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1 Unge uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked 
Statistikken opgør andelen af unge mellem 15 og 24 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller 

arbejdsmarkedet. Statistikken opgøres for at kunne følge udviklingen inden for den uddannelsespolitiske 

målsætning om at nedbringe andelen af unge uden tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked.  

1.1 Beskrivelse af statistikken 
Statistikken beregner den grundpopulation og en delpopulation, som er defineret på baggrund af en række 

forskellige registre: 

 Bokommune (Danmarks Statistik) 

 Personbaggrund (Danmarks Statistik) 

 Flexregisteret (Det hullukkede elevregister) (Danmarks Statistik og Børne- og 

Undervisningsministeriet) 

 Registret for højest fuldførte uddannelse (Danmarks Statistik) 

 SU-tildelingsregistret (Uddannelses- og Forskningsministeriet) 

 DREAM-ydelser (Beskæftigelsesministeriet) 

 DREAM-beskæftigelse (Beskæftigelsesministeriet) 

1.1.2 Grundpopulation 

Statistikken tager udgangspunkt i en grundpopulation af personer, som på statustidspunktet 1. oktober: 

 Har bopæl i Danmark 

 Er mellem 15 og 24 år 

 Er tilmeldt eller tidligere har været tilmeldt dansk grundskole på 8., 9. eller 10. klassetrin  

o Der stilles ikke krav om fuldførelse af grundskolen 

o Kravet om tilknytning til grundskole medfører, at en stor del flygtninge, udenlandske 

studerende og arbejdskraft fra udlandet ikke indgår. Disse grupper forventes ikke at være 

målgruppen for den uddannelsespolitiske målsætning.  

1.1.2 Delpopulation (Unge uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet) 

Ud fra grundpopulationen defineres en delpopulation af personer, som på statustidspunktet 1. oktober: 

 Ikke har fuldført en ungdomsuddannelse 

 Ikke er i gang med en uddannelse 
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o Hvorvidt den unge regnes som værende i gang med en uddannelse afhænger alene af 

elevens aktivitet på statustidspunktet og ikke af varighed eller omfang. Unge, som har 

været i gang med en uddannelse over en længere periode enten før eller efter 

statustidspunktet, men som ikke på statustidspunktet (1. oktober) er i gang, regnes derfor 

ikke som værende i gang med en uddannelse. 

 Ikke er SU-modtagere 

 Ikke modtager førtidspension 

 Ikke er lønmodtagere med en beskæftigelsesgrad på minimum 48 pct. – svarende til ca. 18 timers 

beskæftigelse om ugen 

o Beskæftigelsesgraden opgøres alene for lønmodtagere, hvorfor personer, som er 

selvforsørgende selvstændige, vil indgå i gruppen uden tilknytning til uddannelse eller 

arbejdsmarked. 

Statistikken beregner således, hvor stor en andel delpopulation udgør af grundpopulationen. 

1.2 Bemærkninger til statistikken 
Statistikken er en årlig statusopgørelse pr. 1. oktober i året, og omfatter data fra og med 2016. 

Da statistikken er en statusopgørelse, vil personer, der midlertidigt er uden for uddannelse og 

beskæftigelse, indgå i delpopulationen af unge uden tilknytning. På samme måde vil personer, som er 

midlertidigt i uddannelse eller beskæftigelse, indgå i gruppen af unge med tilknytning. Statistikken tager 

således ikke højde for varigheden af tilknytningen til uddannelse og arbejdsmarked, men præsenterer en 

statusopgørelse på nedslagstidspunktet den 1. oktober i året.  

1.2.1 Fakta om seneste opdatering 

Ved seneste opdatering i juni 2022 offentliggøres nye data for 2021 samt opdaterede data for perioden 

2016-2020. Opdateringen af tidligere offentliggjort periode skyldes, at der er opdaterede datakilder til 

rådighed. Desuden er der ved seneste opdatering foretaget en mindre justering af opgørelsesmetoden, 

som medfører en mere korrekt opgørelse af de unges tilknytning til grundskolen inden 

opgørelsestidspunktet. 

Opdateringen af perioden 2016-2020 medfører en marginal nedjustering af andelen af unge uden 

tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked i forhold til tidligere offentliggjorte data.  

1.2.2 Nedjustering for 2019 

Antallet af unge uden tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er nedjusteret for 2019. Delpopulationen 

er nedjusteret, fordi det med opstarten af den Forberedende Grunduddannelse (FGU) i efteråret 2019 

forventes, at der på opgørelsestidspunktet d. 1. oktober 2019 fortsat manglede registrering af tilgange til 

uddannelsen. Antallet er nedjusteret med 600 personer, som svarer til niveauet for tilgange til FGU i 

december 2019. Dette er således en permanent nedjustering.   

 

1.3 Beskrivelse af nøgletal og dimensioner 
 

Nøgletal  Forklaring 

Antal unge i alt Angiver antallet af personer i 
grundpopulationen (se afsnit 1.1.2) 
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Antal unge uden tilknytning til 
uddannelse eller arbejdsmarked 

Angiver antallet af personer i delpopulationen 
(se afsnit 1.1.2) 

Andel unge uden tilknytning til 
uddannelse eller arbejdsmarked 

Angiver, hvor stor en del af de 15-24-årige, 
som er uden tilknytning til uddannelse og 
arbejdsmarked.  

Andel af landets unge uden tilknytning til 
uddannelse eller arbejdsmarked 

Angiver kommunernes andel af hele landets 
15-24-årige uden tilknytning til uddannelse 
eller arbejdsmarked.   

 

Dimensioner (Variable) Forklaring 

Alder Angiver den unges alder ved statustidspunktet 

Kommune Angiver den unges bopælskommune ved 
statustidspunktet 

9. klasse specialtilbud Unge, som har været i specialtilbud på 9. 
klassetrin.   

Børn af ufaglærte forældre Unge, som har ufaglærte forældre.  

 


