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Indledning 

I løbet af 2018 har 5.856 ledige medlemmer af MA, der er blevet afmeldt jobnet.dk med en ‘job-

kode’, fået tilsendt et spørgeskema om, hvor og hvordan de er gået i job. 2.141 af disse personer har 

besvaret spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 37.  

Repræsentativitet 

Undersøgelsen er undersøgt for repræsentativitet på flg. områder: region, køn, alder, dimittendsta-

tus samt de 10 største fag (populationen fordeler sig på mere end 80 forskellige fag). Resultatet er 

repræsentativt for områderne region, dimittendstatus og fag, men ift. køn og alder viste det sig, at 

mændene og de yngste årgange har svaret i lidt mindre grad, end deres andel tilsiger. Forskellen er 

imidlertid så lille, at vi har vurderet, det ikke har betydning for resultatet. For nærmere, se sidste 

side.  

Statistisk usikkerhed 

I denne undersøgelse er den statistiske usikkerhed for resultater målt på hele svarpopulationen 

maksimalt 2,2 pct.point ved et konfidensniveau på 95 %. Handler resultatet om en delmængde af 

svarpopulationen, er usikkerheden som udgangspunkt på maks. 3 pct.point – i tilfælde hvor den er 

større, gøres der opmærksom på dette.  
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Konklusioner 

 Undervisning største jobområde – projektarbejde fortsat stærkt  

Inden for det akademiske arbejdsfelt er jobområdet undervisning igen i stigning og er med 

23 % af den gennemsnitlige arbejdstid tilbage på 2015- niveau. Jobfunktionen projektar-

bejde fastholder en pæn andel på 15 %.  

 Mere undervisning i Vestdanmark – mere projektarbejde i Østdanmark 

Jobfunktionen undervisning fylder en relativt større del af den samlede akademiske ar-

bejdstid i Vestdanmark, end i Østdanmark. Omvendt fylder projektarbejde en relativt større 

del af den akademiske arbejdstid i Østdanmark.    

 Fire ud af fem får job med akademisk indhold 

Grupperne ’Akademisk arbejde’, ’Ledelse’ samt ’En kombination af akademisk og ikke-aka-

demisk arbejde’ lagt sammen betyder, at i alt 82 % har fået et job, hvor de bruger deres aka-

demiske kompetencer.  

 Ansættelser i den private sektor stagnerende 

Samlet er 41 % af de af MA’s medlemmer, der gik i job i 2018, blevet ansat i den private sek-

tor. Det er lidt færre end i 2017, men tallet ligger inden for den statistiske usikkerhed. Der 

er fortsat stigning i antallet af privatansættelser vest for Storebælt.  

 Andelen af akademiske job i den private sektor faldende 

Over de seneste år har en faldende andel af de medlemmer, der bliver privatansat, fået et 

akademisk job. Hvor 62 % af de nye privatansatte i 2015 betegnede jobbet som akademisk 

arbejde, gjaldt det kun for 37 % i 2018.  

 Over halvdelen får job ved at søge en opslået stilling  

Mere end halvdelen af MA’s medlemmer, der er gået i job i 2018, har fået jobbet ved at søge 

på et opslået job. Omkring hver fjerde får job via netværk. Inden for den private sektor giver 

det dog i lidt højere grad pote at søge utraditionelt.  

 Feedback på ansøgningsmateriale giver effekt  

Halvdelen af dem, der har taget imod MA’s tilbud om feedback på ansøgning og cv, vurde-

rer, at dette var medvirkende til, at de fik deres nye job.  

 Løntilskudsjob med stor effekt 

Blandt de medlemmer, der har været i løntilskudsjob, vurderer syv ud af ti, at løntilskuds-

jobbet var medvirkende til, at de fik deres nye job.  

 Fagrelevant studiejob er befordrende for dimittenders jobmuligheder 

Dimittender, der har haft fagrelevant studiejob, går i højere grad ud i akademiske job, end 

andre dimittender – og de vurderer samtidig i langt højere grad end de øvrige, at studiejob-

bet havde betydning for, at de fik deres nuværende job.  
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Hvem er de – medlemmerne, der er gået i job i 2018? 

