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1 Indledning  
De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Øst-, Vest- og Nordjylland har som led 
i Trepartsaftalen om voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) fået til opgave 
at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde om indsatsen.  

Formålet er at sikre bedre match mellem udbud og efterspørgsel på voksen-, ef-
ter-og videreuddannelse og bedre koordinering af kursusaktiviteter. For Arbejds-
markedskontor Midt-Nord har COWI udarbejdet denne analyse vedrørende mu-
ligheden for at VEU-indsatsen kan bruges til at få ledige dimittender med mel-
lemlange- og lange videregående uddannelser i job. Analysen afrapporteres i tre 
særskilte rapporter – én for hver af de Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), 
henholdsvis Øst- Vest- og Nordjylland. Denne rapport omhandler Nordjylland.  

Analysen, som er gennemført i perioden august til november 2019, har til formål 
at skabe viden om, hvordan en VEU-indsats kan bruges til at få ledige dimitten-
der med mellemlange- og lange videregående uddannelser i job i Nordjylland.   

1.1 Konklusion og anbefalinger 
I dette afsnit vil vi præsentere vores samlede konklusioner og anbefalinger til 
hvordan der, i regi af VEU-indsatsen, kan arbejdes med at få ledige dimittender 
med mellemlange- og lange videregående uddannelser i job i Nordjylland.  

› Nordjylland står overfor en tosidet udfordring. Dels uddannes der mange fra 
Aalborg Universitet, hvoraf nogle efter endt uddannelse ender i ledigheds-
køen, i især Aalborg. Hertil kommer dimittender fra professionsbachelor-ud-
dannelserne, der konkurrerer om nogle af de samme typer job i Aalborg. 
Dels kæmper virksomhederne uden for Aalborg om at tiltrække og fastholde 
arbejdskraft i landsdelen.  

› Analysen viser, at de uddannelser, hvor der er de største udfordringer med 
dimittendledighed i Nordjylland, grupperer sig på design-uddannelser, mel-
lemlange erhvervsøkonomiske uddannelser, internationale uddannelser, 
samt lange videregående humanistiske, pædagogiske og samfundsfaglige 
uddannelser.  
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› 

 

 

 

 

 

Dimittender fra de mellemlange videregående uddannelser med høj dimit-
tendledighed, bliver oftere ansat i en funktion, hvor de ikke får gjort brug af 
deres formelle kompetencer fra uddannelsen, for eksempel salgsarbejde i 
butik. Det gælder især business og design. For de mere tekniske uddannel-
ser og lange videregående uddannelser, finder dimittenderne i højere grad 
job, der mere direkte svarer til deres tillærte faglige kompetencer.  

› Vi kan konstatere, at det generelt er en udfordring i landsdelen, at ledige 
dimittender har svært ved at "sælge sig selv" ind i en virksomhed og at 
virksomheder derfor med fordel kan hjælpes på vej, hvis de skal ansætte 
en dimittend med en anden uddannelse, end de er vant til. Vi ser, at der 
generelt er en tendens til at små virksomheder kan være mere interesse-
rede i kompetencer end uddannelser, fordi de har behov for brede kompe-
tencer og sjældent specialister. Mellemstore virksomheder er mere tilbøje-
lige til at ansætte kandidater med en anden uddannelse end virksomhedens 
øvrige ansatte, dog skal arbejdsgiveren gerne have kendskab til uddannel-
sen, herunder hvilke kompetencer der kan forventes af kandidaten. 

› Projekt- eller casebaseret samarbejde fremhæves af virksomheder i lands-
delen, som den letteste og mindst indgribende måde at lære uvante medar-
bejderprofiler at kende. Det gælder både i forhold til uddannelsessystemet 
med studentersamarbejde, studiepraktik og samarbejde om specialer, men 
kan også være efter dimensionen. Korte praktik- og caseopgaver om virk-
somhedsrelevante emner, giver de ledige mulighed for ”at lære sproget” og 
afprøve deres kompetencer i nye sammenhænge. Samtidig giver det virk-
somhederne et godt indblik i den værdi, som dimittenderne kan tilføre til 
virksomheden.  

› Ledige dimittender kan med fordel indgå i et forløb, hvor de, med udgangs-
punkt i en virksomheds behov, trænes i at lave en business case på sig 
selv. På den måde kan de bedre synliggøre deres bidrag ind i en virksom-
hed, ligesom det kan nedbryde barrierer for virksomheder, der ikke kender 
til uddannelsen og de kompetencer, som den har givet dimittenden. 

› Vi kan derudover konkludere, at der er et potentiale i forhold til at dimitten-
derne kan hjælpe virksomheder med fremtidige opgaver i kølvandet på de 
store udviklingstendenser, for eksempel grøn omstilling, digitalisering og 
stigende dokumentations- og certificeringskrav.  

› For eksempel fremhæves det nordjyske initiativ "Det grønne rejsehold", 
hvor ledige dimittender får et kursus i konkret værktøj relevant for grøn 
omstilling og bæredygtighed i praksis, som derefter omsættes i en virksom-
hed, når dimittenden indgår i et case-forløb. "Det grønne rejsehold" er et 
samarbejde mellem et jobcenter og et grønt erhvervsnetværk. Netop denne 
konstellation ser ud til at være den helt rigtige indgangsvinkel til netvær-
kets virksomheder, fordi netværket i forvejen kender og taler med virksom-
hederne om deres vækstpotentialer. 
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› 

 

 

 

Et konkret eksempel er en digital vækstpilot eller et digitalt rejsehold, der 
løser en afgrænset opgave. En opgave kunne være at hjælpe en virksom-
hed med dets tilstedeværelse og branding på sociale medier. Indsatsen for-
udsætter ikke en bestemt uddannelse, men kan varetages af f.eks. en hu-
manistisk uddannet, der evt. klædes på med et kursus forinden.  

› Vi vurderer derudover, at der er potentiale for mere samarbejde mellem ak-
tører om virksomhedstilgangen, f.eks. sambesøg, så det ikke risikeres, at 
flere aktører kontakter virksomhederne parallelt. Vi kan konstatere, at der 
allerede er gode samarbejdsfora i landsdelen, hvor blandt andet det virk-
somhedsopsøgende arbejde koordineres, men ifølge virksomheder og aktø-
rer på områder, kan disse med fordel tænkes mere sammen, så det undgås 
at der opstår nye fora.  

› Virksomhedstilgangen skal fokusere på de gode eksempler og formidle ca-
ses, hvor en indsats/højtuddannet har gjort en forskel for en virksomhed. 
Det er endnu mere effektivt, hvis man bruger virksomheder som en slags 
ambassadører i forhold til at invitere andre virksomheder til et samarbejde.  

› Endeligt vil vi understrege, at indsatser i forhold til at få dimittender med en 
mellemlang eller lang videregående uddannelse skal være individuelle og 
håndholdte. Det er stadig virksomhedsrettede indsatser, der er det bedste 
redskab til at skabe bro mellem dimittend og erhverv. 

1.2 Metode  
Analysen er baseret på henholdsvis en kvantitativ og en kvalitativ dataindsam-
ling/analyse. 

Den kvantitative analyse giver et aktuelt billede af, hvilke konkrete mellem-
lange- og lange videregående uddannelser, der er overrepræsenterede i ledighe-
den i hhv. Nord-, Vest- og Østjylland, og hvor de, for hvem det lykkes at få job, 
får job henne og hvilken type job. Derudover belyser den kvantitative analyse, 
om dimittenderne indenfor mellemlange- og lange videregående uddannelser 
med høj dimittendledighed, har fået en VEU-indsats inden ordinær beskæfti-
gelse. Resultaterne i denne rapport er baseret på tal for landsdelen Nordjylland.  

Foruden en desk research af eksisterende viden, har vi foretaget en kvalitativ 
dataindsamling til at belyse bl.a. hvad der karakteriserer de virksomheder som 
aftager en ny type dimittender, virksomhedernes fremtidige kompetencebehov, 
gode forløb der har fået dimittender i job samt vellykkede aktør-samarbejder. 
Dette med henblik på at identificere, hvor der er potentiale for at flere mellem- 
og højtuddannede dimittender kan finde job, og hvor der er uudnyttede mulig-
heder for at få ledige mellem- og højtuddannede dimittender ledt hen i de bran-
cher, hvor der er rekrutteringsproblemer – enten via VEU-indsats og/eller via 
mere samarbejde mellem aktører.  

Den kvalitative data er indhentet blandt ti nordjyske virksomheder som for nylig 
har gjort sig erfaring med mellem- og højtuddannede ansatte og ni repræsen-
tanter fra forskellige uddannelsesinstitutioner, rekrutteringsvirksomheder, bran-
cheorganisationer, erhvervs- og beskæftigelsesaktører.  
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1.2.1 Registerbaserede analyser  
Den kvantitative analyse er foretaget på grundlag af registerdata, som har givet 
svar på: 

› 

 

 

Hvilke professions- og universitetsuddannelser har de kandidater, som har 
vanskeligt ved at få job? 

› I hvilke brancher får kandidater fra uddannelser med høj dimittendledighed ef-
ter endt uddannelse job? Og hvilke jobfunktioner har de?  

› Fik kandidaterne en VEU-indsats inden beskæftigelse? 

Analyserne er foretaget med forskeradgang til Danmarks Statistik registre. Der 
er hentet oplysninger om personer, der har fuldført en mellemlang eller lang vi-
deregående uddannelse i perioden 1/10 2013 til 30/9 2018 i forhold til uddan-
nelsesoplysninger, bopæl, voksen- og efteruddannelse, beskæftigelse (BFL), 
samt ledigheds- og arbejdsmarkedsindsats (DREAM). Uddannelsesoplysninger er 
klassificeret efter DISCED-15, hovedområde, fuldførte uddannelser, v1:2019. 

For at sikre, at vi alene analyserer uddannelser, hvor de beskæftigelsesmæssige 
udfordringer har en vis volumen, indgår der i analysen alene uddannelser, hvor 
mindst 30 dimittender har haft en ledighedsgrad på mindst 80 % i det første år. 
Resultaterne viser procentandelen af dimittender, der har været ledige længe og 
de 15 uddannelser hvor denne procentandel er størst – dvs. der er taget højde 
for uddannelsesstørrelsen.  

1.2.2 Kvalitativ dataindsamling 
Indledningsvis har vi udarbejdet en desk research. Formålet har her været at 
skabe indsigt i den allerede eksisterende viden på området, og skabe et stærkt 
videnskabeligt grundlag for den samlede analyse. I desk researchen har vi taget 
udgangspunkt i de 15 nyeste og mest relevante analyser af VEU-indsatsen, samt 
googlesøgning. Herigennem har vi identificeret otte temaer, som opsamler den 
viden der allerede er skabt. Ud fra denne kortlægning, har vi målrettet vores da-
taindsamling til der, hvor der er huller i den eksisterende viden. Konklusioner fra 
desk researchen anvendes også i den endelige afrapportering, hvor relevant.    

Desk research og oplæg til spørgerammer til henholdsvis virksomheder og fo-
kusgruppe, har været drøftet i en referencegruppe, nedsat af AMK Midt-Nord. 
Referencegruppen har bestået af relevante aktører fra jobcenter-, a-kasse- og 
uddannelsesregi. Gruppen har bidraget med værdifulde input og kvalificering, og 
er kommet med konkrete opmærksomhedspunkter til dataindsamling.  

Foruden referencegruppemøderne, har vi afholdt et fokusgruppeinterview i Aal-
borg, bestående af syv repræsentanter fra jobcentre og uddannelsesinstitutioner 
i landsdelen. På fokusgruppemødet er vi kommet omkring emner som virksom-
hedernes kompetencebehov, dimittenderne, særligt virksomme forløb, f.eks. er-
faringer med indsatser, som lykkedes at få ledige højtuddannede i job og særligt 
virksomme aktør-samarbejder, for eksempel i forhold til det virksomhedsopsø-
gende arbejde. Desuden har fokusgruppen været behjælpelige med at pege på 
virksomheder, som COWI kunne tage kontakt til.  
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Endelig har vi afholdt ti virksomhedsinterviews, bredt geografisk spredt i Nord-
jylland. De ti virksomheder har været fordelt indenfor følgende brancher:  

› 

 

 

 

 

 

 

 

Elinstallation 

› Reklamebureau 

› Fremstilling af maskiner, bygningstømmer og snedkeriartikler 

› Forsikring 

› Hoteller, forlystelser og fritidsaktiviteter 

› Opførelse af bygninger 

› Engroshandel med computere og software 

› Engroshandel med maskiner og andet udstyr, reparation af maskiner, in-
stallation af industrimaskiner og -udstyr 

Grundet opgavens tidsramme, er virksomhederne rekrutteret forud for den 
kvantitative analyse. Det har derfor ikke været muligt at målrette den kvalitative 
analyse mod de resultater der har vist sig i den kvantitative analyse.  

Formålet med den kvalitative dataindsamling har været at komme et spadestik 
dybere i virksomhedernes fremtidige behov og erfaringer hidtil. Emnerne i inter-
viewguiden har været koncentreret omkring tre temaer:  

› 

 

 

De nyuddannede. Hvad karakteriserer de højtuddannede i virksomheden, 
og hvad er virksomhedens erfaring med at ansætte nogle med en ny type 
uddannelsesbaggrund.  

› Opgaver. Er der opgaver som virksomhederne får flere af i fremtiden, f.eks. 
som følge de store megatrends.  

› Det virksomme samarbejde og det virksomme forløb. Hvilke indsatser og 
forløb har virket. Er der nogle kurser eller andre tiltag, som virksomheden 
mener det offentlige med fordel, kan initiere. 
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2 Professions- og universitetsuddannelser 
med høj ledighed  

I dette kapitel analyserer vi, med hvilke professions- og universitetsuddannelser 
det er sværest for dimittenderne at finde beskæftigelse i Nordjylland. Det gør vi 
ved at belyse, hvilke uddannelser, der har flest dimittender med en høj ledig-
hedsgrad. Ved hjælp af registerdata har vi udtrukket de 15 uddannelser der har 
haft flest dimittender med en ledighedsgrad på mindst 80 % i det første år som 
dimittend. Ledighedsgraden har vi defineret, som andelen af uger med ledighed.  

Foruden registerdata har vi afholdt et fokusgruppeinterview med relevante aktø-
rer, f.eks. jobcentre og uddannelsessteder, hvor vi har fået supplerende viden 
om, hvilke uddannelser, som de oplever, er overrepræsenteret i ledighedskøen. 

2.1 Hvilke professions- og 
universitetsuddannelser har de kandidater, 
som har vanskeligt ved at få job?  

Nordjylland er en universitetsregion, og står overfor en dobbelt-udfordring. Dels 
uddannes der mange kandidater fra Aalborg Universitet, hvoraf nogle efter endt 
uddannelse ender i ledighedskøen i især Aalborg. Dertil kommer dimittender fra 
professionsbachelor-uddannelserne, der ligeledes konkurrerer om mange af de 
samme typer job i Aalborg. Virksomheder uden for Aalborg kæmper om at til-
trække arbejdskraft og, hvis det lykkes at tiltrække arbejdskraft, at fastholde 
dem i området. Det gælder i særlig høj grad i regionens vestlige egne samt de 
nordlige dele af regionen f.eks. Skagen og Frederikshavn.   

I forhold til det geografiske aspekt, ser vi at en dimittend, med et eksamensbe-
vis fra en professionsbachelor-uddannelse, i nogle tilfælde er bedre stillet i for-
hold til at finde et job. For studerende på specifikke uddannelser, som udbydes 
lokalt i en region, vil det øge sandsynligheden for, at de tilknyttes det lokale ar-
bejdsmarked og ikke skal konkurrere med det store udbud i Aalborg. Foruden 
placeringen af uddannelsesstedet, har det også betydning for tilknytningen til 
arbejdsmarkedet, at denne type uddannelser i højere grad anvender praktikfor-
løb i løbet af uddannelsestiden. Når det er sagt, oplever f.eks. Thisted Kom-
mune, stadig store udfordringer med at tiltrække arbejdskraft med en mellem-
lang uddannelse, bl.a. læreruddannede. 

Generelt peger de aktører, som vi har talt med i forbindelse med analysen, på, 
at det er sværere at finde job, hvis dimittenden er humanistisk uddannet, har en 
mellemlang erhvervsøkonomiskuddannelse, en international uddannelse, især en 
international business uddannelse, eller er en international studerende. Vi har 
ikke mulighed for at belyse omfanget af dimittendledighed specifikt blandt uden-
landske studerende i den kvantitative statistik, men genfinder i den kvantitative 
statistik, at aktørernes observationer om at internationale studier er repræsen-
terede. 
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De 15 uddannelsesgrupper med størst ledighedsgrad er vist i tabellen nedenfor.  

Tabel 2-1  De 15 uddannelser i Nordjylland, hvor andelen af dimittender med meget 
   høj ledighed i det første år, er størst. 

