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Beskæftigelsesfrekvenser 
Beskæftigelsesfrekvenser bruges som parameter for at måle, hvor relevante erhvervsuddannelserne er i for-

hold til arbejdsmarkedets behov. De bruges også som indikator til at måle beskæftigelsen for nyuddannede 

jf. klare mål 3 i erhvervsuddannelsesreformen. 

Frekvenserne opgøres pr. uddannelse og institution. Institutionsoplysninger knytter sig til den institution, 

hvor eleven senest er afgangsmeldt på den pågældende uddannelse. 

Datagrundlaget består af uddannelsesoplysninger vedrørende elever, som har fuldført en erhvervsuddan-

nelse (registeret i EASY-P), og oplysninger om efterfølgende ATP-indbetalinger for disse elever. Fuldførte ele-

ver er defineret som elever, som har afsluttet deres uddannelse med en af afslutningsårsagerne ”Afsluttet – 

udlært” eller ”SKP Afsluttet – udlært”. Uddannelsesoplysningerne stammer hovedsageligt fra Arbejdsgiver-

nes Uddannelsesbidragsregister (AUB), og de er dermed primært baseret på Undervisningsministeriets EASY-

P register. Oplysningerne om indbetalinger til ATP stammer fra ATP’s systemer. 

Frekvenserne er beregnet på baggrund af ATP-indbetalinger i perioden fra året efter endt uddannelse frem 

til og med året før statistikopgørelsen. I statistikopgørelsen for 2019 indgår fem års mulige ATP-indbetalinger 

(2014-2018) for erhvervsuddannede fra 2013, og ét års mulige ATP-indbetalinger for erhvervsuddannede 

færdiguddannet i 2017 (ATP-indbetalinger 2018). 

Historiske frekvenser bliver låst i forbindelse med den årlige opdatering af ATP data. Frekvenserne for 2013 

vil således svare til beskæftigelsesfrekvenserne opgjort i 2015, og frekvenserne for 2012 vil svare til opgørel-

sen fra 2014. 

Der indbetales bidrag til ATP i forbindelse med beskæftigelse og i forbindelse med perioder, hvor der mod-

tages forskellige overførselsindkomster. Bidragsbetalingen til ATP er gradueret efter den enkeltes beskæfti-

gelsesomfang eller omfanget af overførselsindkomstmodtagelse. Derfor kan indbetalingerne anvendes som 

et mål for beskæftigelsesomfang mv. ATP-indbetalinger for de færdiguddannede elever er tilknyttet en ind-

tægtsart og en indkomsttype. Det er kombination af indtægtsart og indkomsttype, der bestemmer om en 

ATP-indbetaling skal indgå i beregningen af beskæftigelsesfrekvensen, dagpengefrekvensen, syge-/barsels-

frekvensen eller kontanthjælpsfrekvensen. 



Ved fuldtidsansættelse indbetales fuldt ATP-bidrag i forbindelse med beskæftigelse, og beskæftigelsesgraden 

er derfor 1. Hvis den enkelte har perioder uden beskæftigelse eller perioder med deltidsbeskæftigelse, vil 

ATP-indbetalingerne i forbindelse med beskæftigelse være mindre. Beskæftigelsesfrekvensen beregnes der-

for som forholdet mellem den faktiske bidragsbetaling i forbindelse med beskæftigelse og det fulde bidrag. 

Det samme gør sig gældende for de øvrige frekvenser. 

Der er ingen øvre grænse for beskæftigelsesfrekvens. Hvis den enkelte eksempelvis har to deltidsjob, kan 

beskæftigelsesfrekvensen overstige 1. Erhvervsuddannede, som ikke har indbetalinger til ATP i perioden, ind-

går med 0 i beregningen af frekvenserne. 

En beskæftigelsesfrekvens under 1 indikerer, at den pågældende i en del af perioden har været deltidsbe-

skæftiget eller uden beskæftigelse – typisk på grund af sygdom, barsel, orlov eller ledighed – eller at de i en 

del af perioden har været under videreuddannelse eller selvstændige. 

 

Beskrivelse af nøgletal og dimensioner 
Nøgletal (Values) Forklaring 

Antal personer Antal personer, der har fuldført en erhvervsuddannelse (registeret 

i EASY-P).  

Antal personer – Landstal Antal personer på landsplan, der har fuldført en erhvervsuddan-

nelse.  

Beskæftigelsesfrekvens Beskæftigelsesfrekvensen er opgjort på institutions- og uddannel-

sesniveau. Den indikerer frekvensen, hvormed færdiguddannede 

indgår i beskæftigelse ud fra oplysninger om indbetaling til ATP. 

