
 

 

 

8. august  2013 

KUR/kn  

krn@kum.dk  

 

 

Tabeller fra Kulturstatistik 2013 

 

 

In dh old :  

 

Erhvervsfrekven s     side 2 

Ledigh edsprocen t      side 3 

Beskæ ft igelse efter  a rbejdsstedsregion     side 5 

Arbejdsmarkedsst a tus - Beskæ ft igelse eft er  sektor    side 6 

Gennemsnit lige indkomster      side 7 

Generelt  om tabellern e     side 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

Side 2 af 9 

Erh vervsfre kven s   
 

Erh ve rvs fre kve n s  

 

 

Som det  fremgår  a f t abel 1, er  der  overordnet  ikke sket  store æ ndr inger  i erhvervsfrekven-

sen  fr a  2011 t il 2012. For  dimit t ender  fra  mu sikkonserva tor iern e har  erhvervsfrekven sen  

væ ret  stabil eller  svagt  st igende. For  dimit t ender  fra  scenekun studdann elserne har  e r -

hvervsfrekvensen  væ ret  svagt  fa ldende for  Sta ten s Scenekunstskole og Syddansk Mu sik-

kon serva tor ium og Sku espiller skole, men  svagt  st igende for  Sku espiller skolen  Aarhus Tea-

ter . Den  mest  markan te æ ndr ing er  sket  på  Kunstakademiet s Billedkunst skoler , hvor  er -

hvervsfrekvensen  er  fa ldet  med godt  7 %. Erhvervsfrekven sen  er  uæ ndret  på  Den  Dan ske 

Filmskole.  

Tabe l 1. Erh ve rvs fre kv e n s i  2011 og  2012, forde lt på  u ddan n e lse s in s ti tu tion  

  2011 2012 

Det  Kgl. Dan ske Musikkonserva tor ium  88,7 91,3 

Rytmisk Musikkonserva tor ium  89,6 92,5 

Det  J yske Musikkonserva tor ium  94,1 93,7 

Syddansk Mu sikkon serva tor ium og Sku espiller skole (musik) 94,6 94,9 

Syddansk Mu sikkon serva tor ium og Sku espiller skole (scenekunst ) 93,2 92,0 

Sta ten s Scen ekun st skole 87,5 85,1 

Sku espiller skolen  Aarhus Teater  90,3 91,7 

Kunstakademiets Billedkunstskoler  83,0 75,6 

Den  Danske Filmskole 85,8 85,8 

Kilde: Kulturstatistikken  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhvervsfrekvensen  angiver andelen  i arbejdsstyrken  i forhold  til befolkn ingen , opgjort i 

procen t. Arbejdsstyrken  er sum m en af beskæftigede og arbejdsløse (bru tto).  
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Le digh e dsprocen t   
 

 
 

Som det  fremgår  a f tabel 2, er  der  stor  var ia t ion  i n iveau et  for  ledigh edsprocen ter  for  dimi t -

tender  fra  uddannelsesin st itu t ion erne. Dimit t ender  fra  kon serva tor ieuddan nelsern e har  i 

2012 gen erelt  de laveste ledighedsprocen ter  på  5-6 %. På  næ r  Rytmisk Mu sikkonserva tor i-

um er  a lle kon serva tor iernes ledigh edsprocen t er  st eget  svagt  i per ioden  2010-2012. Dimit -

tender  fra  scen ekun studdannelsern e har  i 2012 ledighedsprocen ter  på  16-23 %. Ledigheds-

procen ten  for  dimit tender  fra  Syddan sk Mu sikkonserva tor ium og Skuespiller skole fa lder  

svagt  mellem 2010 og 2012, men s den  for  dimit t ender  fra  Sta ten s Scen ekun st skole og Sku e-

spiller skolen  Aarhu s Teater  st iger  svagt  i samme per iode. Ledighedsprocen ter  for  dimit ten-

der  fra  Billedkunst skolerne st iger  godt  5 % i per ioden  2010-2012, mens den  er  uæ ndret  for  

Filmskolen . 

