
Mere end hver tredje nyuddannet djøfer er berørt af ledighed 

Den omfattende ledighed, der har et fast tag i det danske arbejdsmarked, rammer i 

den grad også nyuddannede djøfere. Den stigende ledighed, der i 2008 afbrød en 

positiv udvikling i beskæftigelsessituationen for nyuddannede, har bevirket, at mere 

end en tredjedel af de nyuddannede djøfere er berørte af ledighed i efteråret 2011. 

Høj ledighedsprocent for nyuddannede 

I oktober 2011 er 37,6 procent af det seneste års kandidater ledige. Ledigheden er 

opgjort som bruttoledighed, og tallet inkluderer derfor de nyuddannede, som er i 

aktivering eller jobtræning. 

Siden 2008 er ledighedsprocenten blandt nyuddannede steget støt og ligger fortsat 

på et meget højt niveau. Den seneste periode med høj ledighed var i årene 2003-

2005, hvor tallet i januar 2004 nåede op på 42,6 procent som det højeste. Siden er 

ledigheden faldet frem til 2008, hvor den i juli måned nåede helt ned på 14,6 

procent, hvorefter tallet begyndte at stige igen.  

Ledigheden blandt nyuddannede har således generelt ligget på et højt niveau den 

senere tid og har det sidste år ikke været under 33 procent. 
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*Nyuddannede er defineret som kandidater fra det seneste år i forhold til 
opgørelsestidspunktet, der modtager dagpenge, er i aktivering eller jobtræning. 
**Bruttoledighed er inkl. aktivering og jobtræning. 
Bemærk: Tallene fra januar 2002 til januar 2003 er ikke bruttoledighedstal. 
Kilde: AAK, bearbejdet af Djøf 
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Samme mønster gør sig gældende i forhold til den generelle ledighed blandt 

djøfere. I oktober 2011 var 6,1 procent ledige, og i samme måned sidste år var 5,2 

procent ledige. 

Høj ledighed blandt samfunds- og forvaltningsuddannede 

Det er især de nyuddannede inden for samfunds- og forvaltningsuddannelser og 

gruppen med ”andre kandidatuddannelser”, der er ramt af ledighed. Henholdsvis 

44,2 procent og 45,3 procent af disse er ledige i oktober 2011. Ledigheden for 

sidstnævnte gruppe ligner nogenlunde den for et år siden, mens ledigheden for de 

samfunds- og forvaltningsuddannede er steget fra 37,9 procent i oktober 2010. 

Gruppen med mellemuddannelser/bachelorer samt både universitets- og 

handelshøjskoleøkonomer har de laveste ledighedsprocenter – de ligger alle på 

under 30%. Ledigheden er rent faktisk faldet en smule for gruppen med 

mellemuddannelser/bachelorer – i oktober 2010 var den på 27,7 procent mod dette 

års kun 23 procent. 

Ledigheden blandt jurister, der sidste år var lavere end universitetsøkonomernes 

og på niveau med handelshøjskoleøkonomernes, er steget fra 24,8 procent i 

oktober 2010 til 31 procent i 2011. Ledigheden blandt jurister ligger dog stadig et 

stykke under gennemsnittet for alle uddannelser. 

Ledighedsberørte nyuddannede* djøfere, oktober 2011. Bruttoledighed, dvs. inkl. 
aktivering og jobtræning 

  Antal Procent 

Jurister 148 31,0% 

Universitetsøkonomer 42 26,9% 

Handelshøjskole økonomer 87 29,4% 

Samfunds + forvaltnings udd. 264 44,2% 

Andre kandidat-uddannelser 246 45,3% 

Mellemuddannelser + bachelorer 42 23,0% 

Andre 192 41,3% 

I alt 1.021 37,6% 

*Nyuddannede er her defineret som dem, der er blevet kandidater inden for det seneste år i forhold til 
opgørelsestidspunktet, der modtager dagpenge, er i aktivering eller er i jobtræning. 

Kilde: AAK 
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Nyuddannede i beskæftigelse 

Ses der på de nyuddannede djøfere, der er i beskæftigelse pr. 1. oktober 2011, er 

en stigende andel blevet ansat i den private sektor. I oktober 2010 var lige mange 

af de nyuddannede i beskæftigelse ansat i den private og den offentlige sektor – 

nemlig 47 procent i hver. I oktober 2011 er kun 36 procent ansat i den offentlige 

sektor, mens 61 procent er ansat i den private sektor. 

23 procent af de nyuddannede i beskæftigelse er ansat i staten, og 13 procent i 

kommuner og regioner. 

Flere nyuddannede ansat i den private sektor – færre ansat i staten 

Henholdsvis 58 procent og 63 procent af de nyuddannede jurister og 

universitetsøkonomer i beskæftigelse er blevet ansat i den private sektor. Dette er 

en stigning i forhold til 2010, og således er andelen i disse grupper, der er blevet 

ansat i den offentlige sektor faldet det seneste år. I oktober 2010 var 48 procent af 

juristerne ansat i den offentlige sektor. I oktober 2011 gælder dette kun 39 procent. 