Uddannelse og uddannelsesniveau 

Primære uddannelsesretning, uddannelsesniveau, alder og dimittendstatus (om man modtog di-

mittendsats umiddelbart op til, man gik i job) fordelte sig på denne måde: 

  

  

Som det fremgår af ovenstående, har knap hver 10. en ph.d.-grad. Der er dog stor forskel på de for-

skellige uddannelsesretninger. Den naturvidenskabeligt uddannede gruppe topper – 29 % af dem 

har en ph.d.-grad.  

Lige knap halvdelen af dem, der er gået i job i 2018 er dimittender – dvs., de modtog dimittendsats 

umiddelbart op til, de gik i job. Det er en lidt mindre andel, end tidligere år. På det tidspunkt, hvor 

dimittenderne blev afmeldt som ledige, var de i gennemsnit 29,4 år.  
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Arbejdstype 

Lidt over halvdelen af dem, der gik i job 

i 2018 (56 %) oplyser, at de har fået aka-

demisk arbejde. Ud fra de opgivne job-

titler kan vi dog se, at nogle af dem, der 

har angivet, at deres nye job er en ’Kom-

bination af akademisk og ikke-akade-

misk’ eller på ’Mellem/kortuddannelses-

niveau’ reelt må være ansat i akademi-

ske job eller på akademiske vilkår (eks. 

’gymnasielærer’). Andelen er dog næppe 

stor nok til at ændre væsentligt på bille-

det.  

Overordnet set får otte ud af ti et job 

med akademisk indhold (’Ledelse’ + 

’Akademisk arbejde’ + ’Kombination 

akademisk/ikke-akademisk’ = 82 %).  

13 % har fået job på mellem-/kortuddannelsesniveau, mens 5 % har fået ufaglært arbejde.  

Uddannelsesretninger 

Der er visse uddannelsesretninger, der giver 

højere chance for at få et akademisk arbejde. 

Ser vi udelukkende på den kategori, der hed-

der Akademisk arbejde og fordeler den på 

uddannelsesretning, viser det sig, at med-

lemmer med en naturvidenskabelig, sam-

fundsvidenskabelig eller it-faglig baggrund i 

højere grad får akademisk arbejde end gen-

nemsnittet. Modsat ligger cand.pæd.erne et 

stykke under gennemsnittet (mange 

cand.pæd.er tager erfaringsmæssigt job in-

den for deres oprindelige fag i en overgangs-

periode).  

Bemærk, at når gennemsnittet for ’Alle’ lan-

der så forholdsvis tæt på humaniora-grup-

pens gennemsnit, skyldes det, at denne 

gruppe er langt den største, den udgør 2/3 af 

alle. Uden humaniora-gruppen ville det 

samlede gennemsnit ligge omkring 63 %.  

Andelen inden for de enkelte uddannelses-

retninger, der får akademisk arbejde, adskiller sig meget lidt for årene 2017 og 2018, som det ses af 

figuren, og kan i det store hele indeholdes i den statistisk usikkerhed. 
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Ansættelse 

Offentligt-privat 

De seneste år har vi set en bevægelse 

hen mod den private sektor. I 2016 blev 

38 % ansat i den private sektor, i 2017 

var tallet steget til 43 %. Med en stati-

stisk usikkerhed på 2 procentpoint må 

denne andel siges at være stagneret i 

2018, hvor 41 % har angivet, at de ble-

vet ansat i den private sektor.  

Region Hovedstaden/Sjælland havde i 

årene 2016-17 en signifikant større an-

del af privatansættelser end de øvrige 

regioner, men nu ser forskellen ud til at 

være udjævnet. Sidste år blev 46 % i Re-

gion Hovedstaden/Sjælland privatan-

sat, mens det kun gjaldt for 38 % i de 

øvrige regioner samlet set. I 2018 var 

andelen, der fandt privatansættelse i Region Hovedstaden/Sjælland på 42 %, mens andelen for de 

øvrige regioner samlet lå på 39 %.  

Når andelen af private ansættelser er stagnerende, kan det skyldes, at det tilsyneladende er blevet 

vanskeligere for MA’s medlemmer at finde akademisk arbejde i den private sektoren. Nedenstå-

ende figur viser udviklingen hen over årene 2015-2018 for jobtypen ’Akademiske arbejde’ for hen-

holdsvis offentlige og private 

ansættelser. Der er fald i ande-

len af akademiske job for alle 

uddannelsesgrupper.  

Men hvad laver de så, dem der 

bliver ansat i det private. Vel, 

det kommer an på, hvilken ud-

dannelsesretning de har, og 

også lidt hvor i landet de bor.  

