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Analysen er lavet i samarbejde med 3F 
 

Unge udenfor arbejdsmarke-
det og uddannelsessystemet 
 

I 2018 var hver tiende ung mellem 15 og 29 år hverken i beskæftigelse eller i gang med en ud-

dannelse. Hver fjerde af disse unge har været udenfor arbejdsmarkedet og uddannelsessyste-

met i mindst 2 år. Det er især tilfældet blandt unge, der kun har en grundskoleuddannelse i 

bagagen, blandt unge, med ufaglærte forældre og blandt unge, der modtager kontanthjælp, ud-

dannelseshjælp, integrationsydelse eller førtidspension. At være udenfor arbejdsmarkedet og 

uddannelsessystemet i længere tid som ung, kan trække spor ind i voksenlivet.   

af analytiker Troels Lund Jensen og Stud.polit Marie Lund Andersen 18. september 2019 

 

 

Analysens hovedkonklusioner 

• I 2018 var hver tiende 15-29-årige hverken i beskæftigelse eller i gang med en uddan-
nelse. Det svarer til 105.000 unge. 

• To ud af tre af disse unge, havde heller ikke været beskæftiget eller i gang med en ud-
dannelse et halvt år før, og hver fjerde havde ikke været beskæftiget eller i gang med en 
uddannelse i de forudgående 2 år.  

• Blandt unge med grundskole som højest fuldførte uddannelse, blandt unge med ufag-
lærte forældre og blandt unge, der modtager offentlige ydelser som kontanthjælp, ud-
dannelseshjælp, integrationsydelse og førtidspension er det mere end hver tredje, der 
ikke har været beskæftiget eller i gang med en uddannelse i de forudgående 2 år.  

• At stå udenfor arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet kan trække spor ind i voksenli-
vet. 40 procent af de unge, der stod udenfor arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet i 
2010, var det også i 2018. Blandt de øvrige unge var det 10 procent.   
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Unge i risiko for at stå udenfor  

AE har i samarbejde med 3F opgjort tilknytningen til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet for 15-

29-årige i 2018.  

 

Analysen adskiller sig fra tidligere analyser af gruppen af unge, der er uden for arbejdsmarkedet og ud-

dannelsessystemet. I analysen er der udover lønmodtagerbeskæftigelse og aktivitet i det ordinære ud-

dannelsessystem, også benyttet oplysninger om selvstændige, voksen- og efteruddannelse, herunder 

gymnasial supplering og højskole, aktivitet på produktionsskole og oplysninger om barsel. Det betyder 

at kravet til ikke at have nogen tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet i denne analyse 

er mere restriktivt end i tidligere analyser. Se metode og afgrænsning bagerst i analysen.  

 

I maj 2018 var hver tiende ung, mellem 15 og 29 år hverken beskæftiget eller under uddannelse. Det 

svarer til 105.000 unge. Det fremgår af tabel 1.  

 

Tabel 1. 15-29-årige fordelt efter uddannelses- og beskæftigelsesstatus i 2018 

  
Studerende 

med job 

Studerende uden 

job  

Ikke stude-

rende med job 

Hverken i job eller 

uddannelse 
Alle 

Antal  323.320 246.500 332.690 105.150 1.007.660 

Andel af alle 15-29-årige  32,1 24,5 33,0 10,4 100 

Anm: Det er et krav, at man har været i berøring med grundskolen i en periode i 7.-10. klasse. Hvis dette krav ikke er opfyldt, vil personen ikke indgå 

i analysen. For definition af studerende og beskæftigede se metodeboksen sidst i analysen. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.  

 

Blandt de unge, der hverken var i beskæftigelse eller under uddannelse i 2018, var knap to ud af tre 

ligeledes uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet et halvt år før, mens hver fjerde også var 

udenfor 2 år før. Det svarer til 27.000 unge. Det fremgår af tabel 2, der viser varigheden, blandt de unge, 

der er udenfor arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Der er lavet 4 nedslag ud over maj 2018, hvor 

det i november 2017, maj 2017, november 2016 og maj 2016 er opgjort, hvor mange af de unge, der 

ligeledes var udenfor beskæftigelse og uddannelse på de tidspunkter.  

