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Faktaark: Baggrund 
 

Undersøgelsen viser at: 

 Knap hver tredje er single, når de arbejder i udlandet  

 40 % havde børn under 21, da de var i udlandet 

 En udenlandsk kæreste kan være vejen til en karriere i udlandet 

 Flere og flere med internationale karrierer i udlandet har været på studie eller praktikophold – 68 % 
har enten været på studie eller praktikophold i studietiden. I en undersøgelse om internationalt 
arbejde fra 2013 var der tale om 57 %. 

 Studie- eller praktikophold i udlandet giver fordele, når det handler om international karriere – 74 
% svarer at studie- el. praktikophold har givet fordele i forhold til deres nuværende internationale 
karriere. Dette ligger på niveau med den internationale undersøgelse fra 2013, hvor 71 % angav, at 
et udlandsophold havde givet dem fordele 

 Studie- og praktikophold er for 65 % et led i en plan om en international karriere 

 Knap en tredjedel af respondenterne forventer at være i Danmark om 5 år. Over en tredjedel 
forventer ikke at være i Danmark om 5 år 

 60 % af dem der pt. er i Danmark ved endnu ikke, eller forventer ikke, at være i Danmark om 5 år 

 De typiske lande djøferne gør karriere i er: Belgien, England, USA, Schweiz og Tyskland. 
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Djøf har i efteråret 2014 gennemført en undersøgelse blandt 687 medlemmer, der enten nu har eller inden for de seneste fem år har 

haft bopæl eller arbejdssted i udlandet. Svarprocenten var 57 %.  

Denne rapport er et tema ud af flere. De andre temaer omhandler blandt andet arbejdsvilkår for de djøfere, der arbejder i udlandet, 

hvem det typisk er der kommer til udlandet, hvordan man helt konkret kommer afsted, hvilke kompetencer man opnår gennem et 

udlandsophold og hvilke virksomheder djøferne arbejder i. 

Har du spørgsmål til rapportens indhold kan du henvende dig til arrangementschef Dave Fischer på daf@djoef.dk.  

Har du spørgsmål til rapportens metode kan du henvende dig til chefkonsulent Kirstine Nærvig Petersen på knp@djoef.dk 
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Civilstatus 
Ud fra undersøgelsen kan det konstateres, at 69 % enten var gift eller samlevende, da de opholdte 
sig i udlandet. 41 % havde børn, da de var i udlandet. Næsten hver fjerde angiver, at partnerens 
nationalitet var årsagen til, at de tog til udlandet. 

Tabel 1: Hvad var din civilstatus, da du var i udlandet? 

  Antal Pct. 

Gift/samlevende 156 69% 

Single 70 31% 

 

Tabel 2: Havde du børn under 21 år, da du var i udlandet? 

  Antal Pct. 

Ja 93 41% 

Nej 133 59% 

 

Tabel 3: Var din partners nationalitet årsag til, at du tog ud? 

  Antal Pct. 

Ja 23 24% 

Nej 73 76% 

Efteruddannelse 
35 % af de adspurgte har enten en master, ph.d. eller begge dele. 

Tabel 4: Har du taget en Master eller ph.d ud over din kandidatgrad? 

  Antal Pct.  

Ja, master 184 30% 

Ja, ph.d. 20 3% 
Ja, både master og 
ph.d. 13 2% 

Nej 401 65% 
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Studie- og praktikophold 
68 % af de adspurgte har været på enten studie- eller praktikophold, eller begge dele. 74 % 

angiver, at studie- og praktikopholdet i nogen eller høj grad har givet dem fordele i forhold til 

deres internationale karriere. 65 % angiver, at opholdet i udlandet var en del af deres karriereplan 

om en international karriere. 

Tabel 5: Har du været på studie- eller praktikophold i udlandet i løbet af din studietid? 

  Antal Pct. 

Ja, begge dele 149 24% 

Ja, studieophold 177 29% 

Ja, praktikophold 95 15% 

Nej 196 32% 

 

Tabel 6: Har studie-/praktikopholdet givet dig fordele i forhold til din nuværende internationale karriere? 

  Antal Pct. 

Ja, i høj grad 198 48% 

Ja, i nogen grad 109 26% 

Ja, i mindre grad 57 14% 

Slet ikke 22 5% 

Ved ikke 28 7% 

 

Tabel 7: Var studie-/praktikopholdet en del af en plan om en international karriere? 

  Antal Pct. 

Nej, men inspirerede mig til en international karriere 73 18% 

Ja, jeg ville gerne prøve at opholde mig i udlandet 271 65% 

Nej 56 13% 

Ved ikke 10 2% 

Andet: 6 1% 

Forventninger til fremtiden 
32 % af de adspurgte forventer at være i Danmark om 5 år, 38 % forventer at være i udlandet og 

endeligt er de sidste 31 % fortsat uafklarede. 

Tabel 8: Hvor forventer du at være om fem år? 

  Antal Pct.  

Danmark 192 32% 

Udlandet 227 38% 

Ved ikke 187 31% 

 


