgang til uddannelse er status-

tidspunktet d. 1. oktober 2011. Generelt defineres ledige som modtagere af uddannelseshjælp, 

særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælp og a-dagpenge inkl. alle aktive-

rede. Aldersmæssigt afgrænses til personer over 18 og under 30 år primo perioden, dvs. for 

flowanalysens vedkommende pr. uge 40 2012. I flowanalysen følges denne indgangspopulation 

frem til og med uge 22, 2014. Personer, der dør i perioden, er helt udeladt af analysen og indgår 

således ikke i populationstal for analyser som strækker sig over en periode. Dette betyder at 

populationen for fx målgruppeanalysen ikke nødvendigvis vil stemme overens med et nedslag på 

samme tidspunkt som målgruppeanalysen statustidspunkt. 

 

Der tages ikke hensyn til evt. igangværende uddannelse i afgrænsningen af populationen, da det 

antages at personer, der er registreret ledige i DREAM ikke samtidig kan være studieaktive. Hvis 

der er uoverensstemmelse mellem DREAM og uddannelsesstatistikken, benyttes DREAM, fordi 

DREAM antages at være et mere validt register.  

 

Kategorisering af ydelser i flowanalysen 

Flowanalysen starter, som nævnt ovenfor, med en gruppe af ledige ikke faglærte unge. Ledige 

defineres her som alle kontant- og uddannelseshjælpsydelser, samt a-dagpenge inkl. aktiverede. 

I de efterfølgende trin i modellen er de unge opdelt i tre grupper, som defineret nedenfor: 

 

Bilagstabel 2: Definition af ydelseskategorier 

Ydelseskategori Definition 

Selvforsørget Et udvidet selvforsørgelsesbegreb, som omfatter: 
Personer uden ydelse 
Feriedagpenge fra beskæftigelse ('121','122','123') 
Barselsdagpenge ('881') 
Udvandret ('997') 

Uddannelse SU med og uden ydelse ('651','652')  
SVU/VUS ('661') 
Voksenlærling ('521') 

Off. forsørget Alle øvrige DREAM koder, dvs. ledighed i form af kontant-, og uddannel-
seshjælp samt a-dagpenge som i indgangspopulationen, SDP, FØP, reva-
lidering etc. 

 

Når det er valgt at lægge barselsdagpenge og feriedagpenge fra beskæftigelse ind under 'Selv-

forsørget" skyldes det, at disse ydelser som regel modtages, mens personen stadig er i et ansæt-

telsesforhold, og at det derfor ikke skønnes hensigtsmæssigt at registrere et skift i status i for-

bindelse med disse ydelser.   

 

Flowanalysens metode 

I flowanalysen følges indgangspopulationen gennem de første tre skift mellem ydelseskategorier-

ne. Herudover opgøres en slutstatus. En del personer er ledige i hele perioden og har således 
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ikke noget registreret skifte i analysen. Omvendt er der også personer, som har mere en 3 skift. 

For disse er det således kun de første tre skift der beskrives. 

 

Et skift mellem ydelser kræver at der er fire sammenhængende uger med den nye ydelseskate-

gori. Helt korte skift tælles således ikke med. 

 

Herudover tages der ikke hensyn til varigheden af hver tilstand. En person kan således have 

gennemgået de tre beskrevne skift i løbet af ganske få måneder efter uge 40 2012. 

 

For de kommuneopdelte flowanalyser i jobcenterbilagene registreres et forløb udelukkende under 

bopælskommunen i 2013. Sagen kan således godt være startet i en anden kommune, ligesom en 

del af de unge vil flytte til en anden kommune i løbet af perioden. Da DREAM kun har årlige bo-

pælsoplysninger kan flyttemønstre ikke beskrives detaljeret, og det er derfor besluttet at henreg-

ne alle forløb til deres bopælskommune i 2013. 

 

Nedenfor er gengivet SAS syntaksen til at finde 1. state. 2. og 3. state findes på tilsvarende må-

de idet der tælles videre fra tidspunktet for 1. state. Arrayet x{i} indeholder ydelseskategorien 

for hver uge {i} i perioden. 

