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Bopælsland efter endt uddannelse 

I takt med at flere gennemfører en uddannelse, er antallet der rejser til 

udlandet for at studere også steget. Dette gælder især studerende på de 

videregående uddannelser, da en stor del af uddannelserne ikke findes her i 

landet. Antallet af studerende der påbegynder en videregående uddannelse i 

udlandet, er steget med 21,8 pct. siden 2003.  

I 2018 udgjorde de studerende i udlandet 30,2 pct. af alle aktive studerende 

på en videregående uddannelse. En del af de studerende vender hjem, mens 

andre fortsætter med at bo i udlandet efter endt uddannelse.  

Studerende i udlandet 

Det første år efter at have fuldført en erhvervskompetencegivende 

uddannelse1 i udlandet i perioden 2003-2018, boede i gennemsnit 63,1 pct. af 

de studerende fortsat i udlandet. Heraf var 21,4 pct. fortsat i videre 

uddannelse. Oftest læser de studerende videre på en kandidatuddannelse 

efter at have gennemført en bacheloruddannelse. Det ses også i Figur 1, hvor 

der er flest aktive i videre uddannelse de første to år efter endt uddannelse. I 

takt med at andelen, der er aktiv i videre uddannelse falder, stiger andelen der 

vender hjem. 

 

Figur 1: Bopælsland 1-10 år efter fuldført uddannelse i udlandet, 2003-
2018 

 
Note: kun erhvervs- og videregående uddannelser. 

Kilde: Grønlands statistik – se tal i statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDBD1) 

                                                           
1 Erhvervskompetencegivende uddannelse er en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse 
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36,9 pct. af de studerende boede i Grønland ét år efter at have fuldført en 

uddannelse i udlandet. Andelen der vendte hjem, og bosatte sig i Grønland 

steg i årene efter, topper 8 år efter endt uddannelse. Her boede i gennemsnit 

56,5 pct. af de studerende i Grønland efter endt uddannelse i udlandet.  

Ingen ændring i andelen, der vender hjem 

Ved sammenligning over tid skal der tages hensyn til det lille antal 

studerende, der årligt færdiggør en uddannelse i udlandet. Der er derfor lavet 

3 års gennemsnit, for at gøre dataet mere robust overfor små udsving i de 

enkelte år.  

Andelen, der er bosat i Grønland efter endt uddannelse i udlandet, har ikke 

ændret sig meget over de senere år. Der er små forskelle i de første 1-2 år efter 

endt uddannelse. Det udlignes efterfølgende det 3. år. Det er kun de 

studerende, som gennemførte en uddannelse i 2007-2009, hvor en mindre 

andel generelt havde bopæl i Grønland efter endt uddannelse, sammenlignet 

med de andre årgange.  

Selvom flere er flyttet til udlandet for at studere, har det derfor ikke haft 

betydning for andelen, som efterfølgende er flyttet hjem igen. 

Figur 2: Andelen, der bor i Grønland efter fuldført uddannelse i 
udlandet; 3 års intervaller 2004-2015 

 
Note: kun erhvervs- og videregående uddannelser 

Kilde: Grønlands statistik – se tal i statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDBD1) 

Studerende i Grønland 

Studerende, som færdiggør en erhvervsuddannelse eller videregående 

uddannelse herhjemme, bor i langt højere grad fortsat i Grønland i forhold til 

studerende, som har færdiggjort uddannelsen i udlandet. Efter 10 år var det 

fortsat 88,3 pct. i gennemsnit, som boede her. Andelen, som bliver boende i 

landet, falder dog alle årene efter endt uddannelse.   
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Figur 3: Andelen, der bor i Grønland 1-10 år efter fuldført uddannelse i 
Grønland, 2003-2018 

 
Note: kun erhvervs- og videregående uddannelser 

Kilde: Grønlands statistik – se tal i statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDBD1) 
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Samlet overblik 

 
 
Tabel 1: Antal studerende, der har gennemført en uddannelse i udlandet, 2008-2018 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Erhvervsuddannelse 18 14 22 10 21 17 20 21 23 30 

Videregående uddannelse 84 86 58 82 87 80 75 90 117 109 

I alt 102 100 80 92 108 97 95 111 140 139 

 

Tabel 2: Antal studerende der bor i Grønland 1-10 år efter endt uddannelse i udlandet, 2008-
2018 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 år 23 38 32 30 44 41 30 46 46 53 

2 år 33 49 36 34 51 40 39 53 56 . 

3 år 37 49 42 40 50 48 42 56 . . 

4 år 40 58 48 41 57 51 50 . . . 

5 år 47 55 45 43 57 52 . . . . 

6 år 49 55 47 46 56 . . . . . 

7 år 47 56 45 42 . . . . . . 

8 år 52 60 50 . . . . . . . 

9 år 49 57 . . . . . . . . 

10 år 50 . . . . . . . . . 
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Metode 

Formål 

Der er et begrænset antal videregående uddannelser i landet, og derfor rejser 

en del studerende til udlandet for at tage en uddannelse. Formålet med at 

offentliggøre statistikken ’bopælsland efter endt uddannelse’ er at følge 

udviklingen i andelen af studerende, som vender hjem til Grønland efter 

fuldført uddannelse i udlandet. Statistikken er udvidet med studerende, som 

har fuldført en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse her i 

landet. 

Datagrundlag 

Der er brugt datasæt fra eksisterende statistiske registre over fuldførte 

uddannelsesforløb og aktive studerende, samt befolkningsregisteret for 

perioden 2003 og frem. Videregående uddannelser er en samlet betegnelse for 

korte videregående uddannelser, bachelor-/professionsbachelor- og 

kandidatuddannelser. 

Metode 

Data over studerende, som har fuldført et uddannelsesforløb, sammenkøres 

med aktive studerende i udlandet pr. 31/12 samt befolkningsregisteret pr. 

1/1.  

Bopælsland ét år efter endt uddannelse i år x opgøres primo år x+1 for 

befolkningsregisteret og ultimo år x for registeret over aktive studerende.  

Bopælslandet opgøres som: 

 

Grønland Personen er registreret i befolkningsregisteret og 

er ikke registreret som værende aktiv i 

uddannelse i udlandet.  

Udland Personen er ikke registreret i 

befolkningsregisteret, og er ikke registreret som 

værende aktiv i uddannelse. 

Udland  

– fortsat i uddannelse 

Personen er registreret som værende aktiv i 

uddannelse i udlandet. 

 

Personer, som ikke er registreret i befolkningsregisteret, kan også være døde. 

De vil figurere som værende bosat i udlandet.  

 

Opgørelse 

Statistikken over bopælsland efter endt uddannelse opgøres som antallet af 

dimittender, som bor i Grønland, udland eller som er fortsat i uddannelse i 

udlandet 1-10 år efter en gennemført uddannelse. Statistikken opgøres for 

studerende på erhvervs- og videregående uddannelser i alt i udlandet og i 

Grønland.   

Begrænsninger og faldgruber 

Ved sammenligning af enkelte år skal der tages hensyn til det lille antal 

studerende, som færdiggør en uddannelse i udlandet.  
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Èn person kan indgå i statistikken flere gange. Fx kan en studerende 

gennemføre en bacheloruddannelse i år 2010 og derefter gennemføre en 

kandidatuddannelse i år 2012. 
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Signatur forklaring: 
… Oplysninger foreligger ikke 
.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn 
. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 
0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed 
- Nul 
* Foreløbigt eller anslået tal  

 

Eventuel henvendelse 

Emil Malta 

E-mail: emim@stat.gl 
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