Uddannelse: 

Andel med 
mindst 80 

% ledighed 
i det første 
år som di-
mittend 

Antal med 
mindst 80 % 

ledighed 
i det første 
år som di-
mittend 

Digital design og interaktionsdesign, LVU 50% 102 
Globalisering og internationale samfundsstudier, 
LVU 

49% 
35 

Kulturteori og kulturanalyse, LVU 49% 53 
Sociologi, LVU 41% 32 
Kommunikation og formidling, LVU 36% 33 
Serviceøkonom (Fritid, kultur, sport) mv., MVU 33% 66 
Administrationsøkonom mv., MVU 26% 52 
Teknologi, produktion og produktudvikling, her-
under design LVU 

26% 
45 

Erhvervsøkonomi, cand.merc., LVU 25% 115 
Handels- og markedsføringsøkonom mv., MVU 24% 74 
Bygnings- og anlægsteknik, herunder design LVU 20% 38 
Administration, forvaltning og ledelse, LVU 19% 58 
Pædagogik, LVU 19% 58 

 Designuddannelser uden nærmere angivelse,
MVU1 

18% 
32 

It-uddannelser, MVU 18% 30 
Note: Administrationsbachelor-koden indeholder 14 forskellige mellemlange videregående uddannelser. 
På UCN i Nordjylland, kan man f.eks. læse til professionsbachelor i offentlig administration.  

Note: Tabellen omfatter uddannelser med mindst 30 personer med mindst 80 % ledighedsgrad i det 
første år som dimittend. Ledighedsgraden er defineret som andelen af uger med ledighed. Tabellen om-
fatter dimittender i perioden oktober 2013 - juli 2018, der boede i eller flyttede til Nordjylland inden for 
det første år efter uddannelsen blev afsluttet. 

 

Som det fremgår af tabellen, grupperer de "udsatte" uddannelser sig i høj grad 
med de hovedgrupper, hvor aktørerne oplever, at der er de største udfordringer 
med dimittendledighed, nemlig:  

› 

 

Humanistiske, pædagogiske og samfundsfaglige  

› Internationalt fokuserede uddannelser; International handels- og markeds-
føringsøkonom (Handels- og markedsføringsøkonom mv., MVU), internatio-
nal hospitality management (serviceøkonom), Globalisering og internatio-
nale samfundsstudier, Internationale studier (kulturteori og kulturanalyse) 

                                                
1 Designuddannelser uden nærmere angivelser omfatter uddannelserne: Konstruktion, 

prof.bach., Kommunikation og trend, prof.bach., Konceptdesign, prof.bach., Retail mana-
gement, prof.bach., Marketing, prof.bach., Entreprenørskab, prof.bach., Miljø og etik, 
prof.bach., Produktion, prof.bach., E-design, prof.bach., E-handel, prof.bach., Design, 
prof.bach., Diplomuddannelse i designledelse, Industriel designer, Industriel designer 
(overbygning=, prof.bach., Diplomuddannelse i design og business, Design og business 
(overbygning), prof.bach., Smykker, teknologi og business, prof.bach., Kunsthåndværker 
una.. 
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› 

 

Mellemlange erhvervsøkonomiske uddannelser 

› Designuddannelser 

Selvom opgørelsen er på et meget detaljeret niveau, indeholder de 15 uddannel-
ser yderligere en række uddannelser. Ud af de 15 uddannelser er 8 af dem hu-
manistiske og samfundsfaglige lange videregående uddannelser. Halvdelen af di-
mittenderne fra de lange videregående uddannelser Digital design og interakti-
onsdesign, Globalisering og internationale samfundsstudier samt Kulturteori og 
kulturanalyse været ledige i mindst 80 % af ugerne i deres første år efter ud-
dannelsen blev afsluttet. Herefter følger Sociologi-uddannelsen og Kommunika-
tion og formidling hvor henholdsvis 41 % og 36 % af dimittender har haft en le-
dighedsgrad på mindst 80 %. 

Aktørernes opfattelse af, at det er særligt vanskeligt at få internationale stude-
rende i job, bekræftes ligeledes af oversigten, idet der for stor del af de opgjorte 
uddannelser, er tale om internationale uddannelser. Dette billede bekræftes af 
vores opgørelse i afsnit 4.1.1 af, hvilken VEU-indsats, de ledige har fået. For 
både Administrationsøkonom mv., Handels- og markedsføringsøkonom mv., Glo-
balisering og internationale samfundsstudier, Erhvervsøkonomi, cand.merc. og 
Bygnings- og anlægsteknik, har den største gruppe af kurser drejet sig om 
'Danskundervisning ved sprogcentre mv. 

Ingen af de lange videregående uddannelser på listen er inden for naturviden-
skab, fødevarer- bio- og laboratorieteknik, jordbrug, natur og miljø, sundhedsvi-
denskab eller kunstneriske uddannelser. Til gengæld finder man to uddannelses-
grupper inden for teknisk videnskab, nemlig Teknologi, produktion og produkt-
udvikling, samt Bygnings- og anlægsteknik. Det er måske lidt overraskende set i 
lyset, af at mange virksomheder efterspørger STEM-uddannelser, men teknologi, 
produktion og produktudvikling indeholder uddannelser inden for arkitektur og 
design, Design og innovation, og Bæredygtigt design.  

De professionsbachelor-uddannelser, hvor sandsynligheden for at få et job efter-
følgende, er mindst, og hvor den studerende risikerer at være ledighed i længst 
tid, er inden for serviceøkonomi. De mellemlange, videregående uddannelser in-
den for serviceøkonomi giver kvalifikationer i at arbejde med forretningsudvik-
ling, operationaliseringen af strategi og projektledelse inden for det oplevelses-
økonomiske felt. Uddannelserne sigter blandt andet mod beskæftigelse i tu-
risme, hotel og restaurationsbranchen, som ifølge STAR's rekrutteringsanalyser, 
er en af de brancher, som har forholdsvis høje rekrutteringsudfordringer. Det er 
et paradoks, der både kan have geografiske og indholdsmæssige årsager. F.eks. 
skelnes der i STAR's rekrutteringssurvey ikke mellem sæsonbetonede eller del-
tidsstillinger og fuldtidsstillinger i brancherne, ligesom rekrutteringsvanskelighe-
derne ikke opgøres i forhold til, hvilken uddannelsestype branchen oplever er 
vanskelig at rekruttere. For denne branche kan rekrutteringsproblemerne derfor 
meget vel knytte sig til rekruttering af ufaglærte.  

Også professionsbachelorer inden for handels- og markedsføringsøkonomi (in-
ternational) eller inden for offentlig administration er overrepræsenterede i le-
digheden.  
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Endelig har professionsbachelorer med design- eller it-uddannelse problemer 
med at finde beskæftigelse. Design og it-uddannelser tæller f.eks. Digital Kon-
ceptudvikling, hvor der opnås kompetencer i strategiske, operationelle og forret-
ningsorienterede aspekter af digital konceptudvikling. Uddannelsen sigter mod 
job i reklame-, design- og webbureauer og i større virksomheder og organisatio-
ners kommunikations- og marketingafdelinger.  

Tabel 2-2 giver et billede af den samlede ledighed blandt dimittenderne fra de 
15 uddannelser. Tabellen viser den gennemsnitlige andel uger med ledighed i 
det første år efter dimissionen. 

Tabel 2-2  Den gennemsnitlige andel uger med ledighed i det første år efter dimission 
   for de 15 uddannelser  

Uddannelse 

Gennemsnit-
lig % andel 

uger med le-
dighed 

i det første 
år efter di-

mission 

Gennemsnit-
lig antal uger 

med ledig-
hed 

i det første 
år efter di-

mission 
70259520 Kulturteori og kulturanalyse, LVU 64% 33,2 
70392510 Globalisering og internationale 
samfundsstudier, LVU 63% 32,8 

70253710 Digital design og interaktionsde-
sign, LVU 63% 32,7 

70253010 Kommunikation og formidling, LVU 56% 29,1 
70394510 Sociologi, LVU 55% 28,4 
50383010 Serviceøkonom (Fritid, kultur, 
sport) mv., MVU 50% 25,9 

50382510 Handels- og 
markedsføringsøkonom mv., MVU 45% 23,5 

50305010 Designuddannelser uden nærmere 
angivelse, MVU 44% 22,8 

70597010 Teknologi, produktion og produkt-
udvikling, LVU 43% 22,6 

50381510 Administrationsøkonom mv., MVU 42% 21,8 
70396010 Erhvervsøkonomi, cand.merc., LVU 42% 21,7 
70592510 Bygnings- og anlægsteknik, LVU 40% 20,8 
70203020 Pædagogik, LVU 36% 18,6 
50582015 It-uddannelser, MVU 33% 17,2 
70391510 Administration, forvaltning og le-
delse, LVU 28% 14,4 

Tabellen omfatter dimittender i perioden oktober 2013 - juli 2018, der boede i eller flyttede til Nordjyl-

land inden for det første år efter uddannelsen blev afsluttet. 

Som det fremgår, er det de humanistisk og samfundsfagligt uddannede fra de 
lange videregående uddannelser, der er mest udfordret af ledighed.  

Årsagerne til den højere ledighed blandt disse uddannelser har flere facetter. 
Som vi var inde på indledningsvist, skal nogle af forklaringerne findes i de stu-
derendes geografiske og faglige mobilitet. Foruden de lange videregående ud-
dannelser, er alle professionsbachelor-uddannelserne på listen beliggende i Aal-
borg, bortset fra Serviceøkonom inden for Natur- og kulturformidling, der ligger i 
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Hjørring. Specifikt i forhold til de mellemlange uddannelser, er en del af forkla-
ringen på, at disse uddannelser er overrepræsenterede i ledighedsstatistikkerne, 
også, at dimittender med disse uddannelser konkurrerer med kandidater med 
lange, videregående uddannelser fra Aalborg Universitet. 

En anden årsag, som aktørerne samstemmigt peger på, er udfordringer med at 
få internationale dimittender i beskæftigelse. Lige i forhold til geografisk mobili-
tet oplever flere aktører imidlertid, at internationale studerende er mindre 
"bange" for at søge uden for Aalborg efter jobmuligheder. Det fremgår ikke af 
registret hvor stor en andel der er internationale studerende på ovenstående ud-
dannelser.  

For nogle uddannelser er der tale om dimensioneringsforskydninger, dvs. at der 
er en forsinkelse mellem en eventuel ændring af dimensioneringen for en ud-
dannelse og til det slår igennem på kandidatproduktionen fem år senere.  

Men som vi kommer ind på senere i rapporten er der først og fremmest tale om 
et mismatch mellem de formelle faglige uddannelsestitler, som de studerende 
besidder og de jobtitler, som virksomhederne som udgangspunkt leder efter.  

Som vi vil komme ind på i afsnit 3.3. er der derfor en stor opgave for dimitten-
der fra uddannelser med høj ledighed i at oversætte de kvalifikationer og kom-
petencer ind i virksomheder, for virksomhederne gør det som udgangspunkt 
ikke. Der er derfor en oplevelse i systemet af, at de langtidsledige er dem, der 
ikke møder op til de forskellige arrangementer og tiltag, som foregår ude på ud-
dannelsesstederne, før den studerende bliver færdiguddannet, eller som ikke har 
haft studiejob.   
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3 Virksomhedernes efterspørgsel 
I dette afsnit præsenteres det hvilke typer job kandidater fra uddannelser med 
høj dimittendledighed i Nordjylland får. Herefter belyses det hvilke karakteristika 
de virksomheder som aftager ny arbejdskraft i regionen har, hvilke kompetencer 
som virksomhederne efterspørger hos dimittenderne samt hvilke opgaver de for-
venter at opleve vækst indenfor i fremtiden.   

3.1 Aftagerbrancher og jobfunktioner  
I dette afsnit vil vi præsentere indenfor hvilke brancher kandidater fra de 15 ud-
dannelser med høj dimittendledighed i Nordjylland får job, og herunder hvilke 
jobfunktioner de har.  

Fordelt på de ovenfor præsenterede 15 uddannelser, som har haft den højeste 
dimittendledighed i Nordjylland, er der i alt 2.240 dimittender der har været le-
dige mindst 80 % i det første år som dimittend og som har fået ordinært job i 
perioden oktober 2013 – juni 2018.  

I det følgende redegøres dels indenfor hvilke brancher disse 2.240 ledige dimit-
tender har fået deres første ordinære job, og dels hvilke jobfunktioner de arbej-
der med. Som en metodisk afgrænsning er der kun medtaget de brancher og 
jobfunktioner som har indeholdt mindst 25 dimittender. I bilag A ses en mere 
detaljeret udredning af kapitlets metode og data. 

Tabel 3-1 Oversigt over i hvilke brancher dimittender fra de 15 uddannelser får job 
og hvilke jobfunktioner de har 

Uddannelse med høj 

dimittend ledighed 

Hvilke brancher får de job Hvilke jobfunktioner får de? 

Designuddannelser 

uden nærmere angi-

velse, MVU (125 dimit-

tender) 

› 
 

Detailhandel mv (20 %) 

› Engroshandel (11 %) 

› 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Salgsarbejde i butik (15 %) 

› Almindeligt kontorarbejde 

(14 %) 

› Arbejde inden for salg, mar-

keting og PR (8 %) 

› Transport- og lagerarbejde 

(7 %) 

› Arbejde med arkitektur, in-

frastruktur og design (6 %) 

› Kasseassistentarbejde og 

beslægtet kundebetjening (5 

%) 

› Tjenere og bartendere (5 %) 

› Rengøringsarbejde i private 

hjem, hoteller og kontorer 

(4 %) 

› Udvikling og analyse af soft-

ware og applikationer (3 %) 

› Almindeligt sekretærarbejde 

(3 %) 

› Andet almindeligt kontor- og 

kundeservicearbejde (3 %) 
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› 

 

 

 

 

Omsorgsarbejde inden for 

sundhedsområdet (3 %) 

› Manuelt rengøringsarbejde 

af køretøjer, vinduer, vaske-

tøj og andet (3 %) 

› Manuelt arbejde med tilbe-

redning af mad (3 %) 

› Agent- og mæglerarbejde in-

den for salg og indkøb (2 %) 

› Kundeinformationsarbejde 

(2 %) 

 

Administrationsøko-

nom mv., MVU (154 di-

mittender) 

› 
 
 

 

Hoteller mv. (14 %) 

› Restauranter (12 %) 

› Arbejdsformidling og vikar-

bureauer (10 %) 

› Ejendomsservice, rengø-

ring og anlægsgartnere (5 

%) 

› 

 

 

 

 

 

Almindeligt kontor- og kun-

deservicearbejde (26 %) 

› Almindeligt kontor- og kun-

deservicearbejde (9 %) 

› Service- og salgsarbejde (8 

%) 

› Andet manuelt arbejde (7 

%) 

› Andet manuelt arbejde (4 

%) 

› Arbejde, der forudsætter vi-

den på mellemniveau (4 %) 

Handels- og 

markedsføringsøkonom 

mv., MVU (250 

dimittender) 

› 
 
 
 

Engroshandel (20 %) 

› Detailhandel mv (13 %) 

› Restauranter (11 %) 

› Hoteller mv. (4 %) 

› 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Salgsarbejde i butik (15 %) 

› Almindeligt kontorarbejde 

(12 %) 

› Andet salgsarbejde (8 %) 

› Tjenere og bartendere (6 %) 

› Rengøringsarbejde i private 

hjem, hoteller og kontorer 

(6 %) 

› Transport- og lagerarbejde 

(4 %) 

› Kundeinformationsarbejde 

(3 %) 

› Andet almindeligt kontor- og 

kundeservicearbejde (3 %) 

› Manuelt arbejde med tilbe-

redning af mad (3 %) 

› Andet manuelt arbejde (2 

%) 

 

Serviceøkonom mv., 

MVU (133 dimittender) 

› 
 

Sport (14 %) 

› Forlystelsesparker og an-

dre fritidsaktiviteter (5 %) 

› 
 

Andet salgsarbejde (9 %) 

› Salgsarbejde i butik (7 %) 

It-uddannelser, MVU 

(122 dimittender) 

› It-konsulenter mv. (43 %) › Udvikling og analyse af soft-

ware og applikationer (44 

%) 

Pædagogik, LVU (233 

dimittender) 

› 

 
 

Daginstitutioner og dag-

centre mv. (21 %) 

› Grundskoler (12 %) 

› Videregående uddannel-

sesinstitutioner (12 %) 

› 

 

Undervisning og pædagogisk 

arbejde (28 %) 

› Andet undervisnings- og pæ-

dagogisk arbejde (14 %) 
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› 

 
 

 

Gymnasier og erhvervsfag-

lige skoler (11 %) 

› Plejehjem mv. (11 %) 

› Voksenundervisning mv. (6 

%) 

› Læger, tandlæger mv. (3 

%) 

› 

 

 

 

 

Undervisning og forskning 

ved universiteter og højere 

læreanstalter (13 %) 

› Undervisning ved erhvervs-

uddannelser (5 %) 

› Arbejde inden for jura, sam-

fundsvidenskab og kultur (5 

%) 

› Arbejde inden for samfunds-

videnskab og religion (4 %) 

› Undervisning og pædagogisk 

arbejde (3 %) 

 

Kommunikation og for-

midling, LVU (68 dimit-

tender) 

Ingen brancher har ansat mindst 

25 dimittender. 