 

do i = &refstart to &refslut until (state eq 1); 

 if z{i} NE state0 and z{i} EQ z{i+1} and z{i} EQ z{i+2} and z{i} EQ z{i+3} then do; 

  state =1; 

  state1=z{i}; 

  state1_w=i; 

 end; 

end;  
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BILAG 3 

Tabeller fordelt på Region Hovedstaden og Region Sjælland   

 

Tabel 3 opdelt på Region Hovedstaden og Region Sjælland 

 

Bilagstabel 3: Ledige unge med og uden uddannelse, Hovedstaden, okt. 2013 

 Ikke faglærte  Ikke faglærte 
studenter 

Erhvervskom-
petencegivende 

uddannelse 

I alt  

 Pct pct  pct pct Antal 

Aldersgruppe      

18-24 år 69,4 10,5 20,1 100 11.667 

25-29 år 45,2 7,2 47,7 100 13.387 

Ydelse      

Dagpenge 14,7 3 82,3 100 8.796 

Kontanthjælp - ikke 
jobklar 

87,3 7,6 5,1 100 9.651 

Kontanthjælp - jobklar 67,1 17,8 15,1 100 6.607 

Alle 56,5 8,7 34,8 100 25.054 

Note: Ikke-jobklar dækker over matchkategori 2 og 3.  

Kilde: DREAM sammenkørt med uddannelsesvariable fra Danmarks Statistik, 1.10.2013 (HFAUDD og UDD) 

 

 

Bilagstabel 4: Ledige unge med og uden uddannelse, Sjælland, okt. 2013 

 Ikke faglærte  Ikke faglærte 
studenter 

Erhvervskom-
petencegivende 

uddannelse 

I alt  

 pct pct  pct pct Antal 

Aldersgruppe      

18-24 år 71,7 7,1 21,3 100 
          

6.884  

25-29 år 59,2 5,3 35,5 100 
          

5.002  

Ydelse 
     

Dagpenge 15,6 2,7 81,7 100 
          

3.037  

Kontanthjælp - ikke 
jobklar 

90,9 3,9 5,2 100 
          

5.626  

Kontanthjælp - jobklar 71,5 14 14,5 100 
          

3.223  

Alle 66,4 6,3 27,3 100        11.886  

Note: Ikke-jobklar dækker over matchkategori 2 og 3.  

Kilde: DREAM sammenkørt med uddannelsesvariable fra Danmarks Statistik, 1.10.2013 (HFAUDD og UDD) 
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Tabel 5 og Tabel 6 fordelt på Region Hovedstaden og Region Sjælland 

 

Bilagstabel 5: Andel af unge ikke faglærte, som hhv. er afsluttet/ikke afsluttet til uddannelse, Hovedsta-
den, okt. 2012 – maj 2014 

  
Afsluttet til SU 

Afsluttet til 
andet 

Ledig hele 
perioden 

I alt N 

Køn   

Kvinder 23,4 34,3 42,3 100 6.172 

Mænd 23,4 44 32,6 100 7.115 

Herkomst   

Dansk 25,3 36,7 38 100 9.059 

Vestlig 18,6 55,8 25,6 100 617 

Ikke-vestlig 19,4 43,7 36,9 100 3.611 

Aldersgruppe   

18-24 år 29,2 36,2 34,7 100 7.821 

25-29 år 15,2 44,2 40,6 100 5.466 

Forsørgelsesgrundlag   

Dagpenge 14,9 77,7 7,4 100 1.349 

Kontanthjælp - ikke 
jobklar 

17,4 30,8 51,8 100 7.901 

Kontanthjælp - jobklar 38 43,7 18,3 100 4.037 

I alt 23,4 39,5 37,1 100 13.287 

Kilde: DREAM sammenkørt med uddannelsesvariable fra Danmarks Statistik, 1.10.2012 

 

Bilagstabel 6: Andel af unge ikke faglærte studenter, som hhv. er afsluttet/ikke afsluttet til uddannelse, 
Hovedstaden, okt. 2012 – maj 2014 

  Afsluttet til SU Afsluttet til andet Ledig hele perioden I alt  

  Pct. Pct. Pct. Pct. N 

Køn           

Kvinder 49,1 33,3 17,6 100 1.071 

Mænd 52,8 33,5 13,7 100 961 

Herkomst   

Dansk 51,9 32,7 15,4 100 1.565 

Vestlig 42,6 46,3 11,1 100 54 

Ikke-vestlig 47,7 34,6 17,7 100 413 

Aldersgruppe   

18-24 år 64,7 25,9 9,4 100 1.085 

25-29 år 35 42 23 100 947 

Forsørgelsesgrundlag   

Dagpenge 32,3 64,7 3 100 303 

Kontanthjælp - ikke jobklar 37 23,8 39,2 100 648 

Kontanthjælp - jobklar 64,3 30,4 5,3 100 1.081 

I alt 50,8 33,4 15,7 100 2.032 

Kilde: DREAM sammenkørt med uddannelsesvariable fra Danmarks Statistik, 1.10.2012 

