
FaF undersøger arkæologers ansættelser og jobformidling  

– en kort opsummering 

 
Undersøgelsen blev besvaret af i alt: 166 (NB ikke alle har svaret på alle spørgsmål) 

 

 

 

Spørgsmål og vigtigste svar i %: 

 

Jeg er … (162 der har svaret på spørgsmålet): 

• 32 er studerende (19,8 %) 

• 130 er færdiguddannede (80,2 %) 

 

Jeg blev færdiguddannet i … (155 har svaret på spørgsmålet) 

• Det er primært folk der er uddannet inden for de sidste 10 år der har svaret på 

undersøgelsen (79,9 % af svarene) - og heraf især folk uddannet inden for de 

seneste 5 år (55,0 % af svarene).  

 

Jeg er pt. … (155 har svaret på spørgsmålet) 

 

• 16,1% er uden arbejde. 

• 29,0 % er projektansat på kontrakt (under ét år). 

• 12,9 % er projektansat på kontrakt (mere end ét år). 

• 12,9 % er er fastansat på driftbudget. 

• 12,3 % er fastansat på eksterne midler. 

• 7,7 % er fastansat dels på driftbudget, dels på eksterne midler. 

• 9,0 % er andet. 

Hvordan fik du din nuværende ansættelse? (117 har svaret på spørgsmålet) 

• 59 % har fået deres nuværende stilling "gennem netværk" eller de "var i huset" - 

fordelt på henholdsvis: 34,2 % og 24,8 %. 

Hvor mange måneder har du været ansat i arkæologisk/musealt job inden for 

det sidste år?  (152 har svaret på spørgsmålet) 

• 57,2 % har haft arbejdet i 12 måneder inden for det sidste år: 77 

færdiguddannede + 10 studerende. 

• 13,2 % der Ingen ansættelser har haft: 15 færdiguddannede + 5 studerende. 

• 18,8 % har haft Ingen eller max. 3 måneders ansættelse: 18 færdiguddannede + 

10 studerende.   

• 24,7 % har haft Ingen eller max. 5 måneders arbejde: 26 færdiguddannede + 11 

studerende.  



 

Vidste du, at der er en jobformidling på FaFs hjemmeside? (147 har svaret på 

spørgsmålet) 

• 59,9 % kendte til FaFs jobformidling.  

• 40,1 % kendte ikke til den.  

Ville du benytte denne hvis du  

… skulle ansætte folk? (147 har svaret på spørgsmålet)  

• 74,1 % ville benytte FaFs jobformidling når der skal ansættes folk  

… skulle finde et job? (147 har svaret på spørgsmålet) 

• 86,4 % ville benytte FaFs jobformidling når de skal finde et job. 

 


