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Analysen er lavet i samarbejde med Akademikernes A-kasse 
 

Geografisk mobilitet blandt 
nyuddannede akademikere 
 

Knap hver 3. nyuddannet akademiker blandt dem, der ikke finder job i samme område som de 

boede da de dimitterede, er fem måneder efter flyttet til samme region som arbejdspladsen. 

Det samme gælder hver 7., når det kommer til at flytte til samme landsdel som arbejdspladsen 

ligger i. Analysen viser også, at flere nyuddannede flytter efter jobbet sammenlignet med før 

den økonomiske krise.  

af Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl & Stud.scient.oecon Troels L. Jensen 30. november 2015 

Analysens hovedkonklusioner 

• AE har undersøgt, hvor mange nyuddannede akademikere, der ikke finder job i samme 
område, som de boede i, da de dimitterede, og som senere flytter efter jobbet.  
 

• Resultaterne viser, at 31,1 procent – tæt på hver tredje – flytter til samme region som job-
bet ligger, mens 14,3 procent flytter til samme landsdel. Sammenlignet med årgang 
2008 er begge andele steget. Flere flytter efter jobbet.  

 

• Der er dog stor variation. Nyuddannede inden for sundhed og samfundsvidenskab er 
bedst til at flytte efter jobbet både i forhold til region og landsdel, mens nyuddannede in-
den for humaniora og fødevarer m.m. i mindre grad flytter.  

 

• Den mest markante forskel er mellem institutioner. Nyuddannede, der er dimitteret fra 
universiteter uden for Hovedstadsområdet, flytter i langt højere grad region og landsdel 
efter jobbet. Det er vel at mærke når man ser bort fra alle dem, der ikke har nød i at 
flytte, fordi de finder job i samme område, som de dimitterede fra. Mere end 4 ud af 10 
fra AAU og AU har flyttet region efter jobbet, mens det gælder for 2 ud af 10 fra KU.  
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Geografisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere 

AE har for Akademikernes A-kasse undersøgt den geografiske mobilitet blandt nyuddannede akademi-

kere i fuldtidsjob. Analysen undersøger, hvor mange nyuddannede akademikere med fuldtidsjob fem 

måneder efter endt uddannelse, der flytter efter jobbet. Dette vil sige, at de finder et job i et andet om-

råde end der, hvor de boede, da de afsluttede deres uddannelse, men efterfølgende flytter til samme 

område.  

 

I analysen indgår mere end 45.000 nyuddannede akademikere fra 2008 til 2013, der har fundet fuld-

tidsjob 5 måneder efter endt uddannelse. Analysen bygger på beskæftigelsesoplysninger for nyuddan-

nede frem til sommeren 2014, og er således det mest aktuelle billede man i øjeblikket kan tegne af, hvor 

mange, der flytter efter jobbet. Om man er flyttet efter jobbet er opgjort på hhv. landsdele og regioner.    

 

Helt konkret er bopælsoplysningerne på dimissionstidspunktet sammenholdt med bopæls- og arbejds-

sted fem måneder senere.1 

 

Analysen her præsenterer alle resultater i form af tabeller og figurer, og de væsentligste resultater bliver 

gennemgået i teksten.  

 

Bagerst i analysen findes et metodeafsnit, der beskriver, hvordan analysen er udført. Samtidig ses i bilag 

1 en oversigt over de nyuddannede med fuldtidsjob henover perioden fordelt på årgange, faglige retnin-

ger og institutioner.  

 

Flere er flyttet efter jobbet 

Landsdele 

I figur 1 ses, at 55 procent af alle nyuddannede akademikere fra 2013, der havde fundet job fem måneder 

efter endt uddannelse i forvejen boede i samme landsdel2, som de finder arbejde i. Samtidig havde 1 

procent bopæl samme landsdel, som de kom til at arbejde, men er senere flyttet væk. Alt i alt boede 56 

procent af årgang 2013 i forvejen i samme landsdel, som de kom til at arbejde i.  

 

Det betyder omvendt, at 44 procent af alle fra årgang 2013 ikke boede samme sted, som de finder ar-

bejde. Disse fordeler sig således, at 35 procent ikke er flyttet, og således stadig bor i en anden landsdel, 

end hvor de arbejder. 6 procent er derimod flyttet og bor nu samme landsdel, som de arbejder, mens 3 

procent er flyttet, men ikke til samme landsdel som arbejdsstedet.  
  

