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Færre ledige blandt nye arkitekter og designere
Ledigheden er faldet fra 14,4 pct. i 2011 til 12,3 pct. i 2014 blandt dem, som har afsluttet en kunstnerisk eller kulturel uddannelse de seneste ti år. Andelen af ledige
er især faldet blandt dimittender fra arkitekt- og designskolerne i perioden – fra
16,9 pct. til 13,1 pct. Dimittenderne fra arkitekt- og designskolerne udgør den største gruppe og er desuden den eneste af de kunstneriske og kulturelle uddannelser,
hvor der har været et fald i ledigheden i samtlige år fra 2011 til 2014. Den samlede
ledighed for dimittenderne fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser faldt fra
12,8 pct. i 2013 til 12,3 pct. i 2014.
Bruttoledighed for de seneste ti dimittendårgange
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Anm.: Uddannelsesinstitutionerne er listet efter antallet af dimittender.

Lav ledighed blandt konservatorieuddannede
Ledigheden steg svagt fra 6,2 pct. i 2011 til 7,0 pct. i 2014 for dimittender fra konservatorierne, som er den næststørste gruppe. Fra 2013 til 2014 faldt ledigheden fra
7,4 pct. til 7,0 pct. Dimittenderne fra konservatorierne havde den laveste ledighed i
2014 blandt dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser.
Dimittenderne fra scenekunstskolerne havde en lidt lavere ledighed i 2013 og 2014
end årene før. Ledighedsprocenten for dimittender fra scenekunstskolerne er dog
generelt høj, hvilket hænger sammen med, at deres arbejdsmarked er præget af
tidsbegrænsede ansættelser.
Ledigheden for dimittender fra Kunstakademiets billedkunstskoler har ligget omkring 25 pct. i perioden 2011 til 2014. Ledigheden for denne dimittendgruppe var
højest i 2012. Dimittenderne fra Kunstakademiets billedkunstskoler har den højeste ledighed blandt dimittenderne fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser.
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Ledigheden for dimittenderne fra Den Danske Filmskole har været stigende fra
2011 til 2014. Denne dimittendgruppes ledighed har ligget konstant omkring de 1415 pct. de seneste tre år.

Ledigheden for de dimitterende konservatorer fra Kunstakademiets skoler for arkitektur, design og konservering faldt fra 2011 til 2013. Sidst i perioden steg ledigheden fra 5,8 pct. til 9,0 pct. fra 2013 til 2014, men konservatorerne har alligevel
den næstlaveste ledighed blandt de kunstneriske og kulturelle uddannelser i 2014.
Stor forskel i hvilke sektorer dimittenderne arbejder
Der er store forskelle på, hvor dimittenderne fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser finder arbejde. Dimittenderne fra arkitekt- og designskolerne finder oftest arbejder på det private arbejdsmarked, mens dimittenderne fra konservatorierne og konservatorerne oftest finder arbejder i det offentlige. Dimittenderne fra
den Danske Filmskole og fra Kunstakademiets billedkunstskoler bliver i stor udstrækning selvstændige. Dimittenderne fra scenekunstskolerne arbejder primært
på det private arbejdsmarked., idet teatrene tilhører den private sektor.
Sektorer som dimittenderne fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser finder arbejder i
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Anm.: Uddannelsesinstitutionerne er listet efter antallet af dimittender.

Mere information: Se flere tal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1510.
Kilder og metoder: Kulturministeriet gennemførte i 2009-2011 en række fusioner af sine uddannelsesinstitutioner. Dimittendårgangene er henført til den skole, de ville have været dimitteret fra, efter fusionerne trådte i kraft.
I figuren på side 1 består skolerne af følgende institutioner:

Arkitekt- og designskolerne: Arkitektskolen Aarhus, Kunstakademiets skoler for Arkitektur, Design og
Konservering (arkitektur), Kunstakademiets skoler for Arkitektur, Design og Konservering (design), kunstakademiets skoler for Arkitektur, Design og Konservering (kunsthåndværk) og Designskolen Kolding.

Konservatorierne: Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium, Det Jyske musikkonservatorium og Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole (musik).

Scenekunstskolerne: Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole (scenekunst), Statens Teaterskole og Skuespillerskolen ved Aarhus Teater.
Metoden er beskrevet i kvalitetsdeklarationen.
Ledigheden er opgjort som fuldtidsbruttoledige i året i forhold til antallet af dimittender. Opgørelserne er foretaget
for de seneste ti dimittendårgange. Det betyder, at fx ledighedsprocenten i 2014 er opgjort for dimittendårgangene fra 2004 til 2013, mens ledighedsprocenten for 2013 er opgjort for dimittendårgangene 2003-2012. Kun
dimittender, som bor i Danmark og ikke er i gang med en uddannelse indgår i opgørelsen.
Næste offentliggørelse: Kulturuddannedes tilknytning til arbejdsmarkedet 2015 udkommer uge 24 i 2016.
Henvendelse: Pernille Stender, tlf. 39 17 34 04, psd@dst.dk