Det er i den statslige sektor, dette fald er sket, idet der faktisk kan ses en lille 

stigning i andelen af nyuddannede jurister ansat i kommuner og regioner. 

Ligeledes ses et fald i andelen af nyuddannede universitetsøkonomer, der er ansat 

i den offentlige sektor: I 2010 var 51 procent offentligt ansat mod kun 33 procent i 

år. På samme måde som blandt juristerne er der især sket et fald i andelen af 

statsansatte – fra 40 procent i 2010 til kun 25 procent i år. 

Samme tendenser gør sig gældende blandt både de samfunds- og 

forvaltningsuddannede og blandt gruppen med andre kandidatuddannelser. Der er 

sket en stigning i andelene, der er ansat i den private sektor, og et fald i andelene, 

der er ansat i staten. I oktober 2010 var størstedelen (43 procent) af de samfunds- 

og forvaltningsuddannede ansat i staten – i 2011 er det den private sektor, der 

beskæftiger den største andel af denne gruppe (40 procent). 

Både i 2010 og i år er det handelshøjskoleøkonomerne, der har den højeste 

beskæftigelsesfrekvens i den private sektor, men i år er det hele 89 procent af de 

nyuddannede handelshøjskoleøkonomer i beskæftigelse, der er privatansatte. 

Således er kun henholdsvis 5 procent og 3 procent ansat i staten og 

regioner/kommuner. 

Ser man imidlertid på mellemuddannelser og bachelorer, er billedet omvendt. 71 

procent af disse er i oktober 2011 ansat i den private sektor, mens hele 81 procent 

var det i 2010. Samtidig er 23 procent ansat i den offentlige sektor mod kun 11 

procent sidste år – andelen af statsansatte er steget fra 8 procent i 2010 til 17 

procent i år. 



4 

Beskæftigelsessituationen pr. 1. oktober 2011 for nyuddannede djøfere 

  

Ansættelsesområde 

Staten 
Regioner/ 
kommuner 

Privat 
(inkl. 

advokat) 

Anden be-
skæftigelse 

Antal be-
skæftigede 

i alt 

Jurister 90 24 171* 8 293 

      Universitetsøkonomer 29 9 73 4 115 

Polit. 18 4 31 1 54 
Oecon. 8 4 23 2 37 
Scient.oecon. 3 1 11 1 16 
Act. 

  
8 
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      Handelshøjskoleøkonomer 10 7 179 5 201 

Merc. 8 5 148 4 165 
Øvrige** 2 2 31 1 36 

      Samfunds- + forvaltningsuddannelser 82 63 102 5 252 

Soc. 5 9 16 3 33 
Scient.pol. 43 35 44 

 
122 

Scient.adm. 11 7 11 1 30 
Scient.soc. 22 9 26 1 58 
Øvrige*** 1 3 5 
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      Andre kandidatuddannelser 28 31 78 2 139 

Comm. 6 1 9 
 

16 
Merc.int 2 

 
11 1 14 

Merc.jur 1 7 26 
 

34 
Negot 1 

 
3 

 
4 

Master-uddannelse 
 

1 4 
 

5 
IT 2 1 5 
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Scient.san.publ. 5 15 4 1 25 
Anden AC-uddannelse 11 6 16 

 
33 

      Mellemuddannelser + bachelorer 13 4 53 5 75 

BA og BA-øk. 4 1 1 
 

6 
HA 2 1 28 3 34 
HA.Jur. 5 2 9 

 
16 

HA (øvrige) 
  

13 2 15 
Interkulturel Markedskommunikation 2 

 
2 
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      Anden/ukendt uddannelse 15 7 49 6 77 

HD-uddannelser 3 1 12 3 19 
Udenlandsk uddannelse 3 1 9 1 14 
Anden uddannelse 4 2 6 1 13 
Ukendt uddannelse 5 3 22 1 31 

I alt 267 145 705 35 1.152 

Nyuddannede djøfere i beskæftigelse 
fordelt på ansættelsesområder i procent 

23% 13% 61% 3% 100% 

  *: Heraf 122 i advokatsektoren 
 **: Merc.aud., com., dat., fil. og mat. 
 ***: Scient.anth., samf.bas. og techn.soc. 

Kilde: Djøfs Medlemsdatabase, oktober 2011 
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Kønsfordeling 

Hvis der kigges på den kønsmæssige fordeling, er andelen af kvinder der ansættes 

i den offentlige sektor større end andelen af mænd. 27 procent af de nyuddannede 

kvinder blev ansat i staten mod 19 procent af mændene. For regioner og 

kommuner er billedet det samme. Her får 15 procent af de nyuddannede kvinder 

job mod kun 9 procent af de nyuddannede mænd. Derimod ansættes 69 procent af 

de nyuddannede mænd i den private sektor mod 56 procent af kvinderne. I forhold 

til 2010 er andelen der ansættes i den private sektor steget for både kvinder og 

mænd. I 2010 blev halvdelen af de nyuddannede mænd ansat i den private sektor, 

mens 44 procent af de nyuddannede kvinder blev det. 

Af de nyuddannede djøfere, der er i beskæftigelse et år efter dimissionen, er 57 

procent kvinder.  

 