Humanister ansat som akade-

mikere i det private arbejder 

især med kommunikation og 

projektarbejde. Det samme 

gælder i øvrigt for humanister, der er ansat i job, der er en kombination af akademisk/ikke-akade-

misk arbejde. En del af de sidste har dog også opgaver inden for salg/marketing. For de naturvi-

denskabelige kandidater er projektarbejde størst, men også forskning, analyse, RD/produktudvik-

ling og GMP/kvalitetssikring fylder. Også de privatansatte samfundsvidenskabelige kandidater ar-

bejder især med projektarbejde og her udover også med analyse og undersøgelser.  
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Fast eller tidsbegrænset ansættelse 

En almindelig vej for mange af MA’s med-

lemmer til et fast job går igennem en 

række tidsbegrænsede ansættelser. Inden 

for et kalenderår vil der således være ufor-

holdsmæssigt mange, der ansættes i en 

tidsbegrænset stilling. Det er vigtigt at be-

mærke, at tallene ikke kan sige noget om, 

hvor stor en del af MA’s samlede med-

lemsskare, som er løst ansat på et givent 

tidspunkt.  

Traditionelt er lidt over halvdelen af de 

nye ansættelser i løbet af et år tidsbegræn-

sede, mens knap halvdelen er fastansæt-

telser. I 2018 er der sket en mindre stig-

ning i andelen af fastansættelser – fra  

43 % til 47 %. Det bliver interessant at følge udviklingen over de næste år. 

Der er stor forskel på, hvor stor en andel forskellige brancher har af henholdsvis fastansættelser og 

tidsbegrænsede ansættelser. For at minimere den statistisk usikkerhed ser vi på de seneste fire år 

samlet (2015-2018). Statistisk usikkerhed i pct.point for den enkelte branche angives i parentesen 

ud for.  

 

Særligt springer det jo i øjnene, at ’traditionelle’ magisterbrancher, som universiteterne, gymnasi-

erne, museumsverdenen, kulturområdet samt NGO/interesseorganisationer i så udpræget grad be-

nytter sig af løse ansættelser.   
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Brancher 

De største brancher for de af MA’s medlemmer, der er gået i akademiske job i 2018, ligger fortsat 

inden for den offentlige sektor. Der er sket forholdsvis små forskydninger i brancheandelene fra 

2017 til 2018, og forskellene ligger for de fleste branchers vedkommende inden for den statistiske 

usikkerhed.  

 

Der er to brancher, hvor forskellen ikke kan forklares med den statistiske usikkerhed. I 

’Pharma/Medicinalbranchen’ har andelen af ansættelser i årene 2015- 2017 ligget stabilt på  

3,6-3,8 %, men er i 2018 faldet til 2,5 %.  

Branchen ’Gymnasiale uddannelser’ er i 

2018 er kommet tilbage på 2015-niveau, 

så der igen er en samlet andel på om-

kring 11 %, efter to år med færre ansæt-

telser. Her er det desuden interessant at 

se forskellene for henholdsvis region Ho-

vedstaden/Sjælland og de øvrige regio-

ner samlet. Den nedadgående bue i ud-

viklingen hen over de fire år viser sig i 

højere grad at gælde for Region Hoved-

staden/Sjælland, og i mindre grad for de 

øvrige regioner. Lige som niveauet er 

forskelligt med langt flere ansættelser i 

de ’Øvrige regioner’.  
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Hvordan vil du karakterisere dit nye job? 

For mig at se er det et "begynder-job", hvor jeg lærer, hvordan man ar-

bejder i en kommune og er i et par år. Jeg er ansat under HK-overens-

komst, og det accepterer jeg, fordi det er et "begynder-job" og mit før-

ste job. I mit næste job vil jeg ansættes som akademisk medarbejder. 

Jeg var til et oplæg i MA med en leder fra nationalt center for forebyg-

gelse af ekstremisme, som fortalte, at hun selv var startet som jobkon-

sulent i en kommune, og at det var sådan, rigtig mange fik deres første 

job. Hun forklarede også, at de næsten aldrig ansætte nyuddannede, 

men foretrak dem, der fx havde siddet i en kommune i et par år og 

lært det maskineri. Det blev lidt en øjenåbner for mig, og jeg indså, at 

jeg ikke kunne forvente at få det fede job som akademisk medarbejder 

med det samme, men at jeg skulle gå mere efter de "tilgængelige" jobs 

i fx en kommune eller jobcenter. 