                                                                 
1 Mere om metoden ses bagerst. Det skal bemærkes, at der i undersøgelsen ikke er sondret mellem hvor man bor, når man påbegynder jobbet. Status 
i forhold til bopæl mellem job og bopæl er fem måneder efter endt uddannelse, hvor disse sammenholdes med bopæl ved dimission. Baggrunden 
for, at der måles fem måneder efter er, for at tillade en vis fleksibilitet i forhold til søgeledighed, dvs. at de nyuddannede kan være nogle måneder om 
at finde arbejde. Hvis man skulle måles fx bopæl da jobbet påbegyndes tidligere end fem måneder, da populationen i undersøgelse falde. I forvejen 
er fokus lagt på de, der finder et fuldtidsjob fem måneder efter. Andelen er 47 procent i 2013. Fem måneder efter dimission er valgt så det på den 
ene side sikrer en vis tid til at finde arbejde, og på den anden side, at man skal kunne nå at måle på årgang 2013, da de nyeste beskæftigelsesoplys-
ninger med oplysninger om arbejdsstedets placering går t.o.m. 30/6/14. Som det ses bagerst, så kræver fuldtidsjob mindst 6 måneders beskæfti-
gelse.  
2 Det drejer sig om de 11 landsdele: København by, Københavns omegn, Nordsjælland, Østsjælland, Vest- og Sydsjælland, Bornholm, Fyn, Sydjylland, 
Østjylland, Vestjylland, Nordjylland. Efter DST’s landsdelsformat. 
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Figur 1. Geografisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere, årgang 2013 

 

Anm: Se metodeafsnit bagerst.  
Kilde: AE på baggrund af DST registerdata.  

 

Nedenfor går vi i dybden med dem, der ikke boede i den landsdel ved dimission, som deres arbejdsplads 

ligger i. Det gør vi for at se bort fra dem, der i forvejen boede samme sted som de finder arbejde. Tabel 

1 viser udviklingen fra årgang 2008 til 2013. 

 

Nederst i tabel 1 ses, at 496 nyuddannede fra årgang 2013 er flyttet til samme landsdel, som deres ar-

bejdsplads ligger i, hvilket svarer til 14,3 procent af alle nyuddannede, der ikke allerede boede samme 

sted som de arbejdede. Således er hver syvende nyuddannet af dem, der ikke allerede boede i samme 

landsdel som jobbet ligger i, flyttet til samme landsdel. Det er en stigning på 2,5 procentpoint sammen-

liget med årgang 2008. I samme periode er andelen, der ikke er flyttet, uændret, mens andelen, der er 

flyttet landsdel, men ikke til samme landsdel, som jobbet ligger i, er faldet med 2,6 procentpoint.  

 

Stigningen i andelen af nyuddannede, der er flyttet til samme landsdel som jobbet ligger i, på 2,5 pro-

centpoint svarer til en relativ stigningen på 21,5 procent, når man ser på det forholdsvis lave niveau i 

2008 på 11,8 procent.  
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Tabel 1. Geografisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere I arbejde, landsdele 

  
2008 2013 Ændring 

Relativ  
ændring 

  Antal Pct. 

Boede i samme landsdel som job ved dimission  4.991 4.399 -592 -11,9 

Boede ikke I samme landsdel som job ved dimission 3.540 3.457 -83 -2,3 

Flyttet og arbejder nu i landsdelen 418 496 78 18,7 

Ikke flyttet, arbejder ikke i samme landsdel 2.820 2.756 -64 -2,3 

Flyttet, arbejder stadig ikke i landsdelen 302 205 -97 -32,1 

Total 8.531 7.856 -675 -7,9 

      

Andel i forhold til alle, der ikke boede i samme landsdel ved 
dimission, som jobbet 

Pct. Pct.-point Pct. 

