
Sådan fik de jobbet 2014 

Djøf gennemfører hvert andet år en undersøgelse blandt nyuddannede djøfere for 

at afdække deres erfaringer med jobsøgning og deres første job efter endt 

uddannelse. Målgruppen er både ledige og beskæftigede nyuddannede.  

Nærværende notat beskriver en del af resultaterne fra undersøgelsen gennemført i 

april 2014. Undersøgelsen er sendt til knap 4.000 kandidater fra 2012 og 2013. Der 

er 1.388, der har besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarprocent på 39 

(når der tages højde for ikke-valide mailadresser). Notatet tager udgangspunkt i 

svarene fra de nyuddannede, der har haft deres første job. 

Det første job 

Godt halvdelen af kandidaterne fik deres første job før eller umiddelbart efter 

færdiggørelsen af deres studie. 19 procent var ledige i 1-3 måneder, mens 16 

procent var ledige i 4-8 måneder. 

Tabel 1: Hvor lang tid gik der fra du var blevet kandidat til du fik dit første 
job? 

Før eller umiddelbart ved afslutning 56% 

1 til 3 måneder 19% 

4 til 8 måneder 16% 

9 til 12 måneder 5% 

13 til 18 måneder 3% 

Over 18 måneder 0% 

I alt 100% 

Som det fremgår af Tabel 2 kan vi se, at blandt de nyuddannede, der er kommet i 

arbejde, fik syv ud af ti kandidater fra CBS og Københavns Universitet deres første 

job enten inden eller lige umiddelbart efter, at de afsluttede studiet. Det sammen 

gælder kun for 34 procent af de nyuddannede fra Aalborg Universitet. 

Kandidaterne fra Aarhus kommer også hurtigere i job end kandidaterne fra 

Aalborg. Der er ikke nogen forskelle til de øvrige universiteter ligesom der ikke er 

andre forskelle mellem universiteterne.  
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Tabel 2: Hvor lang tid gik der fra du var blevet kandidat til du fik dit første job? Opdelt 
på studiested 

  

CBS ABS KU RUC SDU AAU AU 

Før eller 
umiddelbart ved 
afslutning 

67%* 54% 66%* 50% 49% 34% 57%* 

*Signifikant forskellig fra Aalborg Universitet 

Over halvdelen af kandidaterne, der har haft deres første job, begyndte for alvor at 

søge efter deres første job før eller mens de skrev speciale/afsluttende projekt. 16 

procent søgte ikke selv deres første job, men blev headhuntet, fik opgraderet deres 

studiejob eller lignende.  

Tabel 3: Hvornår begyndte du for alvor at søge efter dit første job som 
kandidat? 

Før jeg begyndt på speciale/afsluttende projekt  11% 

Mens jeg skrev speciale/afsluttende projekt  46% 

Umiddelbart efter aflevering af speciale/afsluttende projekt eller 
afsluttende eksamen  

19% 

En måned eller senere efter aflevering af speciale/afsluttende 
projekt eller afsluttende eksamen  

8% 

Jeg søgte ikke selv efter mit første job (blev "headhuntet", tilbudt 
"opgradering" af studiejob el.lign.)  

16% 

 I alt  100% 

70 procent af kandidaterne, der har haft deres første job, havde erfaring fra et 

studierelevant arbejde, da de søgte deres første job. I det hele taget havde langt 

de fleste en eller anden form for praktisk erfaring, da de søgte deres første job.  

Tabel 4: Havde du erhvervserfaring eller anden praktisk erfaring ved 
ansøgningen til det, som blev dit første job? (Sæt gerne flere kryds) 

Erfaring fra relevant studiejob 70% 

Erfaring fra andet studiejob 27% 

Erfaring fra praktikophold 34% 

Praktisk erfaring fra projektopgave eller lignende 15% 

Praktisk erfaring fra speciale/afgangsprojekt 25% 

Erfaring fra job med løntilskud 7% 

Erfaring fra virksomhedspraktik 4% 

Frivilligt arbejde 24% 

Tillidshverv (fx bestyrelsesarbejde el.lign) 10% 

Anden erfaring 8% 

Ingen erhvervs - eller praktisk erfaring 3% 
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Kandidaterne fra CBS, Københavns universitet og Aarhus universitet har i højere 

grad end kandidaterne Syddansk universitet og Aalborg universitet haft 

studierelevant arbejde, mens de var studerende.  

  CBS ABS KU RUC SDU AAU AU 

Erfaring fra 
relevant studiejob 

77%* 53% 80%* 68% 58% 42% 65% 

Signifikant forskellig fra SDU er markeret med *, signifikant forskellig fra AAU er markeret med 
understregning 

 

Når der opdeles på geografi fremgår det, at kandidaterne, der er bosat i 

hovedstaden, i højere grad end kandidaterne fra midtjylland, nordjylland og 

syddanmark har haft studierelevant arbejde.  

Figur 1: Erfaring fra relevant studiejob opdelt på region 

 

 