 

Tabel 2. 15-29-årige fordelt efter varighed af at være udenfor beskæftigelse og uddannelse.   

  
Alle 15-

29-årige 
NEET i 2018 

NEET et 

halvt år før  

NEET et år 

før 

NEET halvan-

det år før 

NEET to år 

før 

Antal  1.007.660 105.150 66.340 44.420 35.330 27.390 

Andel af alle 15-29-årige 100 10,4 6,6 4,4 3,5 2,7 

Andel af NEET i maj 2018 - 100 63,1 42,2 33,6 26,0 

Anm: Det er et krav, at man har været i berøring med grundskolen i en periode i 7.-10. klasse. Det er et krav at være i NEET-gruppen på alle ned-

slagstidspunkter op til et givent tidspunkt. Fx har de unge, der er i NEET-gruppen i 2018 og halvandet år før, også i NEET-gruppen et år før, og et 

halvt år før.   

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.  

 

I figur 1 er varigheden opgjort som andel af de unge i NEET-gruppen i maj 2018. Her ses det, at 63,1 

procent af de 15-29-årige uden for arbejde og uddannelse også var det 6 måneder tidligere, mens ande-

len er langsomt aftagende, når man følger de unge 12, 18 og 24 mdr. tilbage.  
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Figur 1.  Varighed for 15-29-årige i NEET i 2018 

Anm: Som tabel 2. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.  

 

Unge der er 15-18 år, er underrepræsenterede i gruppen af unge, der hverken er i beskæftigelse eller 

studerende, idet kun hver tiende i denne gruppe er mellem 15 og 18 år, mens de udgør hver fjerde blandt 

alle unge. Det fremgår af tabel 3, der viser de unge i NEET-gruppen, fordelt efter alder.  

  

Det er særligt unge, der er over 19 år, der befinder sig uden for arbejdsmarkeder og uddannelsessystemet 

i 2018. Både blandt 19-24-årige, og 25-29-årige, er der en overrepræsentation af unge i NEET-gruppen.   

 

Blandt 19-24-årige er der færre, der har været i NEET-gruppen i en længere periode, end blandt de 25-

29-årige. Blandt de 19-24-årige var 22 procent udenfor 2 år før, mens det ser værst ud blandt de 25-29-

årige, hvor 36 procent var i NEET-gruppen 2 år før.    

 

Tabel 3. NEET-status for 15-29-årige fordelt efter alder, 2018 

  
Alle 15-29-

årige 
NEET i 2018 

NEET et 

halvt år før  

NEET et år 

før 

NEET halvandet 

år før 
NEET to år før 

  Andel af alle 15-29-årige Andel af NEET-gruppen i maj 2018 

15-18 27,0 10,8 52,6 15,8 9,2 3,2 

19-24 år 41,3 47,6 60,4 39,6 30,6 22,2 

25-29 år 31,7 41,6 68,8 52,1 43,4 36,4 

19-29 år 73,0 89,2 64,3 45,4 36,5 28,8 

Alle 100 100 63,1 42,2 33,6 26,0 

Anm: Som tabel 2. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.  

 

Tabel 4 viser, at mænd er overrepræsenterede i NEET-gruppen i 2018.  Mænd udgør 54 pct. af alle unge 

der hverken er under uddannelse eller i arbejde. Mænd forbliver også i NEET-gruppen i lidt højere grad 

end kvinder. 2 år tidligere var 25,4 pct. af kvinderne i NEET-gruppen også uden arbejde og uddannelse. 

For mænd er det 26,6 pct.  

 

Barsel indgår som et kriterie til at træde ud af NEET-gruppen, hvilket kan give anledning til, at lidt færre 

kvinder end mænd er i denne gruppe.  
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Tabel 4. NEET-status for 15-29-årige fordelt efter køn, 2018 

  
Alle 15-29-

årige 
NEET i 2018 

NEET et 

halvt år før  

NEET et år 

før 

NEET halvandet 

år før 
NEET to år før 

  Andel af alle 15-29-årige Andel af NEET-gruppen i maj 2018 

Mænd 51,3 53,9 63,7 43,2 34,3 26,6 

Kvinder 48,7 46,1 62,4 41,1 32,7 25,4 

Alle 100 100 63,1 42,2 33,6 26,0 

Anm: Som tabel 2.   