Flyttet til samme landsdel 11,8 14,3 2,5 21,5 

Ikke er flyttet 79,7 79,7 0,1 0,1 

Flyttet, men ikke samme landsdel 8,5 5,9 -2,6 -30,5 

I alt 100,0 100,0 - - 

Anm: Se metodeafsnit bagerst.  
Kilde: AE på baggrund af DST registerdata.  

 

Flytning mellem landsdele opgjort på fagområde 

Tabel 2 viser udviklingen for dem, der er flyttet til samme landsdel som jobbet ligger i, set i forhold til 

alle nyuddannede, der ikke allerede boede i samme landsdel som jobbet fordelt på fagområde. Det er 

således tale om en underopdeling af de 14,3 procent fra tabel 1 fordelt på fagområde.  

 

Blandt sundhedsuddannede akademikere finder man flest fra årgang 2013, der er flyttet til samme lands-

del som jobbet (18,5 procent), og samfundsvidenskabelige kandidater ligger også højt (15,1 procent). 

Derimod ligger humaniora m.m., teknik og fødevarer m.m. relativt lavt med 11-12 procent, der er flyttet 

til samme landsdel.  

 

Andelen af nyuddannede, der flytter til samme landsdel som jobbet er steget mest for samfundsviden-

skabelige kandidater (7,3 procentpoint). Dernæst kommer naturvidenskab og humaniora m.m. (ca. 3 

procentpoint).  

 

Der har dog også været deciderede fald i andelen af nyuddannede, der er flyttet til samme landsdel, 

nemlig blandt sundhedsuddannede (-3,6 procentpoint) og tekniske kandidater (-1,2 procentpoint). 
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Tabel 2. Udvikling i andelen af nyuddannede, der flytter landsdel til samme landsdel som arbejds-

plads, 2008-2013 fordelt på fagområde 

 2008 2013 Ændring 

 Pct. Pct. Pct.-point Pct. 

Sundhedsvidenskab 22,1 18,5 -3,6 -16,4 

Samfundsvidenskab 7,9 15,1 7,3 92,2 

Teknisk videnskab 13,6 12,4 -1,2 -8,6 

Naturvidenskab 8,7 11,6 2,9 33,1 

Hum/Teo/Pæd/Kunst 8,4 11,6 3,2 37,6 

Fødevarer/Bio/Jordbrug og Forsvar m.fl. 11,2 11,5 0,3 2,8 

I alt 11,8 14,3 2,5 21,5 

Anm: Andelen af nyuddannede akademikere, der er flyttet til samme landsdel, som jobbet, er opgjort blandt alle dem, der ikke allerede bor i samme 
landsdel, når man ser på bopælen ved dimissionstidspunkt. Se mere bagerst i metodeafsnittet. Sorteret faldende efter andele i 2013. Se bilaget for 
antalstabeller. 
Kilde: AE på baggrund af DST registerdata.   

Flytning mellem landsdele opgjort på institution 

Opgjort på uddannelsesinstitution er der stor forskel på, hvor mange af de nyuddannede, der ikke alle-

rede boede samme sted, som de finder arbejde, der er flyttet, jf. tabel 3. Nyuddannede akademikere fra 

AU, AAU og SDU, dvs. fra de store universiteter uden for Hovedstadsområdet, er langt mere tilbøjelige 

til at flytte til den landsdel, som jobbet ligger i, end nyuddannede, der er dimitteret fra institutionerne i 

Hovedstadsområdet. Det skal bemærkes, at andelene netop er opgjort i forhold til alle, der ikke boede i 

samme landsdel, som de finder arbejde, så der er taget højde for, hvor mange, der har mulighed for at 

flytte, og som ikke finder job i samme område som de boede i, da de dimitterede.   

 

Mere end hver fjerde nyuddannet akademiker fra AU og AAU, der ikke i forvejen boede i samme lands-

del, som arbejdspladsen, er flyttet til samme landsdel. Det samme gælder knap hver femte fra SDU. For 

de resterende institutioner gælder det for under hver tiende.  

 

De største stigninger ses blandt nyuddannede fra AU og SDU på hhv. 5 og 3,6 procentpoint. Nyuddan-

nede fra KU er også blevet mere mobile, og har forøget andelen, der er flyttet til samme landsdel som 

jobbet, med 2,7 procentpoint.  