Kvinde, 28 år, Virksomhedskonsulent i kommune 

Hvordan vil du karakterisere dit nye job? 

Et drømmejob. Som ser ud til at føre til fastansættelse! Hurra! 

Jeg fik det fordi jeg startede der i virksomhedspraktik, og deref-

ter blev ansat som barselsvikar. Nu viser der sig at være en mu-

lighed for at tiltræde i en anden stilling i virksomheden, når min 

kollega på barsel kommer tilbage. 

Kvinde, 29 år, affaldskonsulent 

 

Et ok job. Jeg er meget glad for mit arbejde og særligt mine kol-

legaer. Jeg søgte jobbet som et kategori 2 job, altså lige efter de 

stillinger som jeg virkelig brændte for. Dog har jeg fundet mig 

godt til rette med mine opgaver, og jeg føler at jeg udvikler mig 

både fagligt og menneskeligt, mens jeg finder stor tilfredsstil-

lelse i også at være dygtig til det arbejde, jeg udfører. På sigt vil 

jeg nok gerne videre, men det er bestemt et job, jeg ser potenti-

ale i, og et job, der på sigt kan åbne nogle flere døre. 

Mand, 28 år, fuldmægtig 
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Jobfunktioner 

Neden stående figur viser et beregnet gennemsnit af fordelingen af jobfunktioner for alle, der gik i 

akademisk job i 2018. Der er kun én af jobfunktionerne, hvis andel har ændret sig statistisk signifi-

kant siden 2017, og det er undervisning, der er steget fra en andel på 18,5 % i 2017 til 23,2 % i 2018. 

For de øvrige kategorier ligger ændringerne inden for den statistiske usikkerhed.  

 

 

Udvikling for udvalgte jobfunktioner 

Det kan være interes-

sant at se på udviklin-

gen hen over de år, vi 

har målt på, årene 

2015-2018.  

Jobfunktionen ’Under-

visning’ er igen sti-

gende efter nogle års 

dyk. Jobfunktionen 

’Projektarbejde’ har 

været stigende hen 

over årene, det samme 

gælder i lidt mindre 

grad for jobfunktionen 

’Administration’.   
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Regionale forskelle 
Deler vi landet op i Østdanmark (region Hovedstaden/Sjælland)  og Vestdanmark (region 

Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland), bliver det tydeligt, at der er forskel på de opgaver, MA’s 

medlemmer løser i de to dele af landet.  

I Vestdanmark udgør undervisning gennemsnitligt 28 % af arbejdstiden, mens det kun drejer sig 

om 19 % af arbejdstiden i Østdanmark. Og spændet er ikke nyt, det har været der i hele 

måleperioden 2015-2018, som det fremgår af figuren neden for til venstre.  

Projektarbejde er derimod mere almindeligt i Østdanmark end i Vestdanmark. I 2018 udgjorde 

denne arbejdsfunktion gennemsnitligt 17 % af arbejdstiden i Østdanmark, mod 13 % af 

arbejdstiden i Vestdanmark. Ser man på hele måleperioden (figuren til højre neden for), kan man 

se, at hvor andelene tidligere har ligget tæt på hinanden, er Østdanmark i løbet af de seneste år 

’stukket af’.  

 

I figuren neden for er medtaget de brancher, hvor der er signifikant forskel på de to dele af landet. 

 

I Vestdanmark ansættes en større andel på gymnasier og andre undervisningsområder. I 

Østdanmark ansættes flere i ministerier, styrelser, ngo’er og interesseorganisationer. Også 

pharmabranchen er større i Østdanmark, hvilket sandsynligvis hænger sammen med 

medicinalklyngen Medicon Valleys placering i Øresundsregionen.  
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Søgemetoder 

Lidt mere end halvdelen af MA’s medlemmer har i 2018 fået deres nye job efter at have søgt et op-

slået job. Godt en fjerdedel får job via netværk og de sidste ved at søge uopfordret eller ’Andet’. Be-

mærk, at der bliver spurgt til personens subjektive vurdering af den primære ansøgningsmetode. 

Der kan således godt have været flere søgemetoder i spil til samme job. 

 

Hvad ligger der i kategorien ’Andet’? Det kan man se i nedenstående figur. 