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 

 

Ufaglærte er i størst risiko for at stå udenfor  

Ser man på uddannelsesbaggrunden for de 15-29-årige i NEET-gruppen, er der en tydeligere tendens. 

Hele 60 procent af NEET-gruppen i 2018 har ikke en uddannelse højere end grundskolen. Det er 13 pct. 

point højere end gennemsnittet. Omvendt er personer med både en gymnasial, faglært og videregående 

uddannelse underrepræsenteret i NEET-gruppen. Særligt unge med en erhvervskompetencegivende ud-

dannelse som erhvervs- og videregående uddannelser er underrepræsenterede i gruppen af unge, der 

hverken er under uddannelse eller i arbejde. Det fremgår af tabel 5, der viser de unge i NEET-gruppen, 

fordelt efter højest fuldførte uddannelse.  

 

Dette mønster bliver endnu tydeligere, hvis man kigger nærmere på varigheden af NEET-gruppen fordelt 

efter uddannelsesbaggrund. Kun 6,2 pct. af de unge i NEET-gruppen med en videregående uddannelse, 

befandt sig også i NEET-gruppen de seneste 2 år. Det samme gælder for hele 35,4 pct. af NEET-gruppen 

med grundskolen som højest fuldførte uddannelse.   

 

Tabel 5. NEET-status for 15-29-årige fordelt efter uddannelsesniveau, 2018  

  
Alle 15-29-

årige 
NEET i 
2018 

NEET et 
halvt år før  

NEET et år 
før 

NEET halvan-
det år før 

NEET to år før 

  Andel af alle 15-29-årige Andel af NEET-gruppen i maj 2018 

Grundskole + 
Uoplyst 

46,6 59,6 71,5 52,6 43,6 35,4 

Gymnasial 24,3 19,4 46,5 24,1 18,0 12,0 

Faglært 13,1 10,9 57,4 37,2 26,1 18,8 

Videregående 15,9 10,2 51,9 21,8 12,6 6,2 

Alle 100 100 63,1 42,2 33,6 26,0 

Anm: Som tabel 2. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 

 

Ud over de unges egen uddannelsesbaggrund, ses der på forældrenes højest fuldførte uddannelse. Unge 

hvis forældres højest fuldførte uddannelse er grundskole eller gymnasie er overrepræsenterede i NEET-

gruppen, hvis man sammenligner med den gennemsnitlige uddannelsesbaggrund for forældre. Dette 

gælder særligt for 15-29-årige med forældre hvis højest fuldførte uddannelse er grundskole. Omkring 34 

pct. af disse unge havde heller ikke arbejde eller var under uddannelse 2 år tidligere, hvilket er ca. 8 pct. 

point over gennemsnittet. Det omvendte gør sig gældende for unge med forældre med en lang videre-

gående uddannelse. For disse unge, var kun 16 pct. af NEET-gruppen i 2018 uden for arbejdsmarkedet 

og uddannelsessystemet i de seneste 2 år. Det er 10 pct. point mindre end gennemsnittet. Det fremgår 

af tabel 6, der viser NEET-gruppen, fordelt efter forældrenes højest fuldførte uddannelse.  
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Tabel 6. NEET-status for 15-29-årige fordelt efter forældres højest fuldførte uddannelse, 2018  

  
Alle 15-29-

årige 
NEET i 2018 

NEET et halvt 

år før  

NEET et år 

før 

NEET halvan-

det år før 
NEET to år før 

  Andel af alle 15-29-årige Andel af NEET-gruppen i maj 2018 

Grundskole + 
uoplyst 

11,4 21,2 70,1 51,6 42,5 34,3 

Gymnasie 2,8 3,4 64,7 43,8 34,2 26,0 

Faglært 41,1 40,8 63,8 43,9 34,8 27,1 

KVU 6,7 5,5 59,9 38,2 29,8 22,8 

MVU 23,6 18,7 58,2 36,1 27,9 21,1 

LVU 14,5 10,5 56,5 29,7 23,0 15,9 

Alle 100 100 63,1 42,2 33,6 26,0 

Anm: Som tabel 2. Forældrenes uddannelsesniveau er angivet som en højest fuldførte uddannelse af de to opgjort, da den 15-29-årige var 15 år. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 