 

Tabe l 2. Le digh e dspro ce n t i  2010-2012, forde lt på  u ddan n e lse s in s titu tion  (n e tto le d i-

ge ) 

  2010 2011 2012 

Det  Kgl. Dan ske Musikkonserva tor ium  4,5 5,7 6,3 

Rytmisk Musikkonserva tor ium  9,2 5,3 6,4 

Det  J yske Musikkonserva tor ium  4,6 4,3 5,7 

Syddansk Mu sikkon serva tor ium og Sku espiller skole (musik) 4,5 4,3 5,1 

Syddansk Mu sikkon serva tor ium og Sku espiller skole (scenekunst ) 23,4 21,9 23,1 

Sta ten s Scen ekun st skole 14 14,2 15,9 

Sku espiller skolen  Aarhus Teater  17,3 20,7 18,7 

Kunstakademiets Billedkunstskoler  15,8 16,5 21,1 

Den  Danske Filmskole 12,4 10,6 12,5 

Kilde: Kulturstatistikken  

    

Tabel 3 viser  indt ræ ngnin gst iden  (t iden , der  går  fra  a fslu t t et  uddann else, t il man  får  sit  før -

st e beskæ ft igelsesforh old) fordelt  på  uddannelsesinst itu t ion  og dimit tendårgang. Som det  

fremgår  a f tabellen , er  der  enkelte undtagelser  fra  hovedreglen  om, a t  ledighed sprocen ten  er  

højest  for  de nyuddannede. En  medvirkende år sag t il det t e kan  væ re, a t  der  er  var ia t ion  i 

den  uddannelsesmæ ssige sammensæ tn ing af å rgan gene på  de enkelte uddan nelsesinst itu t i-

oner . Eksempelvis er  der  for  nogle uddann elsesretn inger  kun  dimit tendafgan g hver t  andet  

å r , ligesom nogle dimit t en dårgange er  meget  små. Der for  bør  sammenlign in ger  mellem den  

Ledighedsprocen ten  er den  sum m erede nettoled ighedsgrad  i forhold  til an tallet af d im itterede, 

beregnet i procen t. En  led ighedsgrad  (i året) på 1000 betegner 37 tim ers led ighed  p r. uge i et 

helt år. En  d im ittend  kan  derfor have en  led ighedsgrad  på m ellem  0 og 1000. N år tallet su m -

m eres, tæller m an i enheder af fu ld tidsledige, og m an udregner herved  led ighedsprocen ten . L e-

d ighedsprocen ten  m åler nettoled ighedsgraden , det vil sige de l ed ige dagpenge- og kon tan t-

h jælpsm odtagere, der er vurderet jobk lar (m atch -kategori 1).  
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enkelt e in st itu t ion s å rgange og mellem in st itu t ionerne indbyrdes foretages med forsigt i g-

hed. 

Tabe l 3. Le digh e dspro ce n t i  2012, fo rde lt på  u ddan n e lse s in stitu tio n  og  årgan g  

(n e tto le digh e d)  

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Det  Kgl. Dan ske Musikkonserva tor ium  3,0 9,3 3,6 3,7 6,0 2,8 5,0 5,2 8,6 13,9 

Rytmisk Musikkonserva tor ium  7,7 8,1 5,8 5,5 1,5 4,9 8,6 7,3 5,3 9,7 

Det  J yske Musikkonserva tor ium  3,6 3,2 6,9 3,5 5,1 4,6 6,1 4,2 11,9 8,0 

SMKS (musik) 2,8 1,9 2,2 1,9 5,6 2,9 8,3 6,9 6,2 13,4 

SMKS (scenekunst ) 26,6 25,6 23,6 7,9 14,8 31,0 25,0 33,6 19,7 26,7 

Sta ten s Scen ekun st skole 11,8 12,3 20,1 18,0 11,1 23,2 17,2 10,1 14,8 18,8 

Sku espiller skolen  Aarhus Teater  6,6 17,8 28,3 17,9 35,4 13,8 12,4 11,6 21,3 21,1 

Kunstakademiets Billedkunstskoler  8,6 5,0 20,8 13,8 14,2 9,3 19,2 36,0 40,8 41,8 

Den  Danske Filmskole 2,9 8,3 23,8 5,4 .. 14,2 22,9 13,6 .. 18,8 

Kilde: Kulturstatistikken  

          .. angiver at observationen  m an gler, er d iskretioneret eller er for usikker til at kunne angives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

Side 5 af 9 

Be skæ ftige lse  e fte r arbe jdsste dsre gion  

Tabel 4 viser  fordelingen  af dimit t ender  eft er  den  r egion , hvor  der es a rbejdssted er  fysisk b e-

liggende. Tabellen  viser , a t  dim it t endern e h ar  en  tendens t il a t  blive beskæ ft iget  i den  r eg i-

on , hvor  uddannelsesinst itu t ion en  befinder  sig, men  også  a t  mange dimit t ender  gen erelt  

finder  beskæ ft igelse i h ovedstaden . Af samme år sag er  der  flest  dimit ter ede studerende i b e-

skæ ft igelse i Hovedstadsområdet , hvor  Den  Danske Filmskole, Kun stakademiet s Billed-

kunst skoler , Rytmisk Mu sikkon serva tor ium, Sta tens Scen ekunstskole og Det  Kgl. Dan ske 

Musikkonserva tor ium uddanner  studerende.  