 

  



 

- Analyse af afgangsmønstre  

 

 

 

 
 
 

  

3-6 

 

 

Bilagstabel 7: Andel af unge ikke faglærte, som hhv. er afsluttet/ikke afsluttet til uddannelse, Region 
Sjælland, okt. 2012 – maj 2014 

  Afsluttet til SU Afsluttet til andet Ledig hele perioden I alt  

 Pct Pct Pct  Pct N 

Køn           

Kvinder 30,2 27,2 42,6 100 3.600 

Mænd 26,9 37,9 35,2 100 3.913 

Herkomst   

Dansk 29,5 32,3 38,1 100 6.231 

Vestlig 17,4 55,1 27,5 100 138 

Ikke-vestlig 24 32,4 43,5 100 1.144 

Aldersgruppe   

18-24 år 33,7 28,9 37,4 100 4.699 

25-29 år 19,8 39,2 41 100 2.814 

Forsørgelsesgrundlag   

Dagpenge 17,3 78,5 4,2 100 619 

Kontanthjælp - ikke jobklar 19,9 26,6 53,5 100 4.787 

Kontanthjælp - jobklar 51,2 33,3 15,5 100 2.107 

I alt 28,5 32,8 38,8 100 7.513 

Kilde: DREAM sammenkørt med uddannelsesvariable fra Danmarks Statistik, 1.10.2012 

 

Bilagstabel 8: Andel af unge ikke faglærte studenter, som hhv. er afsluttet/ikke afsluttet til uddannelse, 
Region Sjælland, okt. 2012 – maj 2014 

  Afsluttet til SU Afsluttet til andet Ledig hele perioden I alt  

  Pct Pct Pct  Pct N 

Køn           

Kvinder 50,5 29,6 19,8 100 368 

Mænd 52,4 33,1 14,5 100 248 

Herkomst   

Dansk 51,8 30,7 17,5 100 525 

Vestlig 30 55 15 100 20 

Ikke-vestlig 53,5 26,8 19,7 100 71 

Aldersgruppe   

18-24 år 65,4 25,1 9,6 100 355 

25-29 år 32,2 39,1 28,7 100 261 

Forsørgelsesgrundlag   

Dagpenge 31,5 59,6 9 100 89 

Kontanthjælp - ikke jobklar 33,2 22,8 44 100 193 

Kontanthjælp - jobklar 67,1 28,1 4,8 100 334 

I alt 51,3 31 17,7 100 616 

Kilde: DREAM sammenkørt med uddannelsesvariable fra Danmarks Statistik, 1.10.2012 
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BILAG 4 

Sammenligningstabeller til forrige år 

 

Bilagstabel 9: Ledige unge med og uden uddannelse, okt. 2012 

  
Ikke faglærte 

Ikke faglærte 
studenter 

Erhvervskompe-
tencegivende 
uddannelse 

Alle 

  Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal 

Hovedstaden 57,2 13.306 8,7 2.034 34,1 7.937 100 25.054 

Sjælland 67,2 7.521 5,5 616 27,3 3.055 100 11.886 

Østdanmark 60,4 20.827 7,7 2.650 31,9 10.992 100 36.940 

Kilde: DREAM sammenkørt med uddannelsesvariable fra Danmarks Statistik, 1.10.2012 

 

  

Bilagstabel 10: Andel af unge ledige som er afsluttet til SU, andet eller ledige hele perioden, okt. 2011 – 
maj 2013, separat efter uddannelsesstatus pr. okt. 2011 

    Afsluttet til 
SU 

Afsluttet til 
andet 

Ledig hele 
perioden 

I alt   

    pct. pct. pct. pct. Antal 

Ikke faglærte       

  Hovedstaden 21,5 39,9 38,6 100 12.640 

  Sjælland 24,3 33,5 42,3 100 7.120 

  Østdanmark 22,5 37,6 39,9 100 19.760 

Ikke faglærte 
studenter 

     

  Hovedstaden 49,7 30,9 19,4 100 1.879 

  Sjælland 47,3 31,1 21,7 100 605 

  Østdanmark 49,1 31 19,9 100 2.484 

Med erhvervs-
kompetence 

     