  

Privat og offentlig sektor 

Billedet forrykker sig, hvis man deler 

op på den offentlig og den private sek-

tor. Inden for det offentlige slås langt 

de fleste job op (sådan som de efter 

lovgivningen skal). Traditionelt bru-

ges netværk dog meget inden for både 

arkæologi og universitetsverdenen. 

Omkring halvdelen af dem, der har 

fået job i universitetsverdenen oply-

ser, at deres primære søgemetode var 

netværk eller ’andet’. Indenfor arkæo-

logi er det to ud af tre.  

Hvordan fik du jobbet? 

Det er paradoksalt, men sandt: på trods af, at uni-

versitetsverdenen formelt er ekstremt meritokra-

tisk opbygget, har jeg fået stort set alle mine an-

sættelser i gennem / i kraft af socialt netværk. 

Mand, 38 år, videnskabelig assistent 

 

Som forventet var det ikke muligt at få et job som 

arkæolog ved at søge opslåede stillinger. 

Mand, 29 år, arkæolog 
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Inden for den private sektor giver det i højere grad pote at bruge netværk, uopfordret søgning og 

’andet’. Samlet har 54 % fået job i den private sektor ved disse søgemetoder, og kun 46 % ved helt 

traditionelt at søge på et opslået job.  

 

Figuren neden for viser søgemetodernes fordeling opdelt på udvalgte brancher i perioden 2015-

2018. Den statistiske usikkerhed i pct.point fremgår af parantesen ud for den enkelte branche.  

 

Hvordan fik du jobbet? 

Var til en jobmesse, hvor jeg kom til at snakke 

med nogen, der havde med det at gøre. Fik 

derigennem kontakt til ham, jeg arbejder for. 

Jeg skrev også en ansøgning, men det var kon-

takten og løse samtaler, der banede vejen... 

Mand, 36 år, akademisk medarbejder 

Hvordan fik du jobbet? 

Studiepraktik førte til honorar-

opgaver og derefter til to tids-

begrænsede ansættelser i efter-

året 2017 og nu. 

Mand, 27 år, museumsinspektør 
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Støtte i jobsøgningsprocessen  

Støtte i jobsøgningsprocessen dækker i denne sammenhæng over alle de ting, MA og jobcentrene 

gør for at hjælpe ledige ud på arbejdsmarkedet, dvs. samtaler, workshops, aktivering m.v.  

Næsten halvdelen (47 %) har været i aktivering i deres ledighedsperiode. Det følgende ser kun på 

den gruppe, der har været i aktivering i ledighedsperioden. 

Figuren nedenfor viser, hvor stor en andel, der har deltaget i de forskellige aktiveringsformer. Den 

enkelte kan have været i flere aktiveringer, derfor vil andelene opsummeret give mere end 100 %. 

Det kan være interessant samtidig at se på, hvordan disse medlemmer vurderer aktiveringen som 

en hjælp til det at få det job, de nu har fået. Figuren til højre viser andelen af personer, der har del-

taget i en given aktivering, og som har svaret ja til, at den givne aktivering har hjulpet til at få det 

job, de har fået.  

     

Halvdelen af alle dem, der er blevet aktiveret, 

har deltaget i et vejledningsforløb – og knap 

en fjerdedel af disse personer vurderede ef-

terfølgende, at vejledningsforløbet hjalp dem 

til at få det job, de fik. Kun 8 % af alle de akti-

verede har fået opkvalificering – men her 

mener hele to ud af tre, at opkvalificeringen 

hjalp dem til det konkrete job. Virksomheds-

praktik er en meget brugt aktivering, hele  

67 % af de aktiverede har været i virksom-

hedspraktik – af dem vurderer knap seks ud 

af ti, at virksomhedspraktikken hjalp dem til 

jobbet. 22 % har været i løntilskudsjob – af 

disse mener syv ud af ti, at løntilskudsjobbet 

hjalp dem til jobbet.  

Hvordan fik du jobbet? 

Praktik, praktik, praktik! Netværk, net-

værk, netværk! Virksomhedspraktik 

gav mig nye kompetencer, som jeg 

kunne se jobmarkedet efterspurgte. Jo 

flere ting jeg kan, jo mere får de for de-

res penge. Udover et cv- og kompeten-

ceboost, så gav det mig også et kæmpe 

netværk, der var med til at scoute mu-

ligheder for mig, uden jeg vidste det. 