› 

 

Arbejde inden for salg, mar-

keting og PR (8 %) 

› Arbejde inden for samfunds-

videnskab og religion (8 %) 

 

Digital design og inter-

aktionsdesign LVU 

(143 dimittender) 

› 
 

 

 

It-konsulenter mv. (10 %) 

› Videregående uddannel-

sesinstitutioner (9 %) 

› Gymnasier og erhvervsfag-

lige skoler (5 %) 

› Telekommunikation (3 %) 

› 

 

 

 

 

Arbejde inden for samfunds-

videnskab og religion (12 %) 

› Udvikling og analyse af soft-

ware og applikationer (9 %) 

› Undervisning og pædagogisk 

arbejde (6 %) 

› Undervisning og forskning 

ved universiteter og højere 

læreanstalter (5 %) 

› Arbejde inden for jura, sam-

fundsvidenskab og kultur (4 

%) 

 

Kulturteori og kultur-

analyse, LVU (62 dimit-

tender) 

Ingen brancher har ansat mindst 

25 dimittender. 

Ingen af disse jobfunktioner vare-

tages af mindst 25 dimittender. 

Administration, forvalt-

ning og ledelse, LVU 

(237 dimittender) 

› 

 

 

 

Revision og bogføring (31 

%) 

› Offentlig administration 

(11 %) 

› Virksomhedskonsulenter (3 

%) 

› Forsvar, politi og retsvæ-

sen mv. (3 %) 

› 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejde inden for finans og 

økonomi (23 %) 

› Arbejde med finans, regn-

skab og matematik (17 %) 

› Almindeligt kontorarbejde (9 

%) 

› Undervisning og forskning 

ved universiteter og højere 

læreanstalter (6 %) 

› Arbejde inden for jura, sam-

fundsvidenskab og kultur (6 

%) 

› Udvikling og analyse af soft-

ware og applikationer (4 %) 

› Arbejde inden for samfunds-

videnskab og religion (4 %) 

› Almindeligt beregningsar-

bejde (4 %) 

› Juridisk arbejde (3 %) 
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Globalisering og inter-

nationale samfundsstu-

dier, LVU (37 dimitten-

der) 

Ingen brancher har ansat mindst 

25 dimittender. 

Ingen af disse jobfunktioner vare-

tages af mindst 25 dimittender. 

Sociologi, LVU (64 di-

mittender) 

Ingen brancher har ansat mindst 

25 dimittender. 

› 

 

 

 

Arbejde inden for samfunds-

videnskab og religion (18 %) 

› Undervisning og forskning 

ved universiteter og højere 

læreanstalter (17 %) 

› Arbejde inden for jura, sam-

fundsvidenskab og kultur 

(15 %) 

› Juridisk arbejde (10 %) 

 

Erhvervsøkonomi, 

cand.merc., LVU (336 

dimittender) 

› 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Engroshandel (10 %) 

› Offentlig administration (8 

%) 

› Videregående uddannel-

sesinstitutioner (7 %) 

› Virksomhedskonsulenter (6 

%) 

› Arbejdsformidling og vikar-

bureauer (5 %) 

› Detailhandel mv (4 %) 

› Forsvar, politi og retsvæ-

sen mv. (4 %) 

› It-konsulenter mv. (4 %) 

› Fremstilling af motorer, 

vindmøller og pumper (3 

%) 

› Ejendomsservice, rengø-

ring og anlægsgartnere (3 

%) 

› Telekommunikation (2 %) 

› Arkitekter og rådgivende 

ingeniører (2 %) 

› Revision og bogføring (2 

%) 

› Anden operationel service 

(2 %) 

› Gymnasier og erhvervsfag-

lige skoler (2 %) 

› Mejerier (1 %) 

› 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Almindeligt kontorarbejde 

(14 %) 

› Juridisk arbejde (8 %) 

› Salgsarbejde i butik (6 %) 

› Undervisning og forskning 

ved universiteter og højere 

læreanstalter (5 %) 

› Arbejde inden for finans og 

økonomi (5 %) 

› Arbejde med finans, regn-

skab og matematik (5 %) 

› Agent- og mæglerarbejde in-

den for salg og indkøb (4 %) 

› Rengøringsarbejde i private 

hjem, hoteller og kontorer 

(4 %) 

› Arbejde inden for salg, mar-

keting og PR (3 %) 

› Arbejde inden for forret-

ningsservice (3 %) 

› Almindeligt beregningsar-

bejde (3 %) 

› Tjenere og bartendere (3 %) 

› Almen undervisning efter 

grundskoleniveau (2 %) 

› Arbejde inden for økonomi, 

administration og salg (2 %) 

› Udvikling og analyse af soft-

ware og applikationer (2 %) 

› Arbejde inden for samfunds-

videnskab og religion (2 %) 

› Forfatterarbejde og journali-

stisk og sprogvidenskabeligt 

arbejde (2 %) 

› Andet salgsarbejde (2 %) 

› Andet manuelt arbejde (2 

%) 

 

Bygnings- og anlægs-

teknik, LVU (145 dimit-

tender) 

› Arkitekter og rådgivende 

ingeniører (39 %) 

› Ingeniørarbejde (undtagen 

inden for elektroteknologi) 

(37 %) 
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› 

 
 

Anlægsentreprenører (6 

%) 

› Byggeentreprenører (6 %) 

› Bygningsinstallation (4 %) 

› 

 

Undervisning og forskning 

ved universiteter og højere 

læreanstalter (10 %) 

› Arbejde med arkitektur, in-

frastruktur og design (8 %) 

 

Teknologi, produktion 

og produktudvikling, 

LVU (131 dimittender) 

› 

 

 

Arkitekter og rådgivende 

ingeniører (20 %) 

› Fremstilling af andre ma-

skiner (9 %) 

› Fremstilling af motorer, 

vindmøller og pumper (6 

%) 

› 

 

 

Ingeniørarbejde (undtagen 

inden for elektroteknologi) 

(26 %) 

› Undervisning og forskning 

ved universiteter og højere 

læreanstalter (12 %) 

› Arbejde med arkitektur, in-

frastruktur og design (5 %) 

 

På tværs af de 15 uddannelser, kan vi udtrække følgende fire hovedkonklusioner  

› 

 

 

 

 

Dimittenderne fra 11 af de 15 uddannelser, arbejder inden for et bredt 
spektrum af brancher. Dimittenderne fra uddannelserne Pædagogik, It-ud-
dannelser, Bygnings- og anlægsteknik og Teknologi, produktion og produkt-
udvikling, arbejder primært indenfor brancher som er direkte relevante for 
deres uddannelse. 

› Dimittender fra uddannelserne It-uddannelser, Pædagogik, Digital design og 
interaktionsdesign, Administration, Forvaltning og ledelse, Sociologi, Byg-
nings- og anlægsteknik har i overvejende grad fået arbejde der forudsætter 
viden på højeste niveau. Dette indikerer, at de har fået arbejde som er rele-
vant for deres faglige kvalifikationer.  

› Dimittender fra internationalt orienterede uddannelser International handel- 
og markedsføring (Handels- og markedsførings-økonom mv.), Kulturteori 
og kulturanalyse (herunder internationale studier), Globalisering og interna-
tionale samfundsstudier, ser ud at finde job, hvor kvalifikationskravene ikke 
umiddelbart svarer til deres kompetencer.  

› Generelt bliver personer med en lang videregående uddannelse ansat i en 
funktion, der forudsætter viden på højt niveau. En undtagelse herfra er må-
ske dimittender i erhvervsøkonomi, cand.merc. der i højere grad været nødt 
til at søge job, hvor kvalifikationskravene ikke svarer til deres kompetencer. 

› Dimittender med mellemlange videregående uddannelser, ser i højere grad 
ud til at få sig et arbejde, hvor de ikke får gjort brug af deres formelle kom-
petencer fra uddannelsen. Det gælder især International handel- og mar-
kedsføring (Handels- og markedsførings-økonom mv.), men også dimitten-
der fra Designuddannelser uden nærmere angivelse, Administrationsøko-
nom mv., Handels- og markedsføringsøkonom mv., Serviceøkonom mv. En 
undtagelse herfra er de mellemlange it-uddannelser. 

I de næste to afsnit vil vi se nærmere på hvad der karakteriserer de virksomhe-
der i regionen som ansætter højtuddannet arbejdskraft samt virksomhedernes 
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bud på indenfor hvilke fremtidige arbejdsopgaver, som de potentielt set vil 
kunne bruge en dimittend med en videregående uddannelse. 

3.2 Aftagervirksomheder 
Centrale aktører inden for jobcenter- og uddannelsesregi, bekræfter ovenstå-
ende resultater og fremhæver, sammen med eksisterende analyser på området, 
følgende karakteristika på aftagervirksomheder:   

› 

 

 

 

Virksomheden skal have en vis størrelse. Dog skal virksomheden heller ikke 
være for stor, da der i mindre virksomheder kan være kort vej fra idé og 
beslutning til handling og resultater, hvilket kan være en fordel for den ny-
uddannede akademiker som ofte skal synliggøre sin egen værdi på arbejds-
pladsen. Virksomheder i størrelsen 20-50 medarbejdere er mest tilbøjelige 
til at ansætte en mellem- eller højtuddannet dimittend.  

› Virksomhedens øvrige medarbejdere og virksomhedsejere har i højere grad 
en videregående uddannelse. Der er således allerede skabt en kultur for at 
ansætte mellem- og højtuddannede i virksomheden. Her viser der sig en 
yderligere tendens til at virksomheden ofte ansætter personer med en mel-
lemlang- og lang videregående uddannelse inden for de uddannelsesområ-
der som virksomhedens øvrige medarbejdere har.  

› Som det også bekræftes i den kvantitative analyse, er der en tendens til at 
dimittender med en mellem- og langvideregående uddannelse ansættes in-
den for et bredt spektrum af brancher. Centrale aktører inden for jobcenter- 
og uddannelsesregi, fortæller at det ofte er brancher i vækst som ansætter 
en mellem- eller højtuddannet dimittend, bl.a. gazellevirksomheder. Virk-
somheder i vækst har ofte brug for yderligere arbejdskraft, og opleves at 
have en højere risikovillighed i forhold til at satse på nye forretningsområ-
der.  

› Ifølge øvrige analyser på området, er det typisk virksomheder indenfor 
brancher som Offentlig administration, Undervisning og sundhed, Informa-
tion og kommunikation samt Vidensservice som er mest tilbøjelige til at an-
sætte mellem- og højtuddannede dimittender. Dette ser vi til dels bekræftet 
i vores kvantitative undersøgelse, hvor det særligt er brancherne Undervis-
ning og sundhed, Detailhandel samt Hotel og Restauration der aftager di-
mittenderne fra uddannelser med høj dimittendledighed i Nordjylland.  

3.3 Hvilke kompetencer efterspørger 
virksomhederne?  

For at undersøge hvilke kompetencer virksomhederne efterspørger, og hvor der 
således kan målrettes en indsats overfor ledige dimittender, har vi samlet input 
fra 10 virksomheder i regionen, samt relevante aktører inden for jobcenter- og 
uddannelsesinstitutionsregi.  
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3.3.1 Uddannelsestitler eller kompetencer? 
Aktører inden for jobcenter- og uddannelsesregi, som har tæt kontakt med virk-
somhederne i regionen, er alle enige om, at hvis virksomheden selv står for re-
krutteringen af nye medarbejdere, og ikke hjælpes på vej i forhold til at tænke i 
alternative rekrutteringsbaner, så efterspørger de i højere grad de uddannelses-
titler som de kender og har erfaring med i forvejen. Aktørerne udtrykker, at der 
er tendens til at:  

› 

 

 

Små virksomheder har generelt sværere ved at definere, hvilke kompeten-
cer de mangler, fordi de i højere grad har et mere kortsigtet i forhold til op-
gaver, der skal løses her og nu. Det er det, der er årsag til, at små virksom-
heder oftere har tendens til at ansætte kandidater med samme uddannel-
sesbaggrund, som virksomhedens øvrige ansatte. Til gengæld er små virk-
somheder ofte mere villige til at se på kompetencer frem for uddannelser, 
fordi det er de brede kompetencer de har behov for, sjældent specialister.  

› Mellemstore virksomheder er mere tilbøjelige til at ansætte kandidater med 
en anden uddannelse end virksomhedens øvrige ansatte, dog skal arbejds-
giveren gerne have kendskab til uddannelsen, herunder hvilke kompetencer 
der kan forventes af kandidaten  

› Større virksomheder er mere bevidste om, at de kan være nødt til at tænke 
i alternative rekrutteringsbaner og kan dermed være mere villige til at an-
sætte alternative kandidat-profiler. 

Når virksomheden har truffet beslutning om hvilken faglig profil de ønsker at an-
sætte, enten på baggrund af uddannelsestitel eller villigheden til at prøve en an-
den kandidat, kan vi, i tråd med øvrige analyser på området, konkludere at virk-
somhederne i høj grad ansætter nye medarbejdere på baggrund af ansøgerens 
personlige kompetencer.  

3.3.2 Dimittendens personlige kompetencer 
Dimittendens personlige kompetencer er vigtige af flere årsager. For det første 
er de forudsætningen for at kunne tilegne sig yderligere faglige kompetencer og 
for det andet er konkrete personlige kompetencer en forudsætning for et tæt 
samarbejde både internt i virksomheden, samt i dialogen med en kunde eller 
lign. Personlige kompetencer medvirker til at få arbejdet til at glide smidigt og 
effektivt, at små problemer løses før de bliver store, og at medarbejderne er 
gode ambassadører for virksomhederne. 

De personlige kompetencer defineres af aktører og virksomheder fra regionen 
som evnen til at:  

› Dimittenden skal kunne sælge sig selv, formidle sine kompetencer og syn-
liggøre, hvordan man skaber værdi, så merværdien af at ansætte en højt-
uddannet bliver meget tydelig for arbejdsgiveren 
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› 

 

 

 

Dimittender ansættes på baggrund af deres energi, nysgerrighed og tilgang 
til arbejdet/stillingen 

› Dimittenden skal udvise forståelse og kendskab til virksomheden. Herunder 
sætte sine egne kompetencer i relation til virksomheden 

› Dimittenden skal tage initiativ og selv søge/forme sine arbejdsopgaver – fra 
"jobtager til jobmager". Som et reklamebureau udtrykker: "Vi ansætter ikke 
en højtuddannet for at fortælle dem hvad de skal lave" 

› Særligt for arbejdspladser der ligger uden for Aalborg og andre større byer i 
Nordjylland, skal dimittenden være villig til at flytte. Det er et stort ressour-
cetræk for virksomheden, hvis medarbejderne er ansat i korte perioder.  

3.3.3 Faglige kompetencer og fremtidige opgaver 
I øvrige analyser på området, fremhæves faglige kompetencer som for eksempel 
evnen til at skabe struktur, strategi, kompetenceudvikling, HR, lean, automati-
sering, programmering, robotprogrammering, procesudvikling og generel forret-
ningsforståelse som efterspurgte af virksomhederne. Dette bekræftes af både de 
adspurgte virksomheder i regionen og relevante aktører fra jobcentre- og ud-
dannelsesinstitutioner.  

Samme analyser fremhæver, at den nyansatte mellem- eller højtuddannede di-
mittend ofte gives udviklingsopgaver hvor dimittenden selv definerer arbejdsop-
gaven, blækspruttefunktioner, dokumentations- og logistikopgaver, interne ad-
ministrationsopgaver, herunder HR-arbejde og økonomistyring, kommunikation 
og markedsføring, procesopgaver, ledelsessparringsopgaver, opgaver inden for 
strategisk forretningsudvikling mv. Dette stemmer overens med de opgaver, 
som de interviewede virksomheder bruger deres mellem- og højtuddannede di-
mittender til.  

For at nuancere disse forholdsvis generelle faglige kompetencer, og skitsere po-
tentialet for hvor en ledig mellem- eller højtuddannet dimittend kan skabe kon-
kret værdi for en virksomhed, har vi spurgt virksomhederne hvilke fremtidige 
opgaver de ser, at de kunne have brug for en mellem- eller højtuddannet dimit-
tend. Deres svar er samlet herunder:  

› 

 

 

 

 

Markedsføring og kommunikation (detailhandel fremhæves som en særlig 
relevant branche) 

› Digitalisering, herunder it-sikkerhed (GDPR)  

› Teknologisk omstilling, automatisering 

› Internationalisering, sociale medier, online-salg og digital markedsføring 

› Stigende dokumentation, procedurekrav 
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› 

 

 

 

 

 

 

Grøn omstilling. Hvad kan virksomheden gøre for at få en "grøn certifice-
ring"?  