 

I maj 2018 modtog størstedelen af de unge i NEET-gruppen en offentlig ydelse. Knap to ud af tre, 62,2, 

procent, modtog en ydelse, mens 37,8 pct. af alle i gruppen ikke var ydelsesmodtager.  

 

Omkring hver tredje af de unge der hverken var i arbejde eller under uddannelse i 2018 modtog kontant-

hjælp, uddannelsesstøtte eller integrationsydelse. 36,4 pct. af de unge i NEET-gruppen der modtog en 

af disse ydelser i 2018, var også i NEET-gruppen 2 år tidligere.   

  

Knap hver tiende af de 15-29-årige, der var i NEET-gruppen i maj 2018, modtog enten førtidspension 

eller var i ressourceforløb på samme tidspunkt. I denne gruppe var mere end tre ud af fire også i NEET-

gruppen 2 år tidligere.  

 

Tabel 7. NEET-status for 15-29-årige fordelt efter modtaget ydelser, 2018  

  
Alle 15-29-

årige 
NEET i 2018 

NEET et 
halvt år 
før  

NEET et år 

før 

NEET halvan-

det år før 
NEET to år før 

  Andel af alle 15-29-årige Andel af NEET-gruppen i maj 2018 

Ikke ydelsesmodta-
ger 

55,3 37,8 51,1 26,3 19,2 12,9 

Dagpenge 2,3 11,9 38,0 12,7 5,1 1,2 

Øvrige 35,5 4,6 62,9 35,7 27,9 18,8 

Kontanthjælp, ud-
dannelseshjælp og 
integrationsydelse 

4,2 30,5 76,4 58,1 46,0 36,4 

Sygedagpenge inkl. 
jobafklaring 

1,2 4,7 62,4 41,0 27,1 16,9 

Førtidspension inkl. 
ressourceforløb 

1,5 10,9 96,2 89,3 85,6 77,2 

Alle 100 100 63,1 42,2 33,6 26,0 

Anm: Som tabel 2. Øvrige dækker over SU, ledighedsydelse, fleksjob, voksenlærlinge, servicejob, feriepenge og barsel.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 
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Flere unge i yderområderne er udenfor 

Figur 2.A. illustrerer andelen af unge i NEET-gruppen i 2018, fordelt efter bopælskommune. NEET-grup-

pen er særligt overrepræsenteret i Syd- og Vestsjælland, inkl. Lolland og Falster, samt på Fyn og i nogle 

jyske kommuner. Det er omvendt særligt studiebyer som København, Århus og Aalborg, samt i Nord-

sjælland og Vestjylland, hvor den laveste andel af de 15-29-årige står udenfor arbejdsmarkedet og ud-

dannelsessystemet 

Figur 2.A. Andel unge I NEET-gruppen, 2018.  

Anm: Ærø, Fanø, Læsø og Samsø er udeladt af analysen pga. diskretionshensyn. Christiansø er lagt sammen med Bornholm. Bopæl er opgjort i 

2018. Landsgennemsnittet er 10,4 procent.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 

 

Der er ligeledes store geografiske forskellige på, hvor lang varigheden er for de 15-29-årige der hverken 

er i arbejde eller under uddannelse. I figur 2.B. er andelen af NEET-gruppen opgjort, der også var udenfor 

arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet 2 år før maj 2018. Særligt i de større byer, samt i nordsjæl-

landske kommuner som Gentofte, Allerød og Rudersdal har relativt få unge været i NEET-gruppen i en 

længere periode. 