  Hovedstaden 12,2 78,8 8,9 100 7.225 

  Sjælland 13,2 74,5 12,3 100 2.936 

  Østdanmark 12,5 77,6 9,9 100 10.161 

Kilde: DREAM sammenkørt med uddannelsesvariable fra Danmarks Statistik, 1.10.2011  

 

Bilagstabel 11: Status okt. 2012, for ikke faglærte unge der var ledige pr. okt. 2011, Østdanmark 

  Ikke afsluttet til 
uddannelse 

Afsluttet til erhvervskompe-
tencegivende uddannelse  

I alt 

  Pct. Pct. Pct. Antal 

Region Hovedstaden 82,3 17,7 100 12.613 

Region Sjælland 80,5 19,5 100 7.162 

Østdanmark 81,6 18,4 100 19.775 

Kilde: DREAM sammenkørt med uddannelsesvariable fra Danmarks Statistik, 1.10.2011 og 1.10.2012 
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Bilagstabel 12: Status okt. 2012, for ikke faglærte unge ledige pr. okt. 2011, Østdanmark 

 
Hovedstaden Sjælland Østdanmark 

 
Pct. N Pct. N Pct. N 

       

Status i Danmarks statistik uddannelsesstatistik  

DST: Andet* 16,5 2.073 18,9 1.352 17,4 3.425 

DST: Korte videregående uddannelser 0,2 29 0,1 8 0,2 37 

DST: Mellemlange og lange videregående uddannelser 1,1 133 0,5 34 0,8 167 

       

Status i DREAM for personer, der ikke er eller har været i uddannelse iflg. Danmarks statistik 

DREAM: Selvforsørget 16,8 2.123 11,9 851 15 2.974 

DREAM: SU mv. 5,5 688 6,2 441 5,7 1.129 

DREAM: Andet 1,9 237 2,8 198 2,2 435 

DREAM: Kontanthjælp 53,2 6.714 55,7 3.989 54,1 10.703 

DREAM: Dagpenge 4,9 616 4,1 289 4,5 905 

       

Samlet 100 12.613 100 7.162 100 19.775 

Kilde: DREAM sammenkørt med uddannelsesvariable fra Danmarks Statistik, 1.10.2011 og 1.10.2012 
Note *: Andet dækker over erhvervsfaglige grundforløb, praktik og hovedforløb samt almene og erhvervsgymnasiale uddan-

nelser. Disse er slået sammen på grund af få observationer. I bilag 1 findes en oversigt over samtlige uddannelseskategorier. 

 

Bilagstabel 13: Status okt. 2012, for ikke faglærte studenter, der var ledige pr. okt. 2011, Østdanmark 

  Ikke afsluttet til 
uddannelse 

Afsluttet til erhvervs-
kompetencegivende 

uddannelse  

I alt 

  Pct. Pct. Pct. Antal 

Region Hovedstaden 58,7 41,3 100 1.881 

Region Sjælland 60 40 100 605 

Østdanmark 59 41 100 2.486 

Kilde: DREAM sammenkørt med uddannelsesvariable fra Danmarks Statistik, 1.10.2011 og 1.10.2012 
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Bilagstabel 14: Status okt. 2012, for ledige ikke faglærte unge studenter pr. okt. 2011, Østdanmark 

  Hovedstaden Sjælland Østdanmark 

  Pct. N Pct. N Pct. N 

         

Status i Danmarks statistik uddannelsesstatistik 

DST: Andet* 9,1 172 12,4 75 9,9 247 

DST: Korte videregående uddannelser 27,6 519 21,2 128 26 647 

DST: Mellemlange og lange videregående uddan-
nelser 

4,6 86 6,4 39 5 125 

              

Status i DREAM for personer, der ikke er eller har været i uddannelse iflg. Danmarks statistik 

DREAM: Selvforsørget 21,6 407 17,5 106 20,6 513 

DREAM: SU mv. 4,3 80 4,1 25 4,2 105 

DREAM: Andet 1,3 24 3 18 1,7 42 

DREAM: Kontanthjælp 27,6 520 31,1 188 28,5 708 

DREAM: Dagpenge 9,1 172 12,4 75 9,9 247 

  
     

  

Samlet  100   1.881  100  605  100  2.486  

Kilde: DREAM sammenkørt med uddannelsesvariable fra Danmarks Statistik, 1.10.2011 og 1.10.2012 

 

 