 

AAU har ligget næsten stabilt siden 2008 (-0,1 procentpoint), mens færre har flyttet sig blandt gruppen 

af nyuddannede fra øvrige institutioner (-1,3 procentpoint).  
  



Analysen er lavet i samarbejde med Akademikernes A-kasse 
Geografisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere 

  6 

Tabel 3. Udvikling i andelen af nyuddannede, der flytter landsdel til samme landsdel som arbejds-

plads, 2008-2013, fordelt på institution 

 2008 2013 Ændring 

 Pct. Pct. Pct.-point Pct. 

AU 21,1 26,2 5,0 23,7 

AAU 25,9 25,8 -0,1 -0,4 

SDU 15,6 19,2 3,6 22,9 

KU 6,1 8,8 2,7 43,3 

DTU 6,0 6,3 0,3 4,7 

RUC, ITU og Kunstudd. m.fl. 6,1 4,8 -1,3 -20,7 

CBS 3,6 3,6 0,0 -1,1 

I alt 11,8 14,3 2,5 21,5 

Anm: Andelen af nyuddannede akademikere, der er flyttet til samme landsdel, som jobbet, er opgjort blandt alle dem, der ikke allerede bor i samme 
landsdel, når man ser på bopælen ved dimissionstidspunkt. Se mere bagerst i metodeafsnittet. Sorteret faldende efter andele i 2013. 
Kilde: AE på baggrund af DST registerdata.  

 

Regioner 

Det er ligeledes undersøgt, hvor mange, der ikke ved dimissionstidspunktet boede i samme region, som 

de finder arbejde i. Det drejer sig om 1.735 personer for hele årgang 2013, hvilket svarer til 22 procent af 

årgangen. Det ses i tabel 4. 

 

I det følgende er der fokuseret på de 539 af de i 1.735, der flytter til samme region som jobbet ligger i, 

men som på dimissionstidspunktet boede i en anden region. Således svarer antallet af nyuddannede, der 

flytter region efter jobbet, til 31,1 procent – altså tæt på hver tredje. Omvendt har 65,9 procent af dem, 

der ikke boede i samme region, ikke flyttet sig, mens 3 procent er flyttet sig, men ikke til samme region 

som jobbet befinder sig i.  

 

Alt i alt er andelen af nyuddannede, der flytter til samme region som jobbet steget med 5,2 procentpoint 

fra 25,8 til 31,1 procent fra 2008 til 2013. Omregnet svarer det til en relativ stigning i andelen på 20,2 

procent. Tilsvarende er der sket et fald i andelen, der ikke flytter, om end dette fald på 2,2 procentpoint 

blot svarer til et fald på 3,3 procent.  
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Tabel 4. Geografisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere I arbejde, region 

  
2008 2013 Ændring 

Relativ  
ændring 

  Antal Pct. 

Boede i samme region som job ved dimission  6.972 6.121 -851 -12,2 

Boede ikke I samme region som job ved dimission  1.559 1.735 176 11,3 

heraf flyttet og arbejder nu i regionen 403 539 136 33,7 

heraf ikke flyttet, arbejder ikke i samme region 1.063 1.144 81 7,6 

heraf flyttet, arbejder stadig ikke i regionen 93 52 -41 -44,1 

Total 8.531 7.856 -675 -7,9 

      

Andel i forhold til alle, der ikke boede i samme region ved di-
mission som jobbet  

Pct. Pct.-point Pct. 

Flyttet til samme region 25,8 31,1 5,2 20,2 

Ikke er flyttet 68,2 65,9 -2,2 -3,3 

Flyttet, men ikke samme region 6,0 3,0 -3,0 -49,8 

I alt 100,0 100,0 - - 

Anm: Se metodeafsnit bagerst.  
Kilde: AE på baggrund af DST registerdata.  

 

Flytning mellem regioner opgjort på fagområde 

Som beskrevet er det i gennemsnit 31,1 procent af alle nyuddannede, der flytter til den region, de finder 

arbejde i, blandt dem, der ikke allerede bor i samme region, jf. tabel 5. Fordelt på fagområde ligger ny-

uddannede inden for naturvidenskab, sundhed, samfundsvidenskab og teknik alle et par procentpoint 

over gennemsnittet. Omvendt ligger humaniora m.m. og fødevare m.m. under gennemsnittet med hhv. 