 

Den største andel af unge der befinder sig uden for arbejde og uddannelse i mindst 2 år, er i kommuner 

som Bornholm, Langeland og Lemvig. På Bornholm var hele 40 pct. af de unge i NEET-gruppen i 2018 
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også udenfor arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet 2 år tidligere. Det er 14 pct. point højere end 

landsgennemsnittet.  

 

I Vestjylland, hvor der er en lav andel af unge, der står udenfor arbejdsmarkedet og uddannelsessyste-

met, er der samtidig en høj andel af disse unge, der har været udenfor i over 2 år.  

  

Kommunale tal er at finde i bilag 1.  

 

Figur 2.B NEET-status fordelt efter bopælskommune i 2018.  

Anm: Ærø, Fanø, Læsø og Samsø er udeladt af analysen pga. diskretionshensyn. Christiansø er lagt sammen med Bornholm. Bopæl er opgjort i 

2018. Landsgennemsnittet er 26 procent.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 
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At stå udenfor kan have betydning senere i livet 

I 2010 var der 90.000 unge mellem 15 og 29 år, der hverken var beskæftiget eller studerende. Det svarer 

til 10,8 procent af alle unge. Knap halvdelen, 45,7 procent, af de unge, havde heller ikke været en del af 

arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet året før, mens lidt mere end hver fjerde, 25,8 procent, hver-

ken havde været en del af arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet året før eller to år før. Det frem-

går af tabel 8.  

 

Tabel 8. 15.29.årige i 2010, fordelt efter NEET-status og varighed 

  Alle 15-29-årige NEET i 2010 NEET et år før NEET to år før 

Antal 831.860 90.110 41.180 23.290 

Andel af alle 15-29-årige 100 10,8 5,0 2,8 

Andel af NEET i 2010 - 100 45,7 25,8 

Anm: Status opgjort i november 2010, efter samme metode som for 2018. Det er et krav, at man har været i berøring med grundskolen i en periode 

i 7.-10. klasse. Hvis dette krav ikke er opfyldt, vil personen ikke indgå i analysen. ”NEET et år før” er de unge, der ligeledes hverken var i gang med 

uddannelse eller var i beskæftigelse i november 2009, og ”NEET to år før” er de unge, der hverken var i gang med uddannelse eller beskæftigelse 

både i november 2009 og i november 2008.   

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.  

 

Blandt unge der hverken var i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse i 2010, stod knap fire ud af 

ti også udenfor i maj 2018, knap 8 år senere. For unge, der ikke var i NEET-gruppen i 2010, var det til-

svarende en ud af ti, der var udenfor i 2018. Det fremgår af figur 3.    

 

Blandt de unge, de ikke var i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse i 2010, og heller ikke havde 

været de i de to forudgående år, var knap to ud af tre heller ikke i beskæftigelse eller i gang med en 

uddannelse i maj 2018.  

 

Figur 3. 15-29-årige i 2010 fordelt efter status i 2018 

 

Anm: Hvis en person fortsat er uden for arbejde og uddannelse i 2018, betyder det ikke nødvendigvis, at den unge har været uden arbejde eller 

uddannelse i alle 8 år.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 
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For de unge, der hverken var i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse i 2010, og heller ikke var i 

beskæftigelse eller i gang med en uddannelse i 2018, har vi opgjort, hvorvidt de modtog nogen ydelser i 

maj 2018.  

 

Figur 4 viser, at langt størstedelen af disse unge er på kontanthjælp eller førtidspension i 2018. Lidt mere 

end hver tredje, der både var udenfor beskæftigelse og uddannelse i 2010 og 2018, modtog førtidspen-

sion i 2018, og lidt mere end hver tredje modtog kontanthjælp eller lignende. Blandt unge, der havde 

været udenfor arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet både i november 2010, 2009 og 2008, var 

over halvdelen på førtidspension i 2018.  