› Ekspertviden om bæredygtighed – "Nyuddannede er født bæredygtige" 

› Her fremhæves især bygge- og anlægsbranchen - hvordan kan bygge-
pladser kan blive grønne?  

› Planlægnings- og procesoptimering 

› Optimering af økonomiafdelingen - nydannede kan passende hjælpe med at 
løfte hele økonomistyringen 

› FN's Verdensmål – hvordan omsættes disse i praksis? 

› Virksomhedsservice 

› Kortlægning af virksomheders værdistrøm - herunder analyse af processer 
og automatiseres/optimere processerne 
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4 Samspil med det offentlige 
I dette kapitel belyser vi hvilken beskæftigelsesrettet indsats dimittender fra 
mellemlange og lange videregående uddannelser med høj dimittendledighed i 
Nordjylland har fået før de er gået i beskæftigelse, og hvad der efter virksomhe-
dernes mening virker i samspillet mellem offentlige aktører og rekrutteringen af 
nyuddannede fra mellemlange og lange videregående uddannelser.  

4.1 Beskæftigelsesrettet indsats før første job? 
Den beskæftigelsesrettede indsats består af en række forskellige tilbud til den 
ledige dimittend, som for eksempel voksen- og efteruddannelse (VEU), vejled-
ning og opkvalificering, ordinær uddannelse, virksomhedsplaceringer (praktik og 
løntilskud) mv. I det følgende afsnit belyser vi, om dimittenderne fik en beskæf-
tigelsesrettet indsats i tiden fra de dimitterede fra uddannelsen til de påbe-
gyndte ordinært job. 

Udgangspunktet for analysen, er ligesom i forrige afsnit, de 2.240 dimittender, 
der afsluttede en af de 15 mellemlange eller lange videregående uddannelser 
med størst dimittendledighed i perioden oktober 2013 - juni 2018, og som har 
fået et ordinært job i perioden fra uddannelsen blev afsluttet til 30. juni 2018. I 
analysen indgår alene dimittender, som boede i eller flyttede til Nordjylland in-
den for det første år efter uddannelsen blev afsluttet.  

Tabel 4-1 Andel af dimittender med ordinære job, der har fået en beskæftigelsesret-
tet indsats (VEU-indsats eller anden indsats). 

Uddannelse 
VEU- og 

evt. anden 
indsats 

Kun anden 
indsats 

Hverken 
VEU eller 

anden ind-
sats 

50305010 Designuddannelser uden 
nærmere angivelse, MVU 6% 18% 75% 

 50381510 Administrationsøkonom
mv., MVU 11% 21% 68% 

50382510 Handels- og 
markedsføringsøkonom mv., MVU 8% 20% 72% 

50383010 Serviceøkonom mv., MVU 9% 18% 73% 
50582015 It-uddannelser, MVU 28% 72% 
70203020 Pædagogik, LVU 4% 23% 73% 
70253010 Kommunikation og for-
midling, LVU 50% 50% 

70253710 Digital design og interak-
tionsdesign, LVU 8% 51% 41% 

70259520 Kulturteori og kulturana-
lyse, LVU 15% 40% 45% 

70391510 Administration, forvalt-
ning og ledelse, LVU 6% 19% 75% 

70392510 Globalisering og interna-
tionale samfundsstudier, LVU 16% 32% 51% 

70394510 Sociologi, LVU 53% 47% 
70396010 Erhvervsøkonomi, 
cand.merc., LVU 5% 32% 63% 

70592510 Bygnings- og anlægstek-
nik, LVU 7% 30% 63% 
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70597010 Teknologi, produktion og 
produktudvikling, LVU 5% 34% 61% 

Dimittender fra de lange videregående uddannelser Digital design og interakti-
onsdesign (59 %), Kulturteori og kulturanalyse (55 %), Sociologi (53 %), Kom-
munikation og formidling (50 %), samt Globalisering og internationale sam-
fundsstudier (49 %) har i overvejende grad fået enten en VEU-indsats eller an-
den indsats før deres ansættelse (Se Tabel 4-1). Det er præcis de fem uddannel-
ser, der havde den største andel af dimittender med en ledighedsgrad på mindst 
80 % i det første år som dimittend  

Omvendt har henholdsvis 28 % og 27 % af de mellemlange videregående ud-
dannelser handels- og markedsføringsøkonom mv. og serviceøkonom mv. fået 
enten en VEU- eller anden indsats. 

4.1.1 VEU-indsats 
Vi kan konstatere, at 7 % af de dimittender, der er kommet i ordinært job, har 
fået bevilget en indsats inden for voksen- og efteruddannelse. Tabellen herun-
der, viser andelen fordelt på de forskellige uddannelser.  

Tabel 4-2 Andel af dimittender med ordinære job, der har fået en VEU-indsats 

Uddannelse 

Andel  
der har 

fået VEU 
indsats 

50305010 Designuddannelser uden nærmere angivelse, MVU 6% 
50381510 Administrationsøkonom mv., MVU 11% 
50382510 Handels- og markedsføringsøkonom mv., MVU 8% 
50383010 Serviceøkonom mv., MVU 9% 
50582015 It-uddannelser, MVU - 
70203020 Pædagogik, LVU 4% 
70253010 Kommunikation og formidling, LVU - 
70253710 Digital design og interaktionsdesign, LVU 8% 
70259520 Kulturteori og kulturanalyse, LVU 15% 
70391510 Administration, forvaltning og ledelse, LVU 6% 
70392510 Globalisering og internationale samfundsstudier, LVU 16% 
70394510 Sociologi, LVU - 
70396010 Erhvervsøkonomi, cand.merc., LVU 5% 
70592510 Bygnings- og anlægsteknik, LVU 7% 
70597010 Teknologi, produktion og produktudvikling, LVU 5% 

-: Færre end 5 personer 

Flest finder vi blandt dimittenderne fra uddannelsen Kulturteori og kulturanalyse 
(15 %) samt Globalisering og internationale samfundsstudier (16 %). Færrest 
finder vi inden for Pædagogik (4 %). Blandt uddannelserne It-uddannelser, 
Kommunikation og formidling samt Sociologi har færre end 5 personer desuden 
fået en VEU-indsats (Tabel 6-1). 

Kurserne har især bestået i: Danskundervisning ved sprogcentre mv. (31 %), 
Forberedende voksuddannelse i øvrigt (16 %), kontor- og sekretæruddannelser 
(12 %), offentlig og privat administration og ledelse (7 %), markedsføring og 
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reklame (5 %), kommunikation (4 %) og endelig er kursus-indholdet uoplyst for 
11 %.  

I det følgende nævnes kursus-typer med mindst fem deltagere fra de enkelte 
uddannelser. For dimittenderne fra: 

› 

 

 

 

 

 

Uddannelserne Administrationsøkonom mv. har den største gruppe af kur-
ser drejet sig om 'Danskundervisning ved sprogcentre mv.' (47 %). 

› Uddannelserne Handels- og markedsføringsøkonom mv. har den største 
gruppe af kurser drejet sig om 'Danskundervisning ved sprogcentre mv.' 
(40 %). 

› Uddannelsen Administration, forvaltning og ledelse har den største gruppe 
af kurser drejet sig om 'Forberedende voksenundervisning i øvrigt' (33 %). 

› Uddannelsen Globalisering og internationale samfundsstudier har den stør-
ste gruppe af kurser drejet sig om 'Danskundervisning ved sprogcentre mv.' 
(83 %) 

› Uddannelsen Erhvervsøkonomi, cand.merc. har den største gruppe af kur-
ser drejet sig om 'Danskundervisning ved sprogcentre mv.' (44 %) 

› Uddannelsen Bygnings- og anlægsteknik har den største gruppe af kurser 
drejet sig om 'Danskundervisning ved sprogcentre mv.' (90 %) 

De øvrige uddannelser har ingen kursustyper med mindst fem deltagere (De-
signuddannelser uden nærmere angivelse, Serviceøkonom mv., Pædagogik, Di-
gital design og interaktionsdesign, Kulturteori og kulturanalyse, Sociologi og 
Teknologi, produktion og produktudvikling).  

At størstedelen af dimittenderne fra uddannelser med høj dimittendledighed har 
modtaget kurser i danskundervisning, bekræfter aktørernes opfattelse af, at det 
er særligt vanskeligt at få internationale studerende i job.  

4.1.2 Vejledning og opkvalificering 
Vi kan konstatere, at 26 % af de dimittender, der er kommet i ordinært job, har 
fået en beskæftigelsesrettet indsats inden for vejledning og opkvalificering. Vej-
ledning og opkvalificering kan være korte vejlednings- og afklaringsforløb, eller 
særlige projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesfor-
løbet og danskundervisning. Det er i registret ikke muligt at se hvilke type vej-
ledning og opkvalificering som dimittenderne i denne målgruppe har modtaget.  

Tabellen herunder, viser andelen fordelt på de forskellige uddannelser.  
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Tabel 4-3 Andel af dimittender med ordinære job, der har fået indsatsen: Vejledning 
og opkvalificering 

Andel 
 der har 

Uddannelse fået indsat-
sen: Vej-

ledning og 
opkvalifing 

50305010 Designuddannelser uden nærmere angivelse, MVU 12% 
50381510 Administrationsøkonom mv., MVU 24% 
50382510 Handels- og markedsføringsøkonom mv., MVU 18% 
50383010 Serviceøkonom mv., MVU 20% 
50582015 It-uddannelser, MVU 18% 
70203020 Pædagogik, LVU 18% 
70253010 Kommunikation og formidling, LVU 35% 
70253710 Digital design og interaktionsdesign, LVU 47% 
70259520 Kulturteori og kulturanalyse, LVU 40% 
70391510 Administration, forvaltning og ledelse, LVU 19% 
70392510 Globalisering og internationale samfundsstudier, LVU 43% 
70394510 Sociologi, LVU 47% 
70396010 Erhvervsøkonomi, cand.merc., LVU 31% 
70592510 Bygnings- og anlægsteknik, LVU 30% 
70597010 Teknologi, produktion og produktudvikling, LVU 31% 

4.1.3 Ordinær uddannelse 
Vi kan konstatere, at 4 % af de dimittender, der er kommet i ordinært job, har 
fået bevilget en beskæftigelsesrettet indsats inden for ordinær uddannelse. Ta-
bellen herunder, viser andelen fordelt på de forskellige uddannelser. Det er i re-
gistret ikke muligt at se hvilke type ordinær uddannelse som dimittenderne i 
denne målgruppe har modtaget.  

Tabel 4-4 Andel af dimittender med ordinære job, der har fået indsatsen: Ordinær 
uddannelse 

Uddannelse 

Andel 
 der har 

fået indsat-
sen: Ordi-

nær uddan-
nelse 

50305010 Designuddannelser uden nærmere angivelse, MVU 
50381510 Administrationsøkonom mv., MVU 

5% 
10% 

50382510 Handels- og markedsføringsøkonom mv., MVU 
50383010 Serviceøkonom mv., MVU 

6% 
4% 

50582015 It-uddannelser, MVU - 
70203020 Pædagogik, LVU 3% 
70253010 Kommunikation og formidling, LVU 
70253710 Digital design og interaktionsdesign, LVU 
70259520 Kulturteori og kulturanalyse, LVU 
70391510 Administration, forvaltning og ledelse, LVU 

- 
5% 
8% 
3% 

70392510 Globalisering og internationale samfundsstudier, LVU - 
70394510 Sociologi, LVU 
70396010 Erhvervsøkonomi, cand.merc., LVU 

- 
4% 

70592510 Bygnings- og anlægsteknik, LVU 5% 
70597010 Teknologi, produktion og produktudvikling, LVU - 
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-: Færre end 5 personer 

4.1.4 Løntilskud 
Vi kan konstatere, at 8 % af de dimittender, der er kommet i ordinært job, har 
fået bevilget et løntilskud inden ansættelsen i ordinært job. Tabellen herunder, 
viser andelen fordelt på de forskellige uddannelser. 

Tabel 4-5 Andel af dimittender med ordinære job, der har fået indsatsen: Løntilskud 

Andel 
 der har 

Uddannelse fået indsat-
sen: Løntil-

skud 
50305010 Designuddannelser uden nærmere angivelse, MVU - 
50381510 Administrationsøkonom mv., MVU - 
50382510 Handels- og markedsføringsøkonom mv., MVU 5% 
50383010 Serviceøkonom mv., MVU - 
50582015 It-uddannelser, MVU 6% 
70203020 Pædagogik, LVU 
70253010 Kommunikation og formidling, LVU 
70253710 Digital design og interaktionsdesign, LVU 
70259520 Kulturteori og kulturanalyse, LVU 
70391510 Administration, forvaltning og ledelse, LVU 
70392510 Globalisering og internationale samfundsstudier, LVU 
70394510 Sociologi, LVU 
70396010 Erhvervsøkonomi, cand.merc., LVU 

5% 
22% 
27% 
21% 
6% 

16% 
11% 
7% 

70592510 Bygnings- og anlægsteknik, LVU 
70597010 Teknologi, produktion og produktudvikling, LVU 

7% 
14% 

-: Færre end 5 personer 

4.1.5 Virksomhedspraktik 
Vi kan konstatere, at 20 % af de dimittender, der er kommet i ordinært job, har 
fået bevilget en virksomhedspraktik inden ansættelsen i ordinært job. Tabellen 
herunder, viser andelen fordelt på de forskellige uddannelser.   

Tabel 4-6 Andel af dimittender med ordinære job, der har fået indsatsen: Virksom-
hedspraktik 

Uddannelse 

Andel 
 der har 

fået indsat-
sen: Virk-
somheds-

praktik 
50305010 Designuddannelser uden nærmere angivelse, MVU 17% 
50381510 Administrationsøkonom mv., MVU 13% 
50382510 Handels- og markedsføringsøkonom mv., MVU 11% 
50383010 Serviceøkonom mv., MVU 12% 
50582015 It-uddannelser, MVU 16% 
70203020 Pædagogik, LVU 17% 
70253010 Kommunikation og formidling, LVU 31% 
70253710 Digital design og interaktionsdesign, LVU 49% 
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70259520 Kulturteori og kulturanalyse, LVU 42% 
70391510 Administration, forvaltning og ledelse, LVU 17% 
70392510 Globalisering og internationale samfundsstudier, LVU 35% 
70394510 Sociologi, LVU 30% 
70396010 Erhvervsøkonomi, cand.merc., LVU 20% 
70592510 Bygnings- og anlægsteknik, LVU 16% 
70597010 Teknologi, produktion og produktudvikling, LVU 25% 

4.1.6 Anden indsats 
Vi kan konstatere, at 2 % af de dimittender, der er kommet i ordinært job, har 
fået bevilget en anden indsats inden ansættelsen i ordinært job. Anden indsats 
omfatter 6 ugers selvvalgt uddannelse, rotationsvikar og 'anden aktivering' med 
dagpenge. Det er generelt relativt få, der har denne type indsats, før de kom i 
ordinært job. Tabellen herunder, viser andelen fordelt på de forskellige uddan-
nelser. 

Tabel 4-7 Andel af dimittender med ordinære job, der har fået anden indsats 

Uddannelse 

Andel 
 der har 

fået anden 
indsats 

50305010 Designuddannelser uden nærmere angivelse, MVU - 
50381510 Administrationsøkonom mv., MVU - 
50382510 Handels- og markedsføringsøkonom mv., MVU - 
50383010 Serviceøkonom mv., MVU 4% 
50582015 It-uddannelser, MVU - 
70203020 Pædagogik, LVU 4% 
70253010 Kommunikation og formidling, LVU - 
70253710 Digital design og interaktionsdesign, LVU 4% 
70259520 Kulturteori og kulturanalyse, LVU - 
70391510 Administration, forvaltning og ledelse, LVU - 
70392510 Globalisering og internationale samfundsstudier, LVU - 
70394510 Sociologi, LVU - 
70396010 Erhvervsøkonomi, cand.merc., LVU - 
70592510 Bygnings- og anlægsteknik, LVU - 
70597010 Teknologi, produktion og produktudvikling, LVU 5% 

-: Færre end 5 personer. Note: Anden indsats omfatter: 6 ugers selvvalgt uddannelse, dagpenge: An-

den aktivering samt rotationsvikar. 