 

Koncent r a t ion en  af dimit t ender  i beskæ ft igelse i Hovedstadsområ det  er  stør st  hos Den  Da n-

ske Filmskole og Kunstakademiet s Billedkun st skoler . Så ledes a rbejder  over  90% af de fæ r-

diguddannede fra  Den  Danske Filmskole og Kunstakademiet s Billedkunstskoler  i h ove d-

stadsområdet .  

 

Region  Midt jylland og Region  Nordjylland h ar  flest  dimit t ender  fra  Det  J yske Musikkonser -

va tor ium, men s Region  Syddanmark har  flest  dimit t erede elever  fra  Syddansk Musikkon-

serva tor ium. Region  Sjæ lland er  den  af Danmarks region er , hvor  fæ rr est  er  i beskæ ft igelse 

fra  Kultu rmin ist er iet s uddannelsesin st itu t ioner .   

 

Tabe l 4. Be skæ ftige de  e fte rarbe jdss te dsre g ion  i  2012 (i  proce n t)  

  

Region  Nord-

jylland 

Region  

Midt jylland 

Region  Syd-

danmark 

Region  H o-

vedstaden  

Region  

Sjæ lland I a lt  

Det  Kgl. Danske Musikkonserva tor ium  1,1 6,4 6,8 77,9 7,8 100,0 

Rytmisk Musikkon serva tor ium  0,0 2,1 3,2 76,8 17,9 100,0 

Det  J yske Musikkonserva tor ium  21,4 43,6 10,7 20,1 4,2 100,0 

SMKS (musik) 2,8 10,2 52,9 26,9 7,1 100,0 

SMKS (scenekunst ) 12,7 10,9 16,4 56,4 3,6 100,0 

Sta tens Scen ekunst skole 9,9 8,1 6,2 71,4 4,4 100,0 

Skuespillerskolen  Aarhus Tea ter  21,7 17,4 8,7 43,5 8,7 100,0 

Kunstakademiets Billedkunstskoler  0,0 2,1 2,8 93,6 1,4 100,0 

Den  Danske F ilmskole 0,0 0,6 0,0 97,0 2,4 100,0 

Kilde: Kulturstatistikken  
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Arbe jdsm arke dsstatu s  - be skæ ftige lse  e fte r se ktor 

Figur  1 viser  fordelingen  af dimit t ender  efter  a rbejdsmarkedssta tu s. Andelen  af dimit te n-

der , der  er  selvstæ ndige, var ier er  en  del mellem de enkelt e uddann elsesinst itu t ion er . 

Kunstakademiets Billedkunstskoler  h ar  den  størst e andel a f dimit t ender , der  er  selvstæ ndi-

ge. Den  Danske Filmskole har  ligeledes stor e andele a f dimit t ender , der  a rbejder  som sel v-

stæ ndige. Blandt  dimit tender , der  er  beskæ ft igede som lønmodtagere, er  dimit t endern e fra  

scen ekun st skolerne og Den  Danske F ilmskole oft est  an sa t  i den  pr iva te sektor . Dimit ten-

derne fra  musikkonserva tor ierne er  der imod i stør r e udst ræ kning ansa t  i den  offen t lige se k-

tor . 

 
Figu r 1. Arbe jdsm arke dssta tu s  i  2012, forde lt e fte r u ddan n e lse s in s tit ion  

 
Kilde: Kulturstatistikken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

Side 7 af 9 

 

Ge n nem sn itlige  in dkom ster  

 

 

 

Tabel 5 viser , a t  den  genn emsn it lige erhvervsindkomst  var ier er  en  del mellem uddannelse s-

inst itu t ion erne. Dimit t en der  fra  Den  Danske Filmskole har  den  højest e gen nemsnit lige e r -

hvervsindkomst  i 2011. Hereft er  følger  dimit t enderne  fra  scenekunstskolerne i Aarhu s og 

København . Dimit tenderne fra  Kunstakademiet s Billedkunstskoler  h ar  den  lavest e ge n-

nemsnit lige erhvervsindkomst .  

 

Tabellen  viser  også , a t  dimit t ender  fra  scenekunst skolerne har  forh oldsvis høje erhverv s-

indkomster , på  t rods a f a t  de også  har  høje ledighedsta l. Sku espillerne fra  Syddansk Mu sik-

kon serva tor ium og Sku espiller skole har  oplevet  en  stor  st ign ing i den  genn emsn it slige e r -

hvervsindkomst  fra  2010-2011 (hvilket  ska l ses på  baggrund af et  t ilsvarende stor t  fa ld i e r -

hvervsindkomsten  fra  2009-2010, jf. beskæ ft igelsesrappor t  2012). Da  dimit tenderne udgør  

en  lille gruppe, påvirkes gennemsnit t et  let  i begge r etn inger .  

