Dokumentation om Ledighed
Indledning
Fokus er at vise den gennemsnitlige ledighedsgrad for de nyuddannede målt i 4.-7.kvartal efter fuldførelse
fra uddannelsen. Det anvendte ledighedsmål er bruttoledigheden.
Formålet med at måle i 4.-7. kvartal (svarende til andet år efter fuldførelse) er at reducere betydningen af
søgeledigheden, der er højest umiddelbart efter uddannelsens afslutning. Ved at måle over et helt år (4.-7.
kvartal) undgås sæsoneffekter.

Om bruttoledighed
Ledighedsbegrebet tager udgangspunkt i den enkelte persons opfyldelse af 3 nødvendige betingelser.
Den enkelte dimittend skal nemlig for at være ledig opfylde følgende:
a) være uden arbejde
b) stå til rådighed for arbejdsmarkedet
c) være aktivt arbejdssøgende.
Bruttoledighedsbegrebet omfatter ud over de nettoledige også personer i aktivering, som modtager
dagpenge, kontant-, starthjælp eller løntilskud.
Hvis en gruppe på 100 nyuddannede – alle med ønske om halvtidsjob og alle opfylder betingelserne for
at indgå i statistikken som bruttoledige, kan underopdeles i 50 nyuddannede, der har opnået den
ønskede halvtidsbeskæftigelse, medens de øvrige 50 nyuddannede alle er uden beskæftigelse – og at
dette er gældende gennem hele opgørelsesperioden, vil denne gruppe på 100 nyuddannede i vore
tabeller optræde med en ledigheds-grad på 25 procent.
Læs evt. mere på https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/metode/ledighedsbegreber

Om nøgletal
Fuldførte: Antal fuldførte fra uddannelsesgruppen.
Ledighedsgrad: Ses også omtalt som ”Ledighed” eller ”LedGradGns4_7”. Udtrykker i alle tilfælde den
gennemsnitlige ledighedsgrad for (dimittend-)populationen målt i 4.-7. kvartal efter fuldførelse.
Ledighedsgraden ligger mellem 0 og 1 og udtrykker den andel af tiden, en person har været ledig i kvartalet
(baseret på 37-timers uger).
Fuldførte, der er i gang med en ny fuldtidsuddannelse eller udvandret, kan (medens de er i gang med den
nye fuldtidsuddannelse eller er udvandret) ikke optræde som bruttoledige i og med, at de dermed ikke står
til rådighed for arbejdsmarkedet.
Diskretionering: Af hensyn til beskyttelse af personoplysninger er celler med færre end fem fuldførte
blanket.

Om dimensioner
Uddannelsesgrupper, Tid (fuldførelsesår), Institutionstype og -beliggenhed.
Fuldførelsesåret 2018 dækker fuldførte i perioden 1/10-2017 til og med 30/9-2018.
Ved anvendelse af data for institutionsbeliggenhed medtages fx dimittender fra Aalborg Universitet under
region Nordjylland hvis de har læst i Aalborg, under region Syddanmark hvis de har læst i Esbjerg og under
region Hovedstaden hvis de har læst i København osv.

Særligt om fuldførelsesperiode, måleperiode og opdatering i datavarehuset
De nyuddannede fra fx fuldførelsesåret 2017 (omtales også som ”2017-årgangen”) omfatter fuldførte i
perioden 1/10-2016 til 30/9-2017. De tidligst fuldførte fra årgangen (fra 4. kvartal 2016) måles der ledighed
på første gang i 4. kvartal 2017. De senest fuldførte fra årgangen (fra 3. kvartal 2017) ledighedsmåles sidste
gang i 7. kvartal, svarende til 2. kvartal 2019 (apr/maj/jun 2019). Offentliggørelse af ledighedsdata fra
Danmarks Statistik sker typisk 3 måneder efter kvartalet er afsluttet. Derved kan opdatering i
datavarehuset af den gennemsnitlige ledighedsgrad i 4.-7.kvartal for de fuldførte fra 2017 først ske i
oktober 2019.

Næste opdatering
Oplysninger om antal fuldførte hentes fra Danmarks Statistiks ELEVregister, der opdateres en gang årligt
(typisk i februar). Ledighedsdata leveres fra Danmarks Statistik og opdateres kvartalsvis. Opdatering med
den gennemsnitlige ledighedsgrad for dimittenderne fra årgang 2018 forventes at ske i oktober 2020, se
evt. afsnit med forklaring om fuldførelsesperiode, måleperiode og opdatering i datavarehuset ovenfor.

Særlige forhold i øvrigt
Personer, der udvandrer eller går i gang med en ny uddannelse indgår med 0 i ledighed og er ikke pillet ud
af populationen. Man kan altså ikke direkte udlede at fravær af ledighed (lav ledighedsgrad) er det samme
som høj beskæftigelsesgrad.