4.2 Det gode sammenspil mellem aktører og 
videregående uddannede – hvad virker?  

Som genkendes fra øvrige analyser på området, har de virksomheder vi har in-
terviewet fremhævet, at virksomhedspraktik er en velfungerende indsats. I sam-
menhæng med en efterfølgende projektansættelse, kan en virksomhedspraktik i 
høj grad resultere i en fastansættelse. Nogle virksomheder bruger praktikperio-
den til at klæde medarbejderen på til fuldtidsansættelse, imens flere mindre 
virksomheder/startups erfarer, at praktik afværger lidt af den risici, der er ved 
at ansætte en medarbejder på fuldtid, da der her kan være bedre mulighed for 
at teste kandidatens kompetencer af.   
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For nordjyske virksomheder udenfor Aalborg er det en udfordring at tiltrække 
højtuddannede, som forstærkes af, at det kan være vanskeligt for en ægtefælle 
også at finde et job. Samtidig giver flere virksomheder udtryk for, at medarbej-
dere, der skal pendle længere end en time, ofte bliver trætte af at pendle og for-
lader virksomheden relativt hurtigt. Virksomhederne ser derfor et behov for en 
indsats for medfølgende ægtefæller/partnere. Projekterne 'Fra bybo til Thybo' og 
det afsluttede projekt 'Karriere på kanten' har arbejdet målrettet med at til-
trække og fastholde kvalificeret arbejdskraft i Thy og på Mors. Projekterne tilbød 
bl.a. individuel rådgivning, akademikernetværk, formidling af succesfulde cases 
af tilflyttere, CV-rundsending til netværk af virksomheder og hjælp med at finde 
jobs til ægtefæller/partnere. 

Rundsending af CV'er er ifølge de interviewede virksomheder en velfungerende 
ordning, der gør rekrutteringen lettere. Ordningen er en koordineret indsats på 
tværs af nordjyske kommuner og et samarbejde med jobcentre. I ordningen 
lægger dimittender deres CV ind på en portal, der én gang om måneden sendes 
rundt til lokale virksomheder på baggrund af jobcenterets kendskab til lokale 
virksomheder. Ordningen har ført til flere ansættelser af ledige. Virksomhederne 
oplever det som en hjælp til rekrutteringsudfordringen, idet kandidaterne bliver 
"serveret" for virksomhederne. Samtidig er virksomhederne sikret en vis form 
for sikkerhed for, at dimittenden selv har interesse for området. Mange nordjy-
ske virksomheder, der er placeret langt væk fra universitetsbyer, leder efter 
personer med tilknytning til lokalområdet, f.eks. dimittender fra universitetsby-
erne, som ønsker at vende tilbage til deres hjemby. Virksomhederne oplever, at 
det er sværere at fastholde mellem- og højtuddannede nyansatte, der ikke er 
bosat tæt på virksomheden eller har en tilknytning til området. Vi har eksempel-
vis interviewet en virksomhed i Thy, der fandt sine eneste to højtuddannede 
gennem jobcentrets CV-rundsending. 

  

Projektsamarbejde er en indledende indsats, hvor studerende får mulighed for at 
stifte kendskab med en virksomhed. Samtidig giver det også en virksomhed er-
faring i at samarbejde med en højtuddannet. Flere virksomheder har gode erfa-
ringer med projektsamarbejder. Bl.a. samarbejder kandidatuddannelsen 
cand.merc. i Organisation og Strategi på Aalborg Universitet ofte med Aalborg 
Portland. Samarbejdet har flere gange ført til fastansættelser, fordi de stude-
rende er blevet fuldtidsansatte til at implementere den udarbejdede plan for et 
nyt tiltag eller strategi. 

Case Anne-Sofie har en baggrund fra marketing og kommunika-
tion. Da hun skulle finde sit første job, var der ikke særlig gode 
muligheder i Aalborg grundet høj dimittendledighed. I stedet blev 
hun af Jobcenteret inviteret til en samtale, hvor hun efterspurgte 
muligheder for at komme i kontakt med virksomheder udenfor Aal-
borg. Dernæst blev hun sat i kontakt med Jobcenter Thisted, hvor 
hendes CV blev sendt rundt til virksomheder i Thisted. Hun blev 
kaldt til samtale og stod kort tid efter og havde landet drømmejob-
bet inden for HR og kommunikation. Hun flyttede fra Aalborg til 
Skive for at arbejde i Nykøbing Mors. 
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Studiejobs giver netværk, kompetencer og virksomhedsforståelse. Frivilligt ar-
bejde virker også godt, for det viser noget engagement, interesse og drive. 

  

AAU Karriere laver Solution camps og case competitions, hvor studerende skal 
udarbejde løsninger på konkrete virksomhedscases og lave cases i undervisnin-
gen. Formålet er at skabe kendskab til problemstillinger, der er relevante for 
virksomheder, hvilke studerende kan bruge til at sælge sig selv, når man skal i 
praktik i en virksomhed eller søge job. At gøre det til en del af undervisningen at 
formidle i slutningen, hvad har vi lært i dag, og hvordan kan det oversættes til 
en virksomhedskontekst. 

De mindre virksomheder, der er blevet interviewet, udtrykker at de har behov 
for løsning af opgaver som online markedsføring eller optimering af interne pro-
cesser. På trods af behovet, oplever de mindre virksomheder, at de ikke har til-
strækkeligt med opgaver til at ansætte en dimittend på fuldtid. Et muligt samar-
bejde kunne derfor være, at flere virksomheder i fællesskab ansætter en "dele-
højtuddannet" på fuldtid. 

 

Flere virksomheder har gode erfaringer med Det Grønne Rejsehold, som er et 
samarbejde mellem Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark og 
Jobcenter Aalborg. Som en del af indsatsen gennemfører ledige dimittender et 

Case I FunCenter Aalborg er 90% af praktikanter og studerende 
fra projektsamarbejder fortsat i studiejob og enkelte i fastansæt-
telse. Generelt mener ejeren, at jo mere samarbejde med stude-
rende, jo bedre. "Det er meget givende for en virksomhed at få 
nogle øjne udefra og se tingene på en ny måde. Vi har på den 
måde også mulighed for at se lyset i en fremtidig medarbejder" 

 

Case En virksomhed har et samarbejde med UCN, hvor fem stude-
rende har været i praktik og udarbejdet deres speciale sammen 
med virksomheden. Samarbejdet er opstået på grund af rekrutte-
ringsudfordringer ift. specialistkompetencer, hvilket er blevet af-
hjulpet med samarbejdet. 

 

Case Hos Alfa Laval banede en sociolog selv vejen for en fuldtids-
ansættelse. Hun tog selv kontakt til Alfa Laval og fik et studiejob 
indenfor HR. Inden hun var færdiguddannet, havde hun fået til-
budt et job. 

 

Case Hos en mindre virksomhed i Thisted måtte man for nylig afske-
dige en højtuddannet, som var ansat til online markedsføring. Perso-
nen skulle også varetage opgaver med tekstforfatning, hvilket der ikke 
var tilstrækkelige kompetencer til. 
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kursus i grøn omstilling, cirkulær økonomi og bæredygtighed i praksis, herunder 
at foretage konkrete grønne omstillingsprojekter i virksomheder. Et forløb består 
i, at en dimittend undersøger virksomhedens muligheder for at blive mere bære-
dygtig. En af de interviewede entreprenørvirksomheder, oplever det som "super 
fedt, at der kommer en ude fra og kigger på noget helt andet, end vi plejer". 
Virksomheden, der er inden for entreprenørbranchen fortæller, at bæredygtig-
hed i mange år har handlet om opførelsen af huse, men nu vil virksomheden 
gerne have den mest grønne byggeplads i hele landet. 

Af andre virksomme samarbejder, fremhæver flere af de interviewede virksom-
heder, projektet Vækst via viden 2016-19. Projektet er en fællesindsats i de 11 
nordjyske kommuner, der skal skabe opmærksomhed på værdien af en højtud-
dannet arbejdskraft i private nordjyske virksomheder. Indsatsen består af to 
dele; en del målrettet virksomheders vækst og udvikling gennem tilførsel af 
højtuddannet arbejdskraft, og en del målrettet studerende og dimittenders moti-
vation for jobs i SMV'er. I den virksomhedsrettede del af indsatsen får virksom-
hederne hjælp til at konkretisere vækstpotentialer, samt, hvis relevant, til at re-
kruttere og eventuelt få dækket lønomkostninger via ordninger f.eks. virksom-
hedspraktik, løntilskud, nordjysk vækstpilot eller landdistriktsvækstpilot.   

Evalueringen af projektet har vist gode erfaringer med at forløse virksomheders 
vækstpotentiale via ansættelse af vækstpiloter, som er højtuddannede dimitten-
der. Projektets gode erfaringer og resultatskabelse har ført til en videreførelse 
og udvikling af indsatsen i 2019, og igangsættelse af Vækst Via Viden 2.0 
fra2020 og frem til medio 2023. 

Innovationsfonden står for projektet, 'Landdistriktsvækstpiloten', som er hjælp 
til ansættelse af højtuddannede i virksomheder, der ligger i landdistriktskommu-
ner. Det er et krav, at piloten skal have en stor rolle i at drive og udvikle et vel-
defineret projekt, der skal føre til nye muligheder for virksomheden som f.eks. 
nye produkter, nye markeder eller produktionsmetoder. Enkelte virksomheder 
har haft gode erfaringer med projekter, men mange virksomheder kender imid-
lertid ikke til ordningen, ifølge fokusgruppeinterviewet med aktører fra Nordjyl-
land. 

Internationale studerende 

UCN startede i 2018 UCN Employability CAMP op, hvor internationale studerende 
inviteres til at gennemgå et to-ugers kursus, som har til formål at forberede de 
internationale studerende til det danske arbejdsmarked. Forløbet sætter ind 
overfor de tre største problemer, som internationale studerende står overfor i 
Danmark; det danske sprog, refleksiv, kritisk og problembaseret tænkning samt 
indsigt i dansk arbejds- og erhvervskultur.  

Projektet, international House North Denmark, er et koncept, der indeholder 
rådgivning og assistance for både arbejdsgivere og arbejdstagere med henblik 
på at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft. Projektet 
imødekommer både virksomheder, som efterspørger international kvalificeret 
arbejdskraft, og internationale borgere, som søger beskæftigelse, iværksætteri, 
eller ønsker at falde til, når de bosætter sig i Nordjylland. 
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Sambesøg 

Både aktører og virksomheder peger på, at der er potentiale for endnu mere 
samarbejde og sambesøg i virksomhedstilgangen, så man ikke risikerer, at der 
står flere forskellige aktører og banker på virksomhedens dør inden for et kort 
tidsrum. Generelt mener de nordjyske aktører, at der allerede er nogle gode sa-
marbejdsfora, hvor det virksomhedsopsøgende arbejde koordineres, men at der 
med fordel kan tænkes mere sammen, uden at der opstår nye fora. 

Når indsatser som Vækst via Viden skal ”sælges” til virksomheder, fungerer det 
godt at fokusere på de gode eksempler og formidle cases, hvor en indsats/højt-
uddannet har gjort en forskel for virksomheden. Det er endnu mere effektivt, 
hvis virksomheder selv taler til andre virksomheder om de gode erfaringer frem 
for en offentlig løftet pegefinger. 

I Thy er der gode erfaringer med at, aktører er ude i virksomheder og fortæller 
om, hvad studerende og dimittender fra AAU kan, så virksomhederne får kend-
skab til mulighederne.  

4.3 Forslag til kursusforløb 
I det følgende præsenteres virksomhedernes input til hvilke kurser, der med for-
del kan bevilges dimittender fra uddannelser med høj ledighed, så de i højere 
grad imødekommer virksomhedernes behov for kompetencer (både faglige og 
personlige). Kursusforslagene henvender sig til de 15 fremhævede uddannelser 
med høj dimittendledighed - fra lang videregående humanistisk uddannede til 
den IT-uddannede.  

Forretningsforståelse: Næsten alle de adspurgte virksomheder foreslår kursus 
i forretningsforståelse for de dimittender som mangler praktisk erfaring fra evt. 
studiejob eller lignende. Det er nødvendigt, at dimittender kan tale virksom-
hedssproget. Som et reklamebureau udtrykker "de er dygtige til deres fag, men 
kan ikke køre eller forstå en forretning". 

ERP-systemer, budgetlægning, salg og virksomhedsøkonomi: F.eks. et 
kursus i økonomi for mindre virksomheder, fordi der er en oplevelse fra virksom-
hedernes side af, at undervisningen på universitetet bliver for bred. Kurserne 
kan også være relevante for mellemlange videregående uddannelser.  

Businesscase på sig selv: Flere virksomheder fortæller, at de ansætter ud fra 
de konkrete opgaver, de har behov for at få løst og derfor ikke nødvendigvis ud 
fra uddannelsesbaggrund. Det stiller krav til, at medarbejderen er god til at 
sælge sig selv og fortælle om ens bidrag. Det opleves som en stor barriere for 
ansættelsen, hvis dimittenden ikke kan italesætte den værdi, de skal bidrage 
med i en virksomhed. Det er et afgørende argument for virksomhederne og 
samtidig noget, der kan være med til at nedbryde barriere for virksomheder, der 
ikke kender til en konkret uddannelses kompetencer. En virksomhed udtaler "Vi 
ansætter ikke en højtuddannet/specialist for at fortælle dem, hvad de skal lave.  
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Klima og miljø: Overvejelser omkring klima og miljø fylder hos flere af de 
interviewede virksomheder, der gerne vil gerne vil afdække virksomhedens 
potentiale for at arbejde med bæredygtighed, energiforbrug og affaldssorte-
ring mv., herunder også arbejdet med cirkulær økonomi og certificering hos 
virksomhedens underleverandører. Dimittenden kan derfor med fordel træ-
nes i oplæg til bæredygtighedsstrategi, madspild, affaldssortering, grøn cer-
tificering, ressourceoptimering, bortskaffelse af produkter, kommunikation 
af grønne tiltag. Som tidligere nævnt, findes der allerede initiativet "Det 
grønne rejsehold", men det er også en mulighed, at det blot udbydes som 
et kursus, så det ikke kun er medlemsvirksomheder fra Netværk for bære-
dygtig Erhvervsudvikling, der kan få gavn af disse kompetencer. 

FN's verdensmål: De gennemførte virksomhedsinterviews viser også, at 
virksomhederne er bevidste om, at de fremadrettet vil få behov for at for-
holde sig til FN's verdensmål. Herunder konkretisere og integrere, hvordan 
virksomheden arbejder med bæredygtighed, integrere FN's verdensmål i en 
strategi, udarbejde code-of-conduct, uddanne medarbejdere i operationali-
sering af verdensmålene, sociale medier om verdensmålene, og sætte dem 
ind i en virksomhedskontekst. De mindre virksomheder udtrykker dog, at 
der her kan være begrænsede opgaver til en fuldtidsansættelse inden for 
f.eks. bæredygtighed eller andre specifikke områder. Det er derfor nødven-
digt, at en dimittend også skal kunne varetage forskelligartede opgaver 
som markedsføring, kommunikation eller andet supplerende. En af de inter-
viewede virksomheder søger f.eks. en HR-medarbejder, der kan afdække 
markedstendenser og brande/kommunikere virksomhedens grønne profil.  

Igen vil en indsatsmulighed være et kort kursus i VEU-regi, fx. på en pro-
fessionshøjskole, kombineret med et case-baseret forløb fra jobcentret.  

Kommunikation og markedsføring: Kommunikationskompetencer eller -
træning, HR, marketing og markedsføring.  

Projektledelse er en kompetence som flere virksomheder efterspørger 
(også startups). Det kan dog være en udfordring at uddanne dimittender til 
en sådan opgave, der typisk kræver noget mere erfaring. Opnåelse af evner 
til projektledelse, og dermed kompetencer i at koordinere, kategorisere, 
deadlines, struktur osv., kan være en indsats i VEU-regi, f.eks. i form af et 
kort kursus på en professionsbachelor-institution.  

Case Hos en underholdningsvirksomhed i Aalborg har de ansat en di-
mittend i Anvendt Filosofi, som efter længere tids ledighed henvendte 
sig, og sagde; "Vil I prøve med mig løntilskud i tre måneder og se, 
hvordan det går. Jeg ved, jeg kan tjene min egen løn ind". Han blev 
senere fastansat, fordi han havde gjort meget ud af at skabe sin egen 
løn og tydeliggøre værdien for virksomheden. Ifølge ejeren "Man kan 
altid få job, hvis man kan tjene egen løn ind i salg eller besparelser". 
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Digitalisering: Flere virksomheder kan se en stor værdi i rejsehold inden 
for digitalisering, fordi de ikke selv har kompetencerne til at se hvordan det 
kan gøres. En opgave kunne være at hjælpe hoteller med at kortlægge kun-
dens digitale rejse eller hotellets tilstedeværelse og branding på sociale me-
dier. Projektansættelsen bliver for dimittenden en indgang til en virksom-
hed, og virksomheden får samtidig nye input uden at løbe en særlig stor ri-
siko ved ansættelse. Potentialet for rejsehold inden for specifikke problem-
stillinger er derfor stort ifølge flere virksomheder. 