20,7 og 18,0 procent, der flytter region. 

 

I bilaget ses antalstabellerne bag ved andelene, og det skal bemærkes, det i alt i alt drejer sig om 539 

personer, der flytter region efter jobbet. De efterfølgende opdelinger på fagområde og institution gør, at 

der er tale om relativt få personer, dvs. under 100 i nogle grupper.  

 

Ser man på udviklingen så er det især inden for naturvidenskab og samfundsvidenskab, at flere flytter til 

samme region som jobbet ligger i, idet andelene her er forøget med 12-13 procentpoint. Svag fremgang 

ses inden for teknik og humaniora m.m., mens færre flytter til samme region som jobbet blandt nyud-

dannede inden for sundhed og fødevarer m.m. 
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Tabel 5. Udvikling i andelen af nyuddannede, der flytter landsdel til samme landsdel som arbejds-

plads 

 2008 2013 Ændring 

 Pct. Pct. Pct.-point Pct. 

Naturvidenskab 21,4 34,2 12,8 59,9 

Sundhedsvidenskab 39,5 34,0 -5,5 -13,8 

Samfundsvidenskab 20,7 33,9 13,2 63,8 

Teknisk videnskab 31,7 33,1 1,4 4,4 

Hum/Teo/Pæd/Kunst 18,3 20,7 2,4 13,2 

Fødevarer/Bio/Jordbrug og Forsvar m.fl. 18,9 18,0 -0,9 -4,9 

I alt 25,8 31,1 5,2 20,2 

Anm: Andelen af nyuddannede akademikere, der er flyttet til samme landsdel, som jobbet, er opgjort blandt alle dem, der ikke allerede bor i samme 
landsdel, når man ser på bopælen ved dimissionstidspunkt. Se mere bagerst i metodeafsnittet. Sorteret faldende efter andele i 2013. 
Kilde: AE på baggrund af DST registerdata 

 

Flytning mellem regioner opgjort på institution 

Endnu engang er det meget tydeligt, at nyuddannede akademikere, der har taget deres uddannelse på 

institutioner uden for Hovedstadsområdet er langt mere tilbøjelige til at flytte til den region, hvor jobbet 

ligget. Tabel 6 viser, hvor stor en andel af de nyuddannede, der er flyttet efter jobbet, fem måneder efter 

endt uddannelse, opgjort blandt alle, der ikke boede samme sted som jobbet, dvs. blandt dem, der kunne 

flytte.  

 

Blandt de nyuddannede fra AAU, der ikke fik job i samme region, som de boede i, er 43 procent flyttet 

til samme region som jobbet. Tilsvarende gælder det for ca. 41 procent af alle fra AU i samme situation, 

og 33,8 procent blandt nyuddannede fra SDU. Derimod gælder det samme for lige under 20 procent af 

de nyuddannede fra KU og DTU, og for endnu færre fra CBS og øvrige institutioner.  

 

Ser man på udviklingen siden 2008 så er andelen af nyuddannede, der flyttet til samme region som 

jobbet, steget for alle institutioner med undtagelse af gruppen af RUC, IT-uni m.m. De største stigninger 

i andelen ses blandt nyuddannede fra SDU og AU på omkring 8 procentpoint. Relativt set er DTU også 

godt med en stigning fra 13,6 til 17,6 procent.  

 

Tabel 6. Udvikling i andelen af nyuddannede, der flytter landsdel til samme landsdel som arbejds-

 2008 2013 Ændring 

 Pct. Pct. Pct.-point Pct. 

AAU 37,4 43,0 5,6 14,9 

AU 33,3 40,9 7,6 22,8 

SDU 25,4 33,8 8,4 33,3 

KU 16,3 19,9 3,6 22,3 

DTU 13,6 17,6 4,1 30,1 

CBS 11,0 12,3 1,4 12,5 

RUC, ITU og Kunstudd. m.fl. 15,2 8,6 -6,6 -43,3 

I alt 25,8 31,1 5,2 20,2 

Anm: Andelen af nyuddannede akademikere, der er flyttet til samme landsdel, som jobbet, er opgjort blandt alle dem, der ikke allerede bor i samme 
landsdel, når man ser på bopælen ved dimissionstidspunkt. Se mere bagerst i metodeafsnittet. Sorteret faldende efter andele i 2013. 
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Kilde: AE på baggrund af DST registerdata 

 

Metode. Sådan har vi gjort. 

