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Ledighed - hele landet og alle HUM-magistre
AC udsender hver måned ledighedstal for alle humaniora-magistre
(cand.mag., -phil, magistre mv.). Der er et par måneders forsinkelse i oplysningerne. Juni-tallet offentliggøres fx i august. På fakultetets hjemmeside er
der en opgørelse over udvalgte måneder fra 1998 til nu udarbejdet af fakultetet. Den giver mulighed for at følge ledighedens udvikling over årene.
Ledighed opgjort på fag
Den bedste kilde til ledighedsstatistik er Magistrenes A-kasse (MA). Man
kunne for år tilbage få en meget udspecificeret statistik fra dem fordelt på
alle fag (senest 1999) og på de enkelte universiteters kandidater.
De senere år har det ikke været muligt at få så udspecificeret en statistik
som i 1999 hvor også alle små fag var med, og sidste gang der er modtaget
en statistik som alene omfatter KU er september 2007
Derudover har MA løbende udsendt månedsrapporter som alene er opgjort
på fag med over 300 medlemmer og for hele landet. Den hidtil seneste månedsrapport er fra december 2010. Der er pr. maj 2013 igen åbnet for muligheden for månedsstatistikker hvor den seneste er fra marts 2013.
Nogle fag har ofte rejst tvivl om gyldigheden af MA’s ledighedstal tal fordi
de siger at mange af deres kandidater er organiseret i andre fagforbund, er
selvstændige eller andet.
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For at få et indtryk af gyldigheden af MA's tal fik fakultetet i januar 2008
foretaget en specialkørsel hos Danmarks Statistik for årsledigheden 2005 for
humaniorakandidater uddannet fra KU fra 1975-2005. Pga. produktionstiden
for registerdata kunne man ikke komme længere frem end til 2005 primo
2008 (der er knap 2 års forsinkelse i mulighederne). Disse tal er sammenlignet med ledighedstal fra MA for humaniorakandidater uddannet fra KU pr.
februar 2005.
Sammenligningen viste at i hovedtræk er der god overensstemmelse mellem
MA's tal og specialkørslens arbejdsløshedsprocenter. Materialet giver også
et indblik i kandidaternes relative organiseringsgrad som i alt er 88,4 % i
2005.
Andre muligheder for ledighedstal fordelt på fag
Styrelsen for Universiteter og Internationalisering får via specialkørsler fra
Danmarks Statistik tal for nyuddannedes ledighed, og beregner ud fra disse
ledigheden for større fag 4-19 måneder efter kandidaternes og bachelorernes
dimittering. Der er på hjemmesiden en oversigt udarbejdet af fakultetet over
resultaterne. Der er endvidere et link til styrelsens statistiksider hvor der er
yderligere detaljer samt mere statistik.
Fakultetet køber hvert andet år specialkørsler over kandidaternes og bachelorernes beskæftigelse fra Danmarks Statistik. Her indgår også ledighedstal.
Analyserne som er udarbejdet på baggrund af kørslerne findes på fakultetets
hjemmeside.
Specialkørslerne fra Danmarks Statistik
Kørslerne bygger på registerarbejdsstyrkestatistikken som det tager knap 2
år at gøre klar hvorfor der er en forsinkelse i datamulighederne. Data kommer i en meget rå form hvorfor det tager tid at få alle fag analyseret og offentliggjort.
Kontakt
Har man spørgsmål eller andet kan man kontakte Ole Krarup Jensen
okj@hum.ku.dk.
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