Kvinde, 27 år, kommunikations- 

medarbejder 
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MA’s frivillige tilbud 

MA’s tilbudspakke til ledige (og andre) medlemmer består af bl.a. workshops om jobsøgningens 

forskellige dele, temamøder om arbejdsmarkedet, karrieresamtaler og feedback på ansøgningsma-

teriale. Det er der mange, der tager imod, som det kan ses af figuren neden for til venstre.  

Vi har spurgt, om medlemmet vurderer, at det pågældende tilbud hjalp dem i processen frem mod 

det job, de nu har fået. I figuren her under til højre, kan man aflæse deres svar. Særligt tilbuddet 

om feedback på ansøgningsmateriale vurderes som en stor hjælp i forhold til at få landet det kon-

krete job – næsten halvdelen af deltagerne siger, at feedbacken hjalp dem til at få jobbet. En ud af 

fem tilføjer i øvrigt, at feedbacken var den vigtigste hjælp, de har fået, frem mod det nye job. Også 

effekten af karrieresamtaler, workshops og temamøder vurderes højt.  

     

 

 

 

  

Hvordan vil du karakterisere dit nye job? 

Vidste ikke, at det var drømmejobbet – men fik indsigt i virksomheden 

via en temadag i MA og kunne se, at de kunne bruge mig. Da der kort 

efter blev opslået en stilling i virksomheden, søgte jeg den. Fik den 

ikke, men blev efterfølgende kontaktet om at søge en næsten lignende 

stilling. Fik jobbet blandt 175 ansøgere og efter 3 samtalerunder.  

Uden MA’s temaarrangement tror jeg aldrig, at jeg var kommet til 

samtale/havde fået jobbet, for her fik jeg indsigt i, hvad firmaerne 

godt kan lide, der står i ansøgningerne, og hvad der prompte skal sva-

res på til jobsamtalen.  

Mand, 41 år, Medical Specialist 
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Særligt om dimittender og studiejob 

Knap halvdelen (44%) af respondenterne modtog dimittendsats frem mod det tidspunkt, hvor de 

gik i job. De af disse medlemmer, der er blevet kandidater, er blevet spurgt, om de har haft studie-

job, og hvilken type.  

59 % af kandidaterne har haft et fagrelevant 

studiejob, 27 % har haft et ikke-fagrelevant 

studiejob, mens 14 % ikke har haft studiejob.  

Som man kan se af figuren neden for, vurde-

rer tre ud af fire (73 %), der har haft fagrele-

vant studiejob, selv, at det har haft stor eller 

nogen betydning for, at de efterfølgende fik 

det job, de fik.  

Blandt de medlemmer, der har haft et ikke-

fagrelevant studiejob, vurderer kun hver 

tredje (32 %), at studiejobbet havde betyd-

ning for, at de fik deres nuværende job.  

 

Men studiejobbet har også betydning for, hvilket job man får efter endt uddannelse, som det ses af 

nedenstående figur.  

To ud af tre, der har haft fagrelevant studiejob får efterfølgende et akademisk job. Det gælder kun 

for omkring halvdelen af dem, der har haft et ikke-fagrelevant eller slet intet studiejob. Da de to 

sidste kategorier er næsten ens i fordelingen, har vi valgt at slå dem sammen. Nedenstående figur 

viser de samlede tal for årene 2016-2018. Tallene har ikke varieret væsentligt over årrækken.  
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Repræsentativitet  

Respondenterne er undersøgt for repræsentativitet i forhold til områderne fag, region, køn, alder 

og dimittendstatus.  Respondenterne er repræsentative i forhold til fag, region og dimittendstatus, 

men ikke ift. køn og alder, idet der er lidt færre mænd, der har besvaret, end deres andel foreskri-

ver, og det samme gælder for aldersgrupperne <25 år og 25-34 år. Dette giver en lille bias mod 

kvinder og mod de lidt ældre årgange. Denne bias er dog forholdsvis lille, og derfor har vi vurderet, 

at den ikke betyder noget i det store billede.  

Hvis man eksempelvis tager udgangspunkt i branchefordelingen og vægter svarene ift. køn, viser 

det sig, at det beregnede (vægtede) tal kun adskiller sig ganske lidt fra det målte tal. Det største for-

skel på det beregnede og det målte tal er på 0,23 pct.point. Vægter man branchefordeling ift. alder 

vil største forskel fra det målte resultat være 0,11 pct.point. Det, har vi vurderet, er en ubetydelig 

forskel.  

   

 

 