AE har i analysen fokuseret på nyuddannede akademikere i perioden 1.juli 2007 til 30.juni 2013, og deres 

beskæftigelsessituation fem måneder år efter dimission. Her følger definitioner og begrænsninger i ana-

lysen: 

 

Nyuddannede akademikere Nyuddannede akademikere Nyuddannede akademikere Nyuddannede akademikere er her defineret som alle personer, der har fuldført enten en universitets-

bachelor-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse og som ikke har påbegyndt en ny uddannelse inden for 6 

måneder efter dimission. Kun nyuddannede, der bor i Danmark, er med i analysen. Analysen indeholder 

oplysninger om dimittender i perioden 1.juli 2007 til 30.juni 2013 inddelt i rullende årgang således, at 

”2013” dækker perioden 1. juli 2012 til og med 30. juni 2013. For de seneste dimittender i analysen, har 

det således været muligt at måle beskæftigelsesoplysninger frem til 12 måneder efter dimission, dvs. 

frem til sommeren 2014. Datagrundlag er Danmarks Statistiks uddannelsesregistre. 

 

BeskæftigelseBeskæftigelseBeskæftigelseBeskæftigelse er målt i løbet af en måned, fra 5 måneder efter dimissionstidspunktet. Dvs. at for en 

person, der er dimitteret 1.juni 2013, har AE målt beskæftigelse i perioden 1.november 2013 til 1.decem-

ber 2013. Hvis en person har haft flere jobforløb i denne periode, er det det job, med højest fuldtidsgrad, 

der er målt. Datagrundlaget er Danmarks Statistiks e-indkomstregister. 

Fuldtidsbeskæftigelse kræver, at det jobforløb, der er blevet målt, har mindst 6 måneders varighed og 

en fuldtidsgrad på mindst 80 %, hvilket svarer til ca. 30 timer om ugen i gennemsnit. AE har mulighed 

for at måle beskæftigelse til og med juni 2014, i Danmarks Statistiks e-indkomstregister.  

 

FlytningFlytningFlytningFlytning er opgjort ud fra bopælskommune ved dimission, bopælskommune fem måneder efter dimis-

sionstidspunktet, samt arbejdsstedskommune, for den primære beskæftigelse fem måneder efter dimis-

sionstidspunktet. En person er således flyttet efter arbejde, hvis landsdelen og/eller regionen for bo-

pælskommunen fem måneder efter dimissionstidspunktet og arbejdsstedskommunen er ens, mens 

landsdelen og/eller regionen for bopælskommunen på dimissionstidspunktet er en anden. Datagrund-

laget er Danmarks Statistiks befolkningsregister. Boligoplysningerne er fra primo kvartalet for den på-

gældende måned.  
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Bilag. Antalstabeller 

Bilagstabel 1. Beskæftigelsessituation for nyuddannede akademikere året efter dimission. 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013   Antal 

Ikke beskæftiget 2.214 3.411 3.964 4.186 4.516 4.485 

Beskæftiget, deltid 2.428 2.976 3.486 3.843 3.902 4.282 

Beskæftiget, fuldtid 8.531 8.180 7.302 7.303 7.821 7.856 

Alle nyuddannede akademikere 13.173 14.567 14.752 15.332 16.239 16.623   Andel i pct. 

Ikke beskæftiget 16,8 23,4 26,9 27,3 27,8 27,0 

Beskæftiget, deltid 18,4 20,4 23,6 25,1 24,0 25,8 

Beskæftiget, fuldtid 64,8 56,2 49,5 47,6 48,2 47,3 

Alle nyuddannede akademikere 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Anm: Akademikere tæller bachelorer, kandidater og ph.d.’ere, der ikke har påbegyndt en ny uddannelse inden for et halvt år efter fuldført uddan-
nelse. Nyuddannede er opgjort pr. studieår, f.eks. går studieåret 2013 fra 1.juli 2012 til 30.juni 2013. Fuldtidsbeskæftigelse er opgjort i den 5. måned 
efter endt uddannelse, og det er et krav, at man har været i job i 6 måneder eller mere og til mindst 80 procent af fuldtidsnormen.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Bilagstabel 2. Fuldtidsbeskæftigede nyuddannede, fordelt efter fagretning 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  Antal 