 

Figur 4. Ydelsesmodtagere i 2018 blandt personer fortsat i NEET-gruppen i 2018 

 

Anm: Ydelser er opgjort i maj 2018, blandt de der fortsat er uden for beskæftigelse og uddannelsessystemet i 2018. Kontanthjælp mv. dækker over 

kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp. Øvrige dækker bl.a. over dagpenge og sygedagpenge. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 
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Metodeboks 

Analysen dækker over alle 15-29-årige bosiddende i Danmark i hhv. 1. januar 2018 og 1. januar 2011. For populationen i 2018 
er der lavet et nedslag i maj, hvor der undersøges hvor mange der er i beskæftigelse og/eller i uddannelse. For populatio-
nen i 2011 er nedslaget lavet i november 2010.   
Personer der er fraflyttet Danmark eller er døde i perioden fra 1. januar til maj samme år er udtaget fra analysen. Kun unge, 
der har gået i dansk grundskole på et tidspunkt i 7.-10.-klasse indgår i analysen.  
 
Analysen adskiller sig fra tidligere analyser af unge udenfor arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet, der er udarbejdet af 
AE, for at sikre en højere grad af sammenlignelighed med Danmarks Statistiks definition af NEET-gruppen.  
 
Forældrenes uddannelsesniveau er angivet som en højest fuldførte uddannelse af de to opgjort, da den 15-29-årige var 15 
år. Ved forældres uddannelse er en universitetsbachelor og en ph.d er sidestillet med en lang videregående uddannelse. 
Der skal være uddannelsesoplysning på mindst én forældre, før personen indgår i tabellen fordelt efter forældres højest 
fuldførte uddannelse.  
 
Uddannelse: Uddannelse: Uddannelse: Uddannelse:     
Under uddannelse dækker personer, der er i gang med en ordinær uddannelse, studerende på produktionsskoler og kursi-
ster på voksen- og efteruddannelse.  
Udenlandske studerende indgår også som ”under uddannelse”.  
 
Uddannelse under aktivering er ikke medtalt som værende i gang med en uddannelse.  
 
Hvis en person ikke indgår i ovenstående kriterier for uddannelse, indgår personen ikke i ”under uddannelse” selvom perso-
nen modtager SU.  
 
Det er ikke et krav, at man har gennemført grundskolen, men det er et krav, at man har været i berøring med grundskolen i 
en periode i 7.-10. klasse.  
 
Beskæftigelse:Beskæftigelse:Beskæftigelse:Beskæftigelse:    
Beskæftigelse dækker alle med lønmodtagerbeskæftigelse uanset timeomfang, og dækker også støttet beskæftigelse.  
 
Beskæftigelse dækker selvstændige samt medarbejdende ægtefæller.  
Data vedrørende selvstændige og medarbejdende ægtefæller er opgjort ud fra RAS-oplysninger fra november året før. Når 
NEET opgøres for maj 2018, vil man indgå som ”i beskæftigelse”, hvis man var selvstændig eller medarbejdende ægtefælle i 
november 2017.   
 
Personer der har fået opholdstilladelse i Danmark som au pair indgår som beskæftigede. Personer på barsel indgår også 
som beskæftigede. 
 
Alle antal er afrundet til nærmest 10’er og procenter er beregnet på baggrund af dette.  

 

Bilagstabel 1. Afgrænsning af NEET-gruppen  

  I NEET-gruppen 2018 

Tidligere NEET                 141.470  

Tidligere NEET ekskl. selvstændige                134.780  

Tidligere NEET ekskl. barsel                 134.900  

Tidligere NEET ekskl. voksen- og efteruddannelse                122.640  

Tidligere NEET ekskl. produktionsskoleelever                138.530  

Endelig NEET                105.150  

Anm:”Tidligere NEET” er dannet ud fra unge, hverken i gang med en ordinær uddannelse i KOTRE-registeret, lønmodtagerbeskæftigelse eller med 

ophold som au pair. Det er et krav, at man skal have haft kontakt med den danske udskoling (7.-10-klasse) for at indgå.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.  
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Bilag – Kommunale tal  