Generelt vil kompetencer til at agere som en Digital-pilot i en virksomhed 
være relevante. Piloten har f.eks. kompetencer til at analysere virksomhe-
dens digitaliseringsmuligheder, og, afhængig af dimittendens forudgående 
uddannelsesretning, hjælpe til at kravspecificere digitaliseringsværktøjer og 
pege på relevant leverandører. 

Et digitalt rejsehold eller digital vækstpilot vil have størst chancer for suc-
ces, hvis indsatsen koordineres mellem erhverv- og beskæftigelses- og evt. 
uddannelsesaktører. Det er vigtigt, at erhvervsbenet har adgang til virk-
somheder og kender deres behov.  

Forslag til rejsehold: optimering af processer, kommunikation, udarbej-
delse af hjemmesider, produktionsanalyse, digitalisering, interne IT-
processer, generel IT-optimering, gennemgang af økonomistyring, justerin-
ger i ERP-system, muligheder for automation, databehandling. 

 
 

Logistik og økonomistyring: I byggebranchen vil man i fremtiden efter-
spørge højtuddannede til opgaver inden for administration, økonomistyring, 
logistik og supply-chain. En nyuddannet skal kunne bidrage med den nyeste 
viden omkring planlægningsoptimering, lean og procesoptimering. 

 

Case fra virksomhed med i Det Grønne Rejsehold: "Det er et fedt 
koncept med et rejsehold, fordi de lige er blevet klædt godt på og 
kan prøve det lærte af med det samme. Det kunne være meget 
relevant med andre rejsehold, fordi det giver medarbejderen fire 
uger til at gå i dybden og vise, hvad de kan. Samtidig får vi nye 
øjne på vores virksomhed og løst nogle opgaver, som vi måske 
ikke selv var gået i gang med". 

 

 

Case En stor entreprenør virksomhed i Nordjylland ansatte en le-
dig it-uddannet i fire uger til at håndtere Sharepoint. Efter de fire 
uger fandt de ud af, at de ikke kunne undvære medarbejderen 
fremadrettet og valgte at fuldtidsansætte medarbejderen. 
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Bilag A Hvilke typer job får kandidater fra 
uddannelser med høj 
dimittendledighed efter endt 
uddannelse? 

Udgangspunktet for analysen er dimittender, der afsluttede en af de 15 mellem-
lange eller lange videregående uddannelser med størst dimittendledighed i peri-
oden oktober 2013 - juni 2018, som er startet i ordinært job i perioden fra ud-
dannelsen blev afsluttet til 30. juni 2018.  

I analysen indgår alene dimittender, som boede i eller flyttede til Nordjylland in-
den for det første år efter uddannelsen blev afsluttet. Disse ordinært ansatte di-
mittender udgør procentgrundlaget for analyserne i dette afsnit. Når vi i afsnittet 
derfor skriver, at f.eks. 20 % af dimittenderne arbejder i en given branche, me-
ner vi at 20 % af de dimittender, der har fået ordinære job, og har den givne 
uddannelse. 

Vi belyser først, hvilke brancher dimittenderne har fået job inden for. Herefter 
belyser vi, hvilke jobfunktioner dimittenderne varetager. Derudover giver vi en 
yderligere beskrivelse af de brancher og jobfunktioner, hvor mindst 25 dimitten-
der har fået deres første ordinære job. Generelt vises der af diskretionshensyn 
ikke tal, der vedrører færre end fem personer. 

Der skal tages et vist forbehold vedrørende anvendelsen af arbejdsfunktionsko-
derne. I de private virksomheder og statslige institutioner indberettes oplysnin-
gerne af virksomhederne selv. Koderne bruges kun til statistiske formål, hvorfor 
Danmarks Statistik gør opmærksom på, at incitamentet for virksomheder og in-
stitutioner til at vedligeholde koden kan være begrænset. De bemærkninger og 
konklusioner der drages i det følgende på grundlag af analyserne af dimittender-
nes jobfunktioner skal derfor generelt tages med dette forbehold. 

A.1 Designuddannelser uden nærmere angivelse 
Uddannelserne "Designuddannelser uden nærmere angivelse" er mellemlange 
videregående uddannelser. I alt fik 125 af undersøgelsens dimittender fra denne 
uddannelsesgruppe ordinært job i perioden oktober 2013 – juni 2018. 

Hvilke brancher er de ansat i? 
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Figur A viser, hvilke brancher dimittenderne blev ansat i: 

Figur A Branchefordeling for det første ordinære job blandt dimittender fra uddan-
nelsen: Designuddannelser uden nærmere angivelse  

Note: Kategorien 'W Andre brancher' omfatter brancher med færre end 5 dimittender' 

Dimittenderne fik især ansættelse inden for de følgende brancher-grupper: 

Branche 
- detaljeret gruppering Branche 

Andel af dimitten-
derne der 

arbejder i denne 
branche 

G Handel 
Detailhandel mv 20% 
Engroshandel 11% 

Hvilke jobfunktioner varetager de? 

 viser hvilke jobfunktioner dimittenderne varetager: 
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Figur B Jobfunktioner i det første ordinære job blandt dimittender fra uddannelsen: 
Designuddannelser uden nærmere angivelse 

 

Dimittenderne arbejder især med følgende jobfunktioner: 

Jobfunktioner  
- overordnet gruppe-
ring 

Jobfunktioner 
- detaljeret gruppering 

Andel af dimit-
tenderne der 
arbejder med 

disse jobfunkti-
oner 

2 Arbejde, der forud-
sætter viden på høje-
ste niveau inden for 
pågældende område 

216 Arbejde med arkitektur, infra-
struktur og design 

6% 

 243 Arbejde inden for salg, marketing
og PR 

8% 

251 Udvikling og analyse af software 
og applikationer 3% 

3 Arbejde, der forud-
sætter viden på mel-
lemniveau 

332 Agent- og mæglerarbejde inden 
for salg og indkøb 

2% 

4 Almindeligt kontor- 
og kundeservicear-
bejde 

411 Almindeligt kontorarbejde 14% 
412 Almindeligt sekretærarbejde 3% 
422 Kundeinformationsarbejde 2% 
441 Andet almindeligt kontor- og kun-
deservicearbejde 

3% 

5 Service- og salgsar-
bejde 

513 Tjenere og bartendere 5% 
522 Salgsarbejde i butik 15% 
523 Kasseassistentarbejde og beslæg-
tet kundebetjening 

5% 

532 Omsorgsarbejde inden for sund-
hedsområdet 

3% 

9 Andet manuelt ar-
bejde 

911 Rengøringsarbejde i private 
hjem, hoteller og kontorer 

4% 

912 Manuelt rengøringsarbejde af kø-
retøjer, vinduer, vasketøj og andet 

3% 

933 Transport- og lagerarbejde 7% 
 941 Manuelt arbejde med tilberedning

af mad 
3% 
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Hvilke jobfunktioner varetager dimittenderne i den største 
aftagerbranche? 

Den følgende tabel viser hvilke jobfunktioner dimittenderne især har i den stør-
ste aftagerbranche: 

Branche Jobfunktioner 

Andel af dimitten-
derne i denne 

branche der har 
disse jobfunktioner 

G Handel 

 2 Arbejde, der forudsætter
viden på højeste niveau 
inden for pågældende om-
råde 

26% 

4 Almindeligt kontor- og 
kundeservicearbejde 18% 

5 Service- og salgsarbejde 32% 
9 Andet manuelt arbejde 21% 

Opsummering: 

Knapt en tredjedel af dimittenderne inden for denne uddannelse arbejder inden 
for handelsbrancherne, 17 % arbejder inden for videnservice.  

Analysen tyder på, at en del af dimittenderne får service- og salgsarbejde (30 
%), hvilket i vidt omfang vil sige salgsarbejde i butik, kasseassistentarbejde 
mv., arbejde som tjenere og bartendere og omsorgsarbejde. En del får også 
desuden andet manuelt arbejde (19 %), hvilket vil sige rengøringsarbejde, 
transport og lagerarbejde og andet manuelt arbejde. Det tyder umiddelbart på, 
at det er relativt vanskeligt for dimittenderne at få arbejde, hvor kvalifikations-
kravene svarer til de opnåede kompetencer. 

A.2 Administrationsøkonom mv. 
Uddannelsesgruppen administrationsøkonom mv. er mellemlange videregående 
uddannelser. I alt fik 154 af undersøgelsens dimittender fra disse uddannelser 
ordinære job i perioden oktober 2013 – juni 2018. 

Hvilke brancher er de ansat i? 

Figur C viser hvilke brancher dimittenderne blev ansat i: 
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Figur C Branchefordeling for det første ordinære job blandt dimittender fra uddan-
nelserne: Administrationsøkonom mv. 

Note: Kategorien 'W Andre brancher' omfatter brancher med færre end 5 dimittender' 

Dimittenderne fik især ansættelse inden for de følgende brancher-grupper: 

Branche Branche 
- detaljeret gruppering 

Andel af dimit-
tenderne der 

arbejder i 
denne branche 

I Hoteller og restauran-
ter 

Hoteller mv. 14% 
Restauranter 12% 

N Rejsebureauer, ren-
gøring og anden opera-
tionel service 

Arbejdsformidling og vikarbureauer 10% 

Ejendomsservice, rengøring og an-
lægsgartnere 

5% 

Hvilke jobfunktioner varetager de? 

Figur D viser hvilke jobfunktioner dimittenderne varetager: 
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Figur D Jobfunktioner i det første ordinære job blandt dimittender fra uddannel-
serne: Administrationsøkonom mv. 

 

Dimittenderne arbejder især med følgende jobfunktioner: 

Jobfunktioner  
- overordnet gruppe-
ring 

Jobfunktioner 
- detaljeret gruppering 

Andel af dimit-
tenderne der 
arbejder med 

disse jobfunkti-
oner 

4 Almindeligt kontor- 
og kundeservicear-
bejde 

411 Almindeligt kontorarbejde 26% 
422 Kundeinformationsarbejde 8% 
441 Andet almindeligt kontor- og kun-
deservicearbejde 

4% 

5 Service- og salgsar-
bejde 

513 Tjenere og bartendere 4% 
522 Salgsarbejde i butik 9% 

9 Andet manuelt ar-
bejde 

911 Rengøringsarbejde i private 
hjem, hoteller og kontorer 7% 

Hvilke jobfunktioner varetager dimittenderne i de største 
aftagerbrancher? 

Den følgende tabel viser hvilke jobfunktioner dimittenderne især har i de største 
aftagerbrancher: 

Branche Jobfunktioner 

Andel af dimit-
tenderne i 

denne 
branche der har 
disse jobfunkti-

oner 

I Hoteller og restauran-
ter 

4 Almindeligt kontor- og kundeser-
vicearbejde 

36% 

5 Service- og salgsarbejde 24% 
9 Andet manuelt arbejde 30% 

N Rejsebureauer, ren-
gøring og anden opera-
tionel service 

3 Arbejde, der forudsætter viden på 
mellemniveau 

27% 

4 Almindeligt kontor- og kundeser-
vicearbejde 

35% 

9%

13%

40%

21%

16%
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9 Andet manuelt arbejde 23% 

Opsummering: 

Dimittenderne inden for denne uddannelse arbejder ligeledes inden for et bredt 
spektrum af brancher. Flest dimittender finder vi inden for hoteller og restauran-
ter, rejsebureauer, rengøring og anden operationel service samt handel.  

Analysen tyder på, at mange dimittender arbejder med almindeligt kontorar-
bejde (40 %), med service- og salgsarbejde (21 %) – lige fra tjener og barten-
derarbejde, arbejde i butik og til omsorgsarbejde - og med andet manuelt ar-
bejde (16 %) – herunder rengøringsarbejde. Det tyder på, at en del af dimitten-
derne ikke har fået job, hvor kvalifikationskravene svarer til deres kompetencer. 

A.3 Handels- og markedsføringsøkonom mv. 
Uddannelserne handels- og markedsføringsøkonom mv. er mellemlange videre-
gående uddannelser. I alt fik 250 af undersøgelsens dimittender fra disse uddan-
nelser ordinært job i perioden oktober 2013 – juni 2018. 

Hvilke brancher er de ansat i? 

Figur E viser hvilke brancher dimittenderne blev ansat i: 

 

  



 

 

     
ANALYSE OM VEU-INDSATS FOR LEDIGE DIMITTENDER MED VIDEREGÅENDE UDDANNELSER  45  

Figur E Branchefordeling for det første ordinære job blandt dimittender fra uddan-
nelsen: Handels- og markedsføringsøkonom mv. 

Note: Kategorien 'W Andre brancher' omfatter brancher med færre end 5 dimittender' 

Dimittenderne fik især ansættelse inden for de følgende brancher-grupper: 

Branche 
Branche  

- detaljeret 
gruppering 

Andel af dimit-
tenderne der 

arbejder i denne 
branche 

G Handel 
Detailhandel mv 13% 
Engroshandel 20% 

I Hoteller og restau-
ranter 

Hoteller mv. 4% 
Restauranter 11% 
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Hvilke jobfunktioner varetager de? 

Figur F viser hvilke jobfunktioner dimittenderne varetager: 

Figur F Jobfunktioner i det første ordinære job blandt dimittender fra uddannelsen: 
Handels- og markedsføringsøkonom mv. 

 

Dimittenderne arbejder især med følgende jobfunktioner: 

Jobfunktioner  
- overordnet gruppe-
ring 

Jobfunktioner  
- detaljeret gruppering 

Andel af dimit-
tenderne der 
arbejder med 

disse jobfunkti-
oner 

4 Almindeligt kontor- 
og kundeservicear-
bejde 

411 Almindeligt kontorarbejde 12% 
422 Kundeinformationsarbejde 3% 
441 Andet almindeligt kontor- og kun-
deservicearbejde 

3% 

5 Service- og salgsar-
bejde 

513 Tjenere og bartendere 6% 
522 Salgsarbejde i butik 15% 
524 Andet salgsarbejde 8% 

9 Andet manuelt ar-
bejde 

911 Rengøringsarbejde i private 
hjem, hoteller og kontorer 

6% 

933 Transport- og lagerarbejde 4% 
941 Manuelt arbejde med tilberedning 
af mad 

3% 

962 Andet manuelt arbejde 2% 

Hvilke jobfunktioner varetager dimittenderne i de største 
aftagerbrancher? 

Den følgende tabel viser hvilke jobfunktioner dimittenderne især har i de enkelte 
brancher: 
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Branche Jobfunktioner 

Andel af dimit-
tenderne i 

denne 
branche der har 
disse jobfunkti-

oner 

G Handel 

2 Arbejde, der forudsætter viden på 
højeste niveau inden for pågældende 
område 

7% 

3 Arbejde, der forudsætter viden på 
mellemniveau 

18% 

4 Almindeligt kontor- og kundeser-
vicearbejde 

10% 

5 Service- og salgsarbejde 47% 
9 Andet manuelt arbejde 9% 

I Hoteller og restau-
ranter 

5 Service- og salgsarbejde 45% 
9 Andet manuelt arbejde 52% 

Opsummering: 

En væsentlig del af dimittenderne inden for denne uddannelse arbejder inden for 
handels-branchen (33 %), men herudover er dimittenderne ansat i mange for-
skellige brancher.  

Analysen tyder på, at en del af dimittenderne har vanskeligt ved at få job, hvor 
kvalifikationskravene er på højde med deres kompetencer. 17 % af dimitten-
derne har således andet manuelt arbejde, hvilket omfatter rengøringsarbejde, 
transport og lagerarbejde, manuelt arbejde med tilberedning af mad og andet 
manuelt arbejde. Samtidig arbejder 6 % som tjenere og bartendere. Bygnings- 
og anlægsteknik 

A.4 Serviceøkonom mv. 
Uddannelsesgruppen serviceøkonom mv. er mellemlange videregående uddan-
nelser. I alt fik 133 af undersøgelsens dimittender fra disse uddannelser ordi-
nære job i perioden oktober 2013 – juni 2018. 

Hvilke brancher er de ansat i? 

Figur G viser hvilke brancher dimittenderne blev ansat i: 
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Figur G Branchefordeling for det første ordinære job blandt dimittender fra uddan-
nelserne: Serviceøkonom mv. 

Note: Kategorien 'W Andre brancher' omfatter brancher med færre end 5 dimittender' 

Dimittenderne fik især ansættelse inden for de følgende brancher-grupper: 

Branche Branche 
- detaljeret gruppering  

Andel af dimit-
tenderne der 

arbejder i denne
branche 

R Kultur og fritid 
-Forlystelsesparker og andre fritidsak

tiviteter 
5% 

Sport 14% 

Hvilke jobfunktioner varetager de? 

Figur H viser hvilke jobfunktioner dimittenderne varetager: 
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Figur H Jobfunktioner i det første ordinære job blandt dimittender fra uddannel-
serne: Serviceøkonom mv. 