Hum/Teo/Pæd 1.679 1.687 1.388 1.257 1.268 1.275 

Kunstnerisk 152 70 69 97 80 100 

Naturvidenskab 860 694 654 692 770 754 

Samfundsvidenskab 3.281 3.459 2.861 2.736 2.947 2.953 

Teknisk videnskab 1.082 789 772 970 1.195 1.205 

Fødevarer/Bio/Jordbrug og Forsvar m.fl. 372 316 307 248 340 328 

Sundhedsvidenskab 1.105 1.165 1.251 1.303 1.221 1.241 

Alle fuldtidsbeskæftigedeAlle fuldtidsbeskæftigedeAlle fuldtidsbeskæftigedeAlle fuldtidsbeskæftigede    8.531 8.180 7.302 7.303 7.821 7.856 

  Andel i pct. 

Hum/Teo/Pæd 49 42 35 33 31 30 

Kunstnerisk 28 14 14 14 13 16 

Naturvidenskab 63 50 45 41 47 47 

Samfundsvidenskab 74 66 55 52 53 51 

Teknisk videnskab 73 55 53 60 61 61 

Fødevarer/Bio/Jordbrug og Forsvar m.fl. 71 63 56 50 56 51 

Sundhedsvidenskab 78 76 73 73 73 72 

Alle fuldtidsbeskæftigedeAlle fuldtidsbeskæftigedeAlle fuldtidsbeskæftigedeAlle fuldtidsbeskæftigede    65 56 49 48 48 47 

Anm. Se metodeafsnit 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 
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Bilagstabel 3. Fuldtidsbeskæftigede nyuddannede, fordelt efter uddannelsessituation   2008 2009 2010 2011 2012 2013   Antal 

Kunstudd. m.fl. 298 185 225 207 241 228 

KU 2.294 2.440 2.148 2.081 2.063 2.061 

ITU 141 121 84 86 146 140 

AU 2.057 2.167 1.818 1.735 1.932 1.942 

CBS 1.011 1.034 913 974 967 967 

AAU 901 607 565 597 807 802 

DTU 542 438 422 537 598 638 

RUC 416 408 366 290 284 295 

SDU 871 780 761 796 783 783 

Alle Alle Alle Alle fuldtidsbeskæftigedefuldtidsbeskæftigedefuldtidsbeskæftigedefuldtidsbeskæftigede    8.531 8.180 7.302 7.303 7.821 7.856 

  Andel i pct. 

Kunstudd. m.fl. 40 28 32 25 27 28 

KU 64 60 53 49 48 48 

It-Uni 66 55 45 45 52 43 

AU 66 58 52 50 51 50 

CBS 72 62 49 51 53 52 

AAU 64 47 41 41 44 44 

DTU 76 61 59 64 66 66 

RUC 57 48 40 32 31 29 

SDU 67 58 52 51 50 48 

Alle fuldtidsbeskæftigedeAlle fuldtidsbeskæftigedeAlle fuldtidsbeskæftigedeAlle fuldtidsbeskæftigede    65 56 49 48 48 47 

Anm. Se metodeafsnit 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

Bilagstabel 4. Nyuddannede, der er flyttet landsdel efter job, fordelt efter fagretning 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  Antal  

Hum/Teo/Pæd/Kunst 49 68 48 55 47 57 

Naturvidenskab 30 21 33 29 49 34 

Samfundsvidenskab 92 208 147 131 181 170 

Teknisk videnskab 82 53 54 71 98 83 

Fødevarer/Bio/Jordbrug og Forsvar m.fl. 22 37 24 15 22 18 

Sundhedsvidenskab 143 121 130 153 108 134 

Total 418 508 436 454 505 496 

Anm. Se metodeafsnit 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 
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Bilagstabel 5. Nyuddannede, der er flyttet region efter job, fordelt efter fagretning 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  Antal  