Bilagstabel 2. NEET-status for 15-29-årige fordelt efter bopælskommune, 2018 

  Andel unge i NEET i 2018 Heraf NEET 2 år før 

København                    8,7      20,2 

Frederiksberg                    7,9      18,4 

Ballerup                  11,2      27,6 

Brøndby                  13,2      28,9 

Dragør                    8,6      23,1 

Gentofte                    9,8      17,3 

Gladsaxe                  10,0      23,9 

Glostrup                  11,1      26,8 

Herlev                  10,4      25,5 

Albertslund                  11,7      26,2 

Hvidovre                  11,0      25,0 

Høje-Taastrup                  11,0      25,3 

Lyngby-Taarbæk                    7,6      18,2 

Rødovre                  11,6      24,3 

Ishøj                  12,7      21,6 

Tårnby                  10,7      21,2 

Vallensbæk                    8,3      21,1 

Furesø                    9,6      19,6 

Allerød                    8,3      17,9 

Fredensborg                  10,6      24,6 

Helsingør                  11,3      24,8 

Hillerød                    9,9      24,4 

Hørsholm                    9,4      17,9 

Rudersdal                    9,7      18,1 

Egedal                    8,1      18,8 

Frederikssund                  10,8      25,7 

Greve                    9,7      23,5 

Køge                  11,0      26,2 

Halsnæs                  12,1      24,0 

Roskilde                    9,8      22,6 

Solrød                    7,7      20,8 

Gribskov                  10,6      24,6 

Odsherred                  14,1      33,3 

Holbæk                  11,7      27,5 

Faxe                  13,2      24,6 

Kalundborg                  13,7      29,6 

Ringsted                  11,7      27,7 

Slagelse                  12,9      31,3 
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Stevns                  11,2      25,0 

Sorø                  12,3      27,5 

Lejre                  10,0      25,7 

Lolland                  18,0      34,0 

Næstved                  12,1      27,6 

Guldborgsund                  14,8      27,7 

Vordingborg                  15,0      26,0 

Bornholm                  12,1      39,7 

Middelfart                  10,4      29,1 

Assens                  12,8      28,0 

Faaborg-Midtfyn                  11,3      29,1 

Kerteminde                  12,2      28,9 

Nyborg                  12,8      29,3 

Odense                  10,0      24,9 

Svendborg                  12,6      28,3 

Nordfyns                  12,1      27,7 

Langeland                  14,7      35,0 

Haderslev                  12,0      30,1 

Billund                  11,5      26,7 

Sønderborg                  12,1      27,0 

Tønder                  12,4      29,0 

Esbjerg                  10,7      31,4 

Varde                  10,2      32,5 

Vejen                  10,8      27,9 

Aabenraa                  11,9      27,9 

Fredericia                  12,1      30,1 

Horsens                  11,6      33,1 

Kolding                  10,0      25,6 

Vejle                  10,7      26,9 

Herning                    9,8      29,5 

Holstebro                    8,8      31,5 

Lemvig                    8,6      36,0 

Struer                  12,0      27,8 

Syddjurs                  11,0      28,3 

Norddjurs                  13,2      28,8 

Favrskov                    9,6      28,1 

Odder                  10,8      26,5 

Randers                  12,2      29,2 

Silkeborg                  10,7      26,9 

Skanderborg                  10,0      28,9 

Århus                    9,2      24,1 
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Ikast-Brande                  11,1      27,9 

Ringkøbing-Skjern                    9,2      30,8 

Hedensted                  11,0      27,4 

Morsø                  11,0      33,3 

Skive                  11,9      32,2 

Thisted                  11,2      34,2 

Viborg                  11,0      29,8 

Brønderslev                  11,9      30,6 

Frederikshavn                  12,8      31,1 

Vesthimmerlands                  12,5      33,8 

Rebild                    8,6      22,9 

Mariagerfjord                  11,5      31,1 

Jammerbugt                  13,5      32,9 

Aalborg                    9,4      24,2 

Hjørring                  11,5      27,6 

Alle                  10,4      26,0 

Anm: ”Heraf NEET 2 år før”, har ligeledes været i NEET-gruppen 6mdr, 12mdr og 18mdr. før udgangspunktet i maj 2018. Ærø, Fanø, Læsø og Samsø 

er udeladt af analysen pga. diskretionshensyn. Christiansø er lagt sammen med Bornholm. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 