Beskæftigelsesfrekvens – Lands-

gennemsnit 

Landsgennemsnittet for beskæftigelsesfrekvensen opgjort pr. ud-

dannelse.  

Dagpengefrekvens Dagpengefrekvensen er opgjort på institutions- og uddannelsesni-

veau. Den indikerer frekvensen, hvormed færdiguddannede mod-

tager dagpenge og dermed er ledige ud fra oplysninger om indbe-

taling til ATP. 

Kontanthjælpsfrekvens Kontanthjælpsfrekvensen er opgjort på institutions- og uddannel-

sesniveau. Den indikerer frekvensen, hvormed færdiguddannede 

modtager kontanthjælp og dermed ikke er i beskæftigelse ud fra 

oplysninger om indbetaling til ATP.  

Syg- og barselsfrekvens Syg- og barselsfrekvensen er opgjort på institutions- og uddannel-

sesniveau. Den indikerer frekvensen, hvormed færdiguddannede 

modtager sygedagpenge eller barselsdagpenge.  

 

 



Dimensioner (Variable) Attributter Forklaring 

Alder Ved Slut Alder 

Femårsaldersgrupper 

Elevens alder ved afslutning af ud-

dannelsen.  

Alder Ved Start Alder 

Femårsaldersgrupper 

Elevens alder ved start af uddan-

nelsen. 

ATP År ATP år Angiver det år, hvor indberetnin-

gen til ATP er sket. 

Herkomst Herkomstgruppering 

Herkomst 

Herkomstgruppe 

Elevens herkomst. 

Herkomstland EU – Ikke-EU 

Verdensdel 

Vestling – Ikke-vestlig 

Elevens herkomstland. 

Institution Afdeling 

Afdelingsnummer 

Beliggenhedskommune 

Beliggenhedsregion 

Institution 

Institutionsnummer 

Institution Beliggenhedskom-

mune 

Institution Beliggenhedsregion 

Den institution eleven er tilknyt-

tet. Herunder hovedinstitution, 

afdeling, afdeling- og institutions-

nummer, beliggenhedskommune 

og beliggenhedsregion. 

Køn Køn Elevens køn. 

Slut År Slut år Angiver det år, hvor erhvervsud-

dannelsen er afsluttet. 

Start År Start år Angiver det år, hvor erhvervsud-

dannelsen er påbegyndt.  

Uddannelse Uddannelsesgruppering 

Uddannelse 

Uddannelsesgruppe 

Uddannelseskoder 

Uddannelsessymbol 

Uddannelsesundergruppe 

Erhvervsuddannelsen som eleven 

har gået på.  

Uddannelsesundergruppe viser de 

4 hovedområder inden for er-

hvervsuddannelserne.  

Uddannelse viser de specifikke  er-

hvervsuddannelser. 

Uddannelsesoplysningsår Uddannelsesoplysningsår Angiver det år, hvor uddannelses-

oplysningerne er indberettet. 

Uddannelsesregi Uddannelsesregi Angiver, om eleven havde en ordi-

nær uddannelsesaftale, restaftale 



 

Bemærkninger til statistikken 
Datagrundlaget indeholder udelukkende oplysninger om personer, som på tidspunktet for dannelsen af ud-

dannelsesoplysninger var registreret som aktive i cpr-registeret. Dermed indgår personer, som er døde, ud-

vandrede eller ukendte i cpr-registeret, ikke. 

Løn i forbindelse med sygdom eller barsel kan ikke skelnes fra løn i forbindelse med arbejde i opgørelse af 

beskæftigelsesfrekvens. Derfor kan overenskomstmæssige forskelle på sektorer bevirke, at barsels- og syg-

domsperioder har større betydning for niveauet for beskæftigelsesfrekvens på nogle områder end for andre. 

Udbetalinger af sygedagpenge er indeholdt i syge/barselsfrekvensen. 

Beskæftigelsesfrekvensen og de øvrige frekvenser er påvirket af mange faktorer, og den må derfor fortolkes 

med varsomhed. Især er det vigtigt at tage højde for, at konjunkturudviklingen påvirker beskæftigelsen. Der-

for må også tages hensyn til niveauet for samtlige erhvervsuddannedes beskæftigelse i fortolkningen af data. 

Observationer med mindre end 15 elever diskretionæres. 

 

Opdateringsfrekvens 
Beskæftigelsesfrekvenserne opdateres årligt. Det forventes, at beskæftigelsesfrekvenserne opdateres i ef-

teråret.  

eller var i skoleoplæring på ho-

vedforløbet.   
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