 

Dimittenderne arbejder især med følgende jobfunktioner: 

Jobfunktioner  
- overordnet gruppering 

Jobfunktioner 
- detaljeret gruppering 

Andel af dimitten-
derne der 

arbejder med disse 
jobfunktioner 

5 Service- og salgsarbejde 
522 Salgsarbejde i butik 7% 
524 Andet salgsarbejde 9% 

Hvilke jobfunktioner varetager dimittenderne i de største 
aftagerbrancher? 

Den følgende tabel viser hvilke jobfunktioner dimittenderne især har i de største 
aftagerbrancher: 

Branche Jobfunktioner 

Andel af dimit-
tenderne i 

denne 
branche der har 
disse jobfunkti-

oner 

R Kultur og fritid 

2 Arbejde, der forudsætter viden på 
højeste niveau inden for pågældende 
område 

19% 

3 Arbejde, der forudsætter viden på 
mellemniveau 

19% 

4 Almindeligt kontor- og kundeser-
vicearbejde 37% 

Opsummering: 

Dimittenderne inden for denne uddannelse arbejder inden for et bredt spektrum 
af brancher. Flest dimittender er der ansat inden for kultur og fritid, inden for 
handel og inden for rejsebureauer, rengøring og anden operationel service.  
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Analysen tyder på, at en del af dimittenderne arbejder med almindeligt kontor-
arbejde (21 %) og med service- og salgsarbejde (27 %). Samtidig er 14 % regi-
streret med typen 'Andet manuelt arbejde'. Det er efter alt at dømme udtryk for, 
at en del af dimittenderne ikke har fået job, hvor kvalifikationskravene svarer til 
deres kompetencer. 

A.5 It-uddannelser 
It-uddannelserne er mellemlange videregående uddannelser. I alt fik 122 af un-
dersøgelsens dimittender fra denne uddannelse ordinært job i perioden oktober 
2013 – juni 2018. 

Hvilke brancher er de ansat i? 

Figur I viser, hvilke brancher dimittenderne blev ansat i: 

Figur I Branchefordeling for det første ordinære job blandt dimittender fra uddan-
nelsen: It-uddannelser 

Note: Kategorien 'W Andre brancher' omfatter brancher med færre end 5 dimittender' 

Dimittenderne fik især ansættelse inden for de følgende brancher-grupper: 

Branche Branche  
- detaljeret gruppering 

Andel af dimit-
tenderne der 

arbejder i denne 
branche 

J Information og kom-
munikation It-konsulenter mv. 43% 

Hvilke jobfunktioner varetager de? 

Figur J viser hvilke jobfunktioner dimittenderne varetager: 
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Figur J Jobfunktioner i det første ordinære job blandt dimittender fra uddannelsen: 
It-uddannelser 

 

Dimittenderne arbejder især med følgende jobfunktioner: 

Jobfunktioner  
- overordnet gruppe-
ring 

Jobfunktioner 
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2 Arbejde, der forud-
sætter viden på høje-
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pågældende område 

251 Udvikling og analyse af software 
og applikationer 

44% 

Hvilke jobfunktioner varetager dimittenderne i de største 
aftagerbrancher? 

Den følgende tabel viser hvilke jobfunktioner dimittenderne især har i de største 
aftagerbrancher: 

Branche Jobfunktioner 

Andel af dimit-
tenderne i 

denne 
branche der har 
disse jobfunkti-

oner 

J Information og kom-
munikation 

2 Arbejde, der forudsætter viden på 
højeste niveau inden for pågældende 
område 

68% 

4 Almindeligt kontor- og kundeser-
vicearbejde 

18% 

 

 

 

59%

15%

13%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

2 Arbejde, der forudsætter viden på højeste
niveau inden for pågældende område

4 Almindeligt kontor- og
kundeservicearbejde

9 Andet manuelt arbejde

91 Andre Discokoder

It-uddannelser, MVU



 

 

     
 52  ANALYSE OM VEU-INDSATS FOR LEDIGE DIMITTENDER MED VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 

Opsummering: 

Cirka halvdelen af dimittenderne inden for denne uddannelse arbejder inden for 
information og kommunikationsbranchen (51 %).  

Analysen tyder på, at 59 % af dimittenderne får job, der forudsætter viden på 
højeste niveau. Det er især tilfældet inden for informations- og kommunikations-
branchen. 18 % af dimittenderne er registreret med almindeligt kontorarbejde 
mv., hvilket kan hænge sammen med usikkerhed omkring registreringen af ar-
bejdsfunktionerne. 

A.6 Pædagogik 
Uddannelsen pædagogik er en lang videregående uddannelse. I alt fik 233 af 
undersøgelsens dimittender fra denne uddannelse ordinært job i perioden okto-
ber 2013 – juni 2018. 

Hvilke brancher er de ansat i? 

Figur K viser hvilke brancher dimittenderne blev ansat i: 

Figur K Branchefordeling for det første ordinære job blandt dimittender fra uddan-
nelsen: Pædagogik 

Note: Kategorien 'W Andre brancher' omfatter brancher med færre end 5 dimittender' 

Dimittenderne fik især ansættelse inden for de følgende brancher-grupper: 
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Branche Branche  
- detaljeret gruppering 

Andel af dimitten-
derne der 

arbejder i denne 
branche 

P Undervisning 

Grundskoler 12% 
Gymnasier og erhvervsfag-
lige skoler 

11% 

Videregående uddannelses-
institutioner 

12% 

Voksenundervisning mv. 6% 

Q Sundhed og socialvæsen 

Daginstitutioner og dag-
centre mv. 

21% 

Læger, tandlæger mv. 3% 
Plejehjem mv. 11% 

Hvilke jobfunktioner varetager de? 

Figur L viser hvilke jobfunktioner dimittenderne varetager: 

Figur L Jobfunktioner i det første ordinære job blandt dimittender fra uddannelsen: 
Pædagogik 

 

Dimittenderne arbejder især med følgende jobfunktioner: 
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oner 

2 Arbejde, der forud-
sætter viden på høje-
ste niveau inden for 
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-230 Undervisning og pædagogisk ar
bejde 3% 

231 Undervisning og forskning ved 
universiteter og højere læreanstalter 

13% 

-232 Undervisning ved erhvervsuddan
nelser 

5% 

-234 Undervisning og pædagogisk ar
bejde 

28% 

-235 Andet undervisnings- og pædago
gisk arbejde 
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-260 Arbejde inden for jura, samfunds
videnskab og kultur 

5% 

-263 Arbejde inden for samfundsviden
skab og religion 

4% 

Hvilke jobfunktioner varetager dimittenderne i de største 
aftagerbrancher? 

Den følgende tabel viser hvilke jobfunktioner dimittenderne især har i den stør-
ste aftagerbranche: 

Branche Jobfunktioner 

Andel af dimit-
tenderne i 

denne 
branche der har 
disse jobfunkti-

oner 

P Undervisning 

2 Arbejde, der forudsætter viden på 
højeste niveau inden for pågældende 
område 

88% 

-4 Almindeligt kontor- og kundeser
vicearbejde 

7% 

Q Sundhed og social-
væsen 

2 Arbejde, der forudsætter viden på 
højeste niveau inden for pågældende 
område 

84% 

5 Service- og salgsarbejde 11% 

Opsummering: 

Langt de fleste dimittender inden for denne uddannelse arbejder inden for un-
dervisningsbranchen (42 %) og inden for sundhed og socialvæsen (35 %).  

Analysen tyder på, at en væsentlig del af dimittenderne har arbejde, der forud-
sætter viden på det højeste niveau (78 %). Det drejer sig især om undervisning 
og pædagogisk arbejde, andet undervisnings og pædagogisk arbejde og under-
visning og forskning ved universiteter og højere læreanstalter.  

A.7 Kommunikation og formidling 
Uddannelsen Kommunikation og formidling er en lang videregående uddannelse. 
I alt fik 68 af undersøgelsens dimittender fra denne uddannelse ordinært job i 
perioden oktober 2013 – juni 2018. 

Hvilke brancher er de ansat i? 

Figur M viser hvilke brancher dimittenderne blev ansat i: 
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Figur M Branchefordeling for det første ordinære job blandt dimittender fra uddan-
nelsen: Kommunikation og formidling 

Note: Kategorien 'W Andre brancher' omfatter brancher med færre end 5 dimittender' 

Ingen brancher har ansat mindst 25 dimittender. 

Hvilke jobfunktioner varetager de? 

Figur N viser hvilke jobfunktioner dimittenderne varetager: 

Figur N Jobfunktioner i det første ordinære job blandt dimittender fra uddannelsen: 
Kommunikation og formidling 

 

Dimittenderne arbejder især med følgende jobfunktioner: 
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Jobfunktioner  
- overordnet gruppering 

Jobfunktioner 
- detaljeret gruppering 

Andel af dimitten-
derne der 

arbejder med disse 
jobfunktioner 

 

2 Arbejde, der forudsætter 
viden på højeste niveau in-
den for pågældende område 

243 Arbejde inden for 
salg, marketing og PR 

8% 

-
263 Arbejde inden for 
samfundsvidenskab og re
ligion 

8% 

Opsummering: 

Dimittenderne inden for denne uddannelse arbejder inden for mange forskellige 
brancher. Flest dimittender er der ansat inden for information og kommunikation 
og undervisning.  

Analysen tyder på, at 43 % af dimittenderne får arbejde, der forudsætter viden 
på højeste niveau. 14 % er registreret med almindeligt kontor- og kundeservice-
arbejde, 25 % med service- og salgsarbejde og 10 % med andre jobfunktioner. 
Det er antagelig udtryk for, at nogle dimittender har været nødt til at søge job, 
hvor kvalifikationskravene ikke svarer til deres kompetencer. 

A.8 Digital design og interaktionsdesign 
Uddannelsen digital design og interaktionsdesign er en lang videregående ud-
dannelse. I alt fik 143 af undersøgelsens dimittender fra denne uddannelse ordi-
nært job i perioden oktober 2013 – juni 2018. 

Hvilke brancher er de ansat i? 

Figur O viser hvilke brancher dimittenderne blev ansat i:  
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Figur O Branchefordeling for det første ordinære job blandt dimittender fra uddan-
nelsen: Digital design og interaktionsdesign  

 

Dimittenderne fik især ansættelse inden for de følgende brancher-grupper: 

Branche Branche 
- detaljeret gruppering 

Andel af dimit-
tenderne der 

arbejder i denne 
branche 

J Information og kom-
munikation 

It-konsulenter mv. 10% 
Telekommunikation 3% 

P Undervisning 
Gymnasier og erhvervsfaglige skoler 5% 
Videregående uddannelsesinstitutioner 9% 

Hvilke jobfunktioner varetager de? 

Figur P viser hvilke jobfunktioner dimittenderne varetager: 
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Figur P Jobfunktioner i det første ordinære job blandt dimittender fra uddannelsen: 
Digital design og interaktionsdesign  

 

Dimittenderne arbejder især med følgende jobfunktioner: 

Jobfunktioner  
- overordnet gruppe-
ring 

Jobfunktioner 
- detaljeret gruppering 

Andel af dimit-
tenderne der 
arbejder med 

disse jobfunkti-
oner 

2 Arbejde, der forud-
sætter viden på høje-
ste niveau inden for 
pågældende område 

231 Undervisning og forskning ved 
universiteter og højere læreanstalter 

5% 

-234 Undervisning og pædagogisk ar
bejde 

6% 

251 Udvikling og analyse af software 
og applikationer 

9% 

-260 Arbejde inden for jura, samfunds
videnskab og kultur 

4% 

-263 Arbejde inden for samfundsviden
skab og religion 

12% 

Hvilke jobfunktioner varetager dimittenderne i de største 
aftagerbrancher? 

Den følgende tabel viser hvilke jobfunktioner dimittenderne især har i de største 
aftagerbrancher: 

Branche Jobfunktioner 

Andel af dimit-
tenderne i 

denne 
branche der har 
disse jobfunkti-

oner 

-J Information og kom
munikation 

2 Arbejde, der forudsætter viden på 
højeste niveau inden for pågældende 
område 

43% 

P Undervisning 
2 Arbejde, der forudsætter viden på 
højeste niveau inden for pågældende 
område 

76% 
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Opsummering: 

Dimittenderne inden for denne uddannelse arbejder inden for mange brancher. 
Flest finder vi inden for brancherne handel, information og kommunikation, vi-
denservice og undervisning. 

Analysen tyder på, at halvdelen af dimittenderne får arbejde, der forudsætter vi-
den på højeste niveau. 18 % er registreret med arbejdsfunktioner der svarer til 
almindeligt kontor- og kundeservicearbejde, 14 % med service- og salgsarbejde 
og 5 % med andet manuelt arbejde. 

A.9 Kulturteori og kulturanalyse 
Uddannelsen kulturteori og kulturanalyse er en lang videregående uddannelse. I 
alt fik 62 af undersøgelsens dimittender fra denne uddannelse ordinært job i pe-
rioden oktober 2013 – juni 2018. 

Hvilke brancher er de ansat i? 

Figur Q viser, hvilke brancher dimittenderne blev ansat i: 

Figur Q Branchefordeling for det første ordinære job blandt dimittender fra uddan-
nelsen: Kulturteori og kulturanalyse 

Note: Kategorien 'W Andre brancher' omfatter brancher med færre end 5 dimittender' 

Ingen brancher har ansat mindst 25 dimittender. 

Hvilke jobfunktioner varetager de? 

Figur R viser hvilke jobfunktioner dimittenderne varetager: 
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Figur R Jobfunktioner i det første ordinære job blandt dimittender fra uddannelsen: 
Kulturteori og kulturanalyse 

 

Ingen af disse jobfunktioner varetages af mindst 25 dimittender. 

Opsummering: 

Dimittenderne inden for denne uddannelse arbejder inden for et bredt spektrum 
af brancher. Flest er ansat i undervisningsbranchen.  

Analysen tyder på, at 31 % af dimittenderne får arbejde, der forudsætter viden 
på højeste niveau. 27 % er registreret med almindeligt kontor- og kundeservice-
arbejde, 15 % med service- og salgsarbejde og hele 17 % er registreret med ar-
bejde af typen 'Andet manuelt arbejde'. Det tyder på, at en hel del af dimitten-
derne har været nødt til at søge job, hvor kvalifikationskravene ikke svarer til 
deres kompetencer. 

A.10 Administration, forvaltning og ledelse 
Uddannelsen administration, forvaltning og ledelse er en lang videregående ud-
dannelse. I alt fik 237 af undersøgelsens dimittender fra denne uddannelse ordi-
nært job i perioden oktober 2013 – juni 2018. 

Hvilke brancher er de ansat i? 

Figur S viser hvilke brancher dimittenderne blev ansat i: 
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Figur S Branchefordeling for det første ordinære job blandt dimittender fra uddan-
nelsen: Administration, forvaltning og ledelse 

Note: Kategorien 'W Andre brancher' omfatter brancher med færre end 5 dimittender' 

Dimittenderne fik især ansættelse inden for de følgende brancher-grupper: 

Branche Branche - detaljeret gruppering 

Andel af dimit-
tenderne der 

arbejder i denne 
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Virksomhedskonsulenter 3% 

-O Offentlig administra
tion, forsvar og politi 

Forsvar, politi og retsvæsen mv. 3% 
Offentlig administration 11% 

Hvilke jobfunktioner varetager de? 

Figur T viser hvilke jobfunktioner dimittenderne varetager: 
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Figur T Jobfunktioner i det første ordinære job blandt dimittender fra uddannelsen: 
Administration, forvaltning og ledelse 
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-
Jobfunktioner  
- overordnet gruppe
ring 

Jobfunktioner 
- detaljeret gruppering 

Andel af dimit-
tenderne der 
arbejder med 

disse jobfunkti-
oner 

2 Arbejde, der forud-
sætter viden på høje-
ste niveau inden for 
pågældende område 
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6% 
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og applikationer 

4% 
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Hvilke jobfunktioner varetager dimittenderne i de største 
aftagerbrancher? 

Den følgende tabel viser hvilke jobfunktioner dimittenderne især har i den stør-
ste aftagerbranche: 
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Branche Jobfunktioner 

Andel af dimit-
tenderne i 

denne 
branche der har 
disse jobfunkti-

oner 

M Videnservice 

2 Arbejde, der forudsætter viden på 
højeste niveau inden for pågældende 
område 

51% 

3 Arbejde, der forudsætter viden på 
mellemniveau 

37% 

4 Almindeligt kontor- og kundeser-
vicearbejde 

10% 

-O Offentlig administra
tion, forsvar og politi 

2 Arbejde, der forudsætter viden på 
højeste niveau inden for pågældende 
område 

69% 

4 Almindeligt kontor- og kundeser-
vicearbejde 

16% 

Opsummering: 

En stor del dimittenderne inden for denne uddannelse arbejder inden for viden-
service (36 %). Desuden arbejder en del inden for offentlig administration mv. 
(14 %). 