Hum/Teo/Pæd/Kunst 48 67 41 51 46 50 

Naturvidenskab 34 26 30 32 50 53 

Samfundsvidenskab 93 216 165 151 215 189 

Teknisk videnskab 85 50 61 78 110 96 

Fødevarer/Bio/Jordbrug og Forsvar m.fl. 21 38 25 18 20 18 

Sundhedsvidenskab 122 120 133 152 107 133 

Total 403 517 455 482 548 539 

Anm. Se metodeafsnit 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

Bilagstabel 6. Nyuddannede, der er flyttet landsdel fordelt efter institituion 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

RUC, ITU og Kunstudd. m.fl. 21 22 12 16 11 12 

KU 60 95 83 78 90 82 

AU 155 232 177 168 212 204 

CBS 16 22 15 17 13 14 

AAU 89 50 64 60 87 92 

DTU 20 19 13 26 30 25 

SDU 57 68 72 89 62 67 

Deltotal 418 508 436 454 505 496 

Anm. Se metodeafsnit 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

Bilagstabel 7. Nyuddannede, der flytter region, fordelt efter institution 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

RUC, ITU og Kunstudd. m.fl. 21 15 10 18 8 10 

KU 54 87 73 69 77 77 

AU 151 259 200 182 251 228 

CBS 9 14 11 14 10 10 

AAU 107 69 79 84 123 126 

DTU 8 5 8 16 15 15 

SDU 53 68 74 99 64 73 

Deltotal 403 517 455 482 548 539 

Anm. Se metodeafsnit 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 
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Bilagstabel 8. Antal nyuddannede, der ikke ved dimission boede i den landsdel, hvor de finder job 

fordelt på fagområde 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Antal  

Hum/Teo/Pæd/Kunst 583 607 458 484 475 493 

Naturvidenskab 343 287 253 256 289 292 

Samfundsvidenskab 1.168 1.292 1.072 1.058 1.158 1.123 

Teknisk videnskab 603 440 439 554 674 668 

Fødevarer/Bio/Jordbrug og Forsvar m.fl. 196 183 184 138 190 156 

Sundhedsvidenskab 647 662 749 779 715 725 

I alt 3.540 3.471 3.155 3.269 3.501 3.457 

Anm. Se metodeafsnit 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

Bilagstabel 9. Bilagstabel 8. Antal nyuddannede, der ikke ved dimission boede i den landsdel, hvor 

de finder job fordelt på institution 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Antal  

RUC, ITU og Kunstudd. m.fl. 344 298 252 256 287 248 

KU 976 1.091 1.008 986 969 931 

AU 733 832 705 681 784 780 

CBS 443 419 368 398 398 392 

AAU 344 237 229 260 349 357 

DTU 335 270 263 335 389 400 

SDU 365 324 330 353 325 349 

I alt 3.540 3.471 3.155 3.269 3.501 3.457 

Anm. Se metodeafsnit 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

Bilagstabel 10. Antal nyuddannede, der ikke ved dimission boede i den region, hvor de finder job 

fordelt på fagområde 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Antal  

Hum/Teo/Pæd/Kunst 263 292 213 239 221 242 

Naturvidenskab 159 127 129 129 156 155 

Samfundsvidenskab 449 601 491 484 526 557 

Teknisk videnskab 268 171 201 222 272 290 

Fødevarer/Bio/Jordbrug og Forsvar m.fl. 111 110 123 80 111 100 

Sundhedsvidenskab 309 344 389 420 368 391 

I alt 1.559 1.645 1.546 1.574 1.654 1.735 

Anm. Se metodeafsnit 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 
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Bilagstabel 11. Antal nyuddannede, der ikke ved dimission boede i den region, hvor de finder job 

fordelt på institution 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Antal  

RUC, ITU og Kunstudd. m.fl. 138 122 134 136 134 116 

KU 332 424 404 404 370 387 

AU 453 567 469 455 551 557 

CBS 82 85 76 80 48 81 

AAU 286 207 205 230 292 293 

DTU 59 45 45 57 59 85 

SDU 209 195 213 212 200 216 

I alt 1.559 1.645 1.546 1.574 1.654 1.735 

Anm. Se metodeafsnit 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 


