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9 ud af 10 bachelorstuderende ønsker en kandidatuddannelse 
9 ud af 10 bachelorstuderende på universiteterne i Danmark ønsker at fortsætte på en kandidatuddan-
nelse efter de er færdige med deres bacheloruddannelse. 93% af de bachelorstuderende planlægger at 
fortsætte på en kandidatuddannelse, 4% planlægger ikke at fortsætte og 3% har ikke taget stilling.1 

 

Figur 1: Andelen af bachelorstuderende som planlægger at fortsætte på en kandidatuddannelse 

 
Kilde: Analyse & Tal 2014   913 respondenter2 
 

Bachelorstuderende er blevet spurgt: ”Planlægger du at fortsætte på en kandidatuddannelse?”. 73% 
svarer: ”Ja, det vil jeg helt sikkert”, 20% svarer: ”Ja, det regner jeg med”, 3% svarer ”Nej, det tror jeg 
ikke”, 1% svarer ”Nej, det gør jeg ikke” og 3% svarer ”Det har jeg ikke taget stilling til”. 

 

Tabel 2: Andelen af bachelorstuderende som planlægger at fortsætte på en kandidatuddannelse 
 Antal Procent 
Ja, det vil jeg helt sikkert 793 73% 
Ja, det regner jeg med 231 20% 
Nej, det tror jeg ikke 30 3% 
Nej, det gør jeg ikke 11 1% 
Det har jeg ikke taget stilling til 45 3% 
Total 913 100% 
Kilde: Analyse & Tal 2014   
  

                                                
1 Andelen af bachelorstuderende der planlægger at fortsætte på en kandidatuddannelse er signifikant større end 0,9 med en 
p-værdi<0,001 ved en t-test med en t-værdi på 3,02. 

2 Antallet af respondenter er mindre end det samlede analyseudvalg, fordi spørgsmålet udelukkende er blevet stillet til bache-
lorstuderende. 
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Bachelorstuderende ønsker at tage en kandidatuddannelse, fordi den sikrer dem 
færdigheder til deres arbejdsliv 
Bachelorstuderende spørges til hvilke årsager der er til, at de ønsker at tage en kandidatuddannelse. Tre 
årsager nævner over halvdelen: 1) at kandidatuddannelse sikrer dem færdigheder i deres arbejdsliv, 2) at 
de har lyst til at blive klogere og, 3) at de tror ikke, at der er job til dem som færdiguddannede bachelo-
rer. 

 

Figur 3: Bachelorstuderende årsager til at ønske en kandidatuddannelse3 

 
Kilde: Analyse & Tal 2014   849 respondenter4 
 

Bachelorstuderende er blevet spurgt: ”Hvilke årsager er der til, at du ønsker at tage en kandidatuddan-
nelse? ”. 40% svarer ”Det plejer man at gøre på mit studium og/eller i min omgangskreds”; 61% svarer 
”Jeg tror ikke, at der er job til mig som færdiguddannet bachelor”; 8% svarer ”Der er høj arbejdsløshed 
på nuværende tidspunkt”; 68% svarer ”Kandidatuddannelsen sikrer mig færdigheder til mit arbejdsliv”; 
46% svarer ”Bacheloruddannelsen sikrer mig ikke nok færdigheder til mit arbejdsliv”; 66% svarer ”Jeg 
har lyst til at blive klogere”; og 16% svarer ”Jeg planlægger at få en forskerkarriere”. 

 

 
Kandidatstuderende tager en kandidatuddannelse, fordi den sikrer dem færdig-
heder til deres arbejdsliv 
De kandidatstuderende spørges ligeledes til hvilke årsager der er til, at de ønsker at tage en kandidatud-
dannelse. Tre årsager nævner over halvdelen: 1) at kandidatuddannelse sikrer dem færdigheder i deres 
arbejdsliv, 2) at de har lyst til at blive klogere og, 3) at de tror ikke, at der er job til dem som færdigud-
dannede bachelorer. Bachelorstuderende og kandidatstuderende prioriterer de samme årsager til at øn-
ske en kandidatuddannelse. 

 

                                                
3 Det var muligt for den studerende at vælge flere muligheder. 

4 Antallet af respondenter er mindre end det samlede analyseudvalg, fordi spørgsmålet udelukkende er blevet stillet til de 
bachelorstuderende, som har svaret, at de planlægge at tage en kandidatuddannelse. 
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Figur 4: Kandidatstuderendes årsager til at tage en kandidatuddannelse5 

 
Kilde: Analyse & Tal 2014 518 respondenter6 
 

Kandidatstuderende er blevet spurgt: ”Hvilke årsager er der til, at du tager en kandidatuddannelse? ”. 
43% svarer ”Det plejer man at gøre på mit studium og/eller i min omgangskreds”; 57% svarer ”Jeg tror 
ikke, at der er job til mig som færdiguddannet bachelor”; 12% svarer ”Der er høj arbejdsløshed på nu-
værende tidspunkt”; 71% svarer ”Kandidatuddannelsen sikrer mig færdigheder til mit arbejdsliv”; 42% 
svarer ”Bacheloruddannelsen sikrer mig ikke nok færdigheder til mit arbejdsliv”; 66% svarer ”Jeg har 
lyst til at blive klogere”; og 16% svarer ”Jeg planlægger at få en forskerkarriere”.  

For både Figur 1, 3 og 4 gælder det at er ikke er nogen betydelig forskel på holdninger hos studerende 
fra humaniora, natur- og sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab og teknisk videnskab. For alle fire 
fagområder gælder det, at over 9 ud af 10 adspurgte bachelorstuderende planlægger at forsætte på en 
kandidatuddannelse. Samtidig har alle fire fagområder de samme tre årsager højest til at fortsætte på en 
kandidatuddannelse. 

                                                
5 Det var muligt for den studerende at vælge flere muligheder. 

6 Antallet af respondenter er mindre end det samlede analyseudvalg, fordi spørgsmålet udelukkende er blevet stillet til kandi-
datstuderende. 
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Faktaboks: Studenterundersøgelsen 

Studenterundersøgelsen er indsamlet i perioden 12. maj til 16. juni 2014. Bachelorstude-
rende, kandidatstuderende og diplomstuderende på Aalborg Universitet, Aarhus Univer-
sitet, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Uni-
versitet, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet har deltaget i spørgeskemaunder-
søgelsen. I alt svarede 2184 studerende på spørgsmål om emner som timeforbrug, er-
hvervsrettethed og studieplaner. Det endelige antal respondenter er på 1603 studerende 
for at sikre et fast og kvalitetssikret analyseudvalg. 
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Om Analyse & Tal  
 

Analyse & Tal er et medarbejder-drevet non-profit analysebureau med base i København, 
der udfører kvantitative, kvalitative og politiske analyser. 
 
Analyse & Tal består af sociologer, kommunikatorer og IT-folk, der er opsat på at løse en-
hver analyseopgave. Vi tager os af det hele, fra udtænkt af analysen og målfastsættelse til den 
endelig publicering. Ingen opgaver er for store – eller for små. 