Analysen tyder på, at halvdelen af dimittenderne har arbejde, der forudsætter 
viden på det højeste niveau. Det drejer sig i især om arbejde med finans og øko-
nomi. En relativt stor del (17 %) er registreret med almindeligt kontor- og kun-
deservicearbejde, men det er uklart i hvilket omfang, dette skyldes usikkerhed i 
forbindelse med registreringen.  

A.11 Globalisering og internationale 
samfundsstudier 

Uddannelsen globalisering og internationale samfundsstudier er en lang videre-
gående uddannelse. I alt fik 37 af undersøgelsens dimittender fra denne uddan-
nelse ordinært job i perioden oktober 2013 – juni 2018. 

Hvilke brancher er de ansat i? 

Figur U viser hvilke brancher dimittenderne blev ansat i: 
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Figur U Branchefordeling for det første ordinære job blandt dimittender fra uddan-
nelsen: Globalisering og internationale studier 

Note: Kategorien 'W Andre brancher' omfatter brancher med færre end 5 dimittender' 

Ingen brancher har ansat mindst 25 dimittender. 

Hvilke jobfunktioner varetager de? 

Figur V viser hvilke jobfunktioner dimittenderne varetager: 

Figur V Jobfunktioner i det første ordinære job blandt dimittender fra uddannelsen: 
Globalisering og internationale samfundsstudier 

 

Ingen af disse jobfunktioner varetages af mindst 25 dimittender. 
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Opsummering: 

Dimittenderne inden for denne uddannelse arbejder især inden for brancherne 
undervisning, handel og hotel og restaurant.  

Analysen tyder på, at ca. halvdelen af dimittenderne får arbejde, der forudsæt-
ter viden på højeste niveau. 24 % er registreret med arbejdsfunktionerne ser-
vice- og salgsarbejde og 28 % er registreret med andre disco-koder.  

A.12 Sociologi 
Sociologi-uddannelsen er en lang videregående uddannelse. I alt fik 64 af under-
søgelsens dimittender fra denne uddannelse ordinært job i perioden oktober 
2013 – juni 2018. 

Hvilke brancher er de ansat i? 

Figur W viser, hvilke brancher dimittenderne blev ansat i: 

Figur W Branchefordeling for det første ordinære job blandt dimittender fra uddan-
nelsen: Sociologi 

Note: Kategorien 'W Andre brancher' omfatter brancher med færre end 5 dimittender' 

Ingen brancher har ansat mindst 25 dimittender. 

Hvilke jobfunktioner varetager de? 

Figur X viser hvilke jobfunktioner dimittenderne varetager: 

Figur X Jobfunktioner i det første ordinære job blandt dimittender fra uddannelsen: 
Sociologi 
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Dimittenderne arbejder især med følgende jobfunktioner: 

Jobfunktioner  
- overordnet gruppering 

Jobfunktioner 
- detaljeret gruppering 

-Andel af dimitten
derne der 

arbejder med disse 
jobfunktioner 

-
2 Arbejde, der forudsætter 
viden på højeste niveau in
den for pågældende område 

231 Undervisning og 
forskning ved universiteter 
og højere læreanstalter 

17% 

260 Arbejde inden for 
jura, samfundsvidenskab 
og kultur 

15% 

261 Juridisk arbejde 10% 

-
263 Arbejde inden for 
samfundsvidenskab og re
ligion 

18% 

Opsummering: 

Dimittenderne inden for denne uddannelse arbejder inden for en række brancher 
hvoraf der er flest ansat inden for offentlig administration mv., undervisning 
samt sundhed og socialvæsen.  

Analysen tyder på, at næsten to tredjedele af dimittenderne får arbejde, der for-
udsætter viden på højeste niveau. 12 % er dog registreret med almindeligt kon-
tor- og kundeservicearbejde og 17 % med andre jobfunktioner. Det kan være 
udtryk for, at nogle af dimittenderne har været nødt til at søge job, hvor kvalifi-
kationskravene ikke svarer til deres kompetencer. 

A.13 Erhvervsøkonomi, cand.merc. 
Uddannelsen erhvervsøkonomi, cand.merc. er en lang videregående uddannelse. 
I alt fik 336 af undersøgelsens dimittender fra disse uddannelser ordinært job i 
perioden oktober 2013 – juni 2018. 
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Hvilke brancher er de ansat i? 

Figur Y viser hvilke brancher dimittenderne blev ansat i: 

Figur Y Branchefordeling for det første ordinære job blandt dimittender fra uddan-
nelsen: Erhvervsøkonomi, cand.merc. 

Note: Kategorien 'W Andre brancher' omfatter brancher med færre end 5 dimittender' 

  

11%

4%

14%

3%

4%

8%

4%

2%

13%

10%

12%

10%

2%

2%

3%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

C Industri

D Energiforsyning

G Handel

H Transport

I Hoteller og restauranter

J Information og kommunikation

K Finansiering og forsikring

L Ejendomshandel og udlejning

M Videnservice

N Rejsebureauer, rengøring og anden
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S Andre serviceydelser mv.
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Dimittenderne fik især ansættelse inden for de følgende brancher-grupper: 

Branche Branche - detaljeret gruppering 

-Andel af dimit
tenderne der 

arbejder i 
denne branche 

C Industri 
Fremst. af motorer, vindmøller og 
pumper 

3% 

Mejerier 1% 

G Handel 
Detailhandel mv 4% 
Engroshandel 10% 

-J Information og kom
munikation 

It-konsulenter mv. 4% 
Telekommunikation 2% 

M Videnservice 
Arkitekter og rådgivende ingeniører 2% 
Revision og bogføring 2% 
Virksomhedskonsulenter 6% 

-
-

N Rejsebureauer, ren
gøring og anden opera
tionel service 

Anden operationel service 2% 

Arbejdsformidling og vikarbureauer 5% 

-Ejendomsservice, rengøring og an
lægsgartnere 

3% 

-O Offentlig administra
tion, forsvar og politi 

Forsvar, politi og retsvæsen mv. 4% 
Offentlig administration 8% 

P Undervisning 
Gymnasier og erhvervsfaglige skoler 2% 

-Videregående uddannelsesinstitutio
ner 7% 

Hvilke jobfunktioner varetager de? 

Figur Z viser hvilke jobfunktioner dimittenderne varetager: 
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Figur Z Jobfunktioner i det første ordinære job blandt dimittender fra uddannelsen: 
Erhvervsøkonomi, cand.merc.  
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Dimittenderne arbejder især med følgende jobfunktioner: 

-
Jobfunktioner  
- overordnet gruppe
ring 

Jobfunktioner  
- detaljeret gruppering 

-

-

Andel af dimit
tenderne der 
arbejder med 

disse jobfunkti
oner 

-
-

2 Arbejde, der forud
sætter viden på høje
ste niveau inden for 
pågældende område 

231 Undervisning og forskning ved 
universiteter og højere læreanstalter 

5% 

-233 Almen undervisning efter grund
skoleniveau 

2% 

-240 Arbejde inden for økonomi, admi
nistration og salg 

2% 

-241 Arbejde inden for finans og øko
nomi 

5% 

 243 Arbejde inden for salg, marketing
og PR 

3% 

251 Udvikling og analyse af software 
og applikatoner 2% 

261 Juridisk arbejde 8% 

-263 Arbejde inden for samfundsviden
skab og religion 

2% 

264 Forfatterarbejde og journalistisk 
og sprogvidenskabeligt arbejde 

2% 

-
-

3 Arbejde, der forud
sætter viden på mel
lemniveau 

331 Arbejde med finans, regnskab og 
matematik 

5% 

332 Agent- og mæglerarbejde inden 
for salg og indkøb 

4% 

-333 Arbejde inden for forretningsser
vice 

3% 

- 
-

4 Almindeligt kontor
og kundeservicear
bejde 

411 Almindeligt kontorarbejde 14% 

431 Almindeligt beregningsarbejde 3% 

-5 Service- og salgsar
bejde 

513 Tjenere og bartendere 3% 
522 Salgsarbejde i butik 6% 
524 Andet salgsarbejde 2% 

-9 Andet manuelt ar
bejde 

911 Rengøringsarbejde i private 
hjem, hoteller og kontorer 

4% 

962 Andet manuelt arbejde 2% 
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Hvilke jobfunktioner varetager dimittenderne i de største 
aftagerbrancher? 

Den følgende tabel viser hvilke jobfunktioner dimittenderne især har i de enkelte 
brancher: 

Branche Jobfunktioner 

-

-

Andel af dimit
tenderne i 

denne 
branche der har 
disse jobfunkti

oner 

C Industri 

2 Arbejde, der forudsætter viden på 
højeste niveau inden for pågældende 
område 

29% 

3 Arbejde, der forudsætter viden på 
mellemniveau 

26% 

-4 Almindeligt kontor- og kundeser
vicearbejde 

29% 

G Handel 

3 Arbejde, der forudsætter viden på 
mellemniveau 

18% 

-4 Almindeligt kontor- og kundeser
vicearbejde 

28% 

5 Service- og salgsarbejde 38% 

-J Information og kom
munikation 

2 Arbejde, der forudsætter viden på 
højeste niveau inden for pågældende 
område 

36% 

-4 Almindeligt kontor- og kundeser
vicearbejde 24% 

5 Service- og salgsarbejde 20% 

M Videnservice 

2 Arbejde, der forudsætter viden på 
højeste niveau inden for pågældende 
område 

53% 

-4 Almindeligt kontor- og kundeser
vicearbejde 

22% 

-
-

N Rejsebureauer, ren
gøring og anden opera
tionel service 

3 Arbejde, der forudsætter viden på 
mellemniveau 

21% 

9 Andet manuelt arbejde 45% 

-O Offentlig administra
tion, forsvar og politi 

2 Arbejde, der forudsætter viden på 
højeste niveau inden for pågældende 
område 

79% 

3 Arbejde, der forudsætter viden på 
mellemniveau 

13% 

P Undervisning 

2 Arbejde, der forudsætter viden på 
højeste niveau inden for pågældende 
område 

68% 

-4 Almindeligt kontor- og kundeser
vicearbejde 

32% 

Opsummering: 

Dimittenderne inden for denne uddannelse arbejder indenfor et bredt spektrum 
af brancher. Flest finder vi inden for brancherne industri, handel, videnservice 
og offentlig administration mv. 

36 % af dimittenderne har arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau. 21 
% er registreret med almindeligt kontor- og kundeservicearbejde, men en del af 
disse har antageligt også arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau – 
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hvor kategoriseringen må tilskrives usikkerheden i forbindelse med registrering 
af disco-koderne. 

Analysen tyder dog på, at del af dimittenderne har vanskeligt ved at få job, hvor 
kvalifikationskravene er på højde med deres kompetencer. Det gælder antagelig 
især for de 14 %, der beskæftiger sig med salgs- og servicearbejde – der bl.a. 
omfatter arbejde som tjenere og bartendere og salgsarbejde i butik - og for de 8 
%, der beskæftiger sig med andet manuelt arbejde, hvilket bl.a. omfatter rengø-
ringsarbejde og andet manuelt arbejde. 

A.14 Bygnings- og anlægsteknik 
Uddannelsen bygnings- og anlægsteknik er en lang videregående uddannelse. I 
alt fik 145 af undersøgelsens dimittender fra denne uddannelse ordinært job i 
perioden oktober 2013 – juni 2018. 

Hvilke brancher er de ansat i? 

Figur Æ viser hvilke brancher dimittenderne blev ansat i: 

Figur Æ Branchefordeling for det første ordinære job blandt dimittender fra uddan-
nelsen: Bygnings- og anlægsteknik 

Note: Kategorien 'W Andre brancher' omfatter brancher med færre end 5 dimittender' 

Dimittenderne fik især ansættelse inden for de følgende brancher-grupper: 
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Branche Branche - detaljeret 
gruppering 

-Andel af dimitten
derne der 

arbejder i denne 
branche 

F Bygge og anlæg 
Anlægsentreprenører 6% 
Byggeentreprenører 6% 
Bygningsinstallation 4% 

M Videnservice Arkitekter og rådgivende 
ingeniører 

39% 

Hvilke jobfunktioner varetager de? 

Figur Ø viser hvilke jobfunktioner dimittenderne varetager: 

Figur Ø Jobfunktioner i det første ordinære job blandt dimittender fra uddannelsen: 
Bygnings- og anlægsteknik 

 

Dimittenderne arbejder især med følgende jobfunktioner: 

Jobfunktioner  
- overordnet gruppering 

Jobfunktioner  
- detaljeret gruppering 

-

 

Andel af dimitten
derne der 

arbejder med disse
jobfunktioner 

-
2 Arbejde, der forudsætter 
viden på højeste niveau in
den for pågældende område 

-
-

214 Ingeniørarbejde (und
tagen inden for elektrotek
nologi) 

37% 

-
-

216 Arbejde med arkitek
tur, infrastruktur og de
sign 

8% 

231 Undervisning og 
forskning ved universiteter 
og højere læreanstalter 

10% 

Hvilke jobfunktioner varetager dimittenderne i de største 
aftagerbrancher? 

Den følgende tabel viser hvilke jobfunktioner dimittenderne især har i de enkelte 
brancher: 
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Branche Jobfunktioner 

-

-

Andel af dimit
tenderne i 

denne 
branche der har 
disse jobfunkti

oner 

F Bygge og anlæg 

2 Arbejde, der forudsætter viden på 
højeste niveau inden for pågældende 
område 

57% 

3 Arbejde, der forudsætter viden på 
mellemniveau 

21% 

M Videnservice 

2 Arbejde, der forudsætter viden på 
højeste niveau inden for pågældende 
område 

53% 

5 Service- og salgsarbejde 13% 
9 Andet manuelt arbejde 20% 

Opsummering: 

De fleste dimittender inden for denne uddannelse arbejder inden for videnser-
vice og bygge- og anlægsbranchen.  

Analysen tyder på, at en stor del af dimittenderne har arbejde, der forudsætter 
viden på det højeste niveau (58 %). Dette drejer sig i høj grad om ingeniørar-
bejde både inden for bygge og anlæg og inden for videnservice (inden for viden-
service var 20 % af dimittenderne dog beskæftiget med andet manuelt arbejde). 
10 % var beskæftiget med undervisning på universiteter og højere læreanstalter 
i deres ordinære job. 8 % med arbejde med arkitektur, infrastruktur og design. 

A.15 Teknologi, produktion og produktudvikling 
Uddannelsen teknologi, produktion og produktudvikling er en lang videregående 
uddannelse. I alt fik 131 af undersøgelsens dimittender fra disse uddannelser or-
dinært job i perioden oktober 2013 – juni 2018. 

Hvilke brancher er de ansat i? 

Figur Å viser hvilke brancher dimittenderne blev ansat i: 
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Figur Å Branchefordeling for det første ordinære job blandt dimittender fra uddan-
nelsen: Teknologi, produktion og produktudvikling 

Note: Kategorien 'W Andre brancher' omfatter brancher med færre end 5 dimittender' 

Dimittenderne fik især ansættelse inden for de følgende brancher-grupper: 

Branche Branche 
- detaljeret gruppering 

-Andel af dimitten
derne der 

arbejder i denne 
branche 

C Industri 
Fremst. af andre maskiner 9% 

-Fremst. af motorer, vind
møller og pumper 

6% 

M Videnservice Arkitekter og rådgivende 
ingeniører 20% 

Hvilke jobfunktioner varetager de? 

Figur AA viser hvilke jobfunktioner dimittenderne varetager: 
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Figur AA Jobfunktioner i det første ordinære job blandt dimittender fra uddannelsen: 
Teknologi, produktion og produktudvikling  

 

Dimittenderne arbejder især med følgende jobfunktioner: 
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231 Undervisning og 
forskning ved universiteter 
og højere læreanstalter 

12% 

Hvilke jobfunktioner varetager dimittenderne i de største 
aftagerbrancher? 
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Den følgende tabel viser, hvilke jobfunktioner dimittenderne især har i de største 
aftagerbrancher: 

Branche Jobfunktioner 

-

-

Andel af dimit
tenderne i 

denne 
branche der har 
disse jobfunkti

oner 

C Industri 

2 Arbejde, der forudsætter viden på 
højeste niveau inden for pågældende 
område 

48% 

3 Arbejde, der forudsætter viden på 
mellemniveau 

23% 

9 Andet manuelt arbejde 13% 

M Videnservice 
2 Arbejde, der forudsætter viden på 
højeste niveau inden for pågældende 
område 

63% 

Opsummering: 

Dimittenderne inden for denne uddannelse arbejder især inden for industrien og 
inden for videnservice.  

Analysen tyder på, at halvdelen af dimittenderne har arbejde, der forudsætter 
viden på højeste niveau – først og fremmest ingeniørarbejde, men også arbejde 
med arkitektur, infrastruktur og design og undervisning ved universiteter