 

Tabel 5 og 6 viser  samlet  den  gennemsnit lige erhvervsindkomst  og den  gennemsnit lige pe r -

son indkomst  for  dimit t en derne i 2010-2011. For  dimit t ender  fra  en  ræ kke af uddannelsesin -

st itu t ion erne ligger  per son indkomsten  en  del over  erhvervsindkomsten . Det  er  isæ r  t ilfæ ldet  

for  scenekunstskolern e og isæ r  Kunstakademiets Billedkunstskoler . For  billedkunstn ere er  

den  pr imæ re år sag, a t  ku nst støt t e indgår  i person indkomsten , men  ikke i erhvervsindkom-

sten . 

 

 

 

 

 

Der sondres m ellem  erhvervsindkom st og person indkom st.  

En  erhvervs ind k om st  om fatter dels løn  og frynsegoder som  ansat og dels overskud  af sel v-

stændig virksom hed . Overskud  af selvstændig virksom hed  beregnes m ed  udgangspunkt i de 

skattem æssige regler for opgørelse af virksom hedsoverskud . 

 

En  p er son in d k om st  om fatter alle indkom ster (m ed  undtagelse af form ueindkom ster), det vil 

sige: erhvervsindkom ster, dagpenge og lign . (kon tan th jælp, arbejdsløshedsdagpenge, orlovs-

ydelser og andre bistandsydelser), andre overførsler (S U, boligstøtte og børnetilskud) og anden 

personlig indkom st (fx legater fra S tatens Kunstfond). 
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Tabe l 5. Ge n n e m sn itlig  e rh ve rvsin dkom st 2010-2011, forde lt på  u ddan n e lse s in s titu tion  

  2010 2011 2010-2011 i pct . 

Det  Kgl. Dan ske Musikkonserva tor ium  313.909 306.565 -2,3 

Rytmisk Musikkonserva tor ium  243.680 260.739 7,0 

Det  J yske Musikkonserva tor ium  293.128 295.957 1,0 

SMKS (musik) 289.436 291.951 0,9 

SMKS (scenekunst ) 258.706 298.794 15,5 

Sta ten s Scen ekun st skole 338.333 331.074 -2,1 

Sku espiller skolen  Aarhus Teat er  342.978 373.860 9,0 

Kunstakademiets Billedkunstskoler  144.043 151.000 4,8 

Den  Danske Filmskole 393.621 412.443 4,8 

Kilde: Kulturstatistikken  

   

    Tabe l 6. Ge n n e m sn itlig  pe rson in dko m st 2010-2011, forde lt på  u ddan n e lse s in s titu tion  

  2010 2011 2010-2011 i pct . 

Det  Kgl. Dan ske Musikkonserva tor ium  345.565 339.378 -1,8 

Rytmisk Musikkonserva tor ium  292.157 289.900 -0,8 

Det  J yske Musikkonserva tor ium  321.416 322.954 0,5 

SMKS (musik) 315.969 316.028 0,0 

SMKS (scenekunst ) 344.609 360.163 4,5 

Sta ten s Scen ekun st skole 392.800 375.828 -4,3 

Sku espiller skolen  Aarhus Teater  408.118 423.047 3,7 

Kunstakademiets Billedkunstskoler  199.598 210.705 5,6 

Den  Danske Filmskole 440.606 455.144 3,3 

Kilde: Kulturstatistikken  
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Ge ne re lt om  tabe lle rn e  

Hvis ikke andet  er  angivet , er  popula t ion en  for  hver t  å r  er  de t i senest e dimit t endårgange. 

De eksakte å rgange, som indgår , a fhæ nger  a f, hvornår  t ilknytn ingen  t il a rbejdsmarkedet  

opgøres. I opgørelser , der  eksempelvis vedrører  ledighedsprocen ten  i 2011, indgår  dimit -

tendårgangene 2001-2010, mens opgørelser , der  vedrører  ledighedsprocen ten  i 2010, omfa t -

ter  dimit t endårgangen e 2000-2009. Alle tabeller  in kluderer  begge køn . Dimit tender , der  ha r  

bopæ l i udlandet , er  ikke inkluderet .  

 

Datagrundlaget  er  fra  uddan nelsesin st itu t ioner  un der  Kultu rmin ist er iet : Det  Kgl. Danske 

Musikkonserva tor ium, Rytmisk Mu sikkonserva tor ium, Det  J yske Musikkonserva tor ium, 

Syddansk Mu sikkonserva tor ium og Sku espiller skole, Sta t ens Scen ekun st skole, Sku espille r -

skolen  ved Aarhus Teater , Ku nstakademiets Billedkunstskoler , Den  Danske F ilmskole  

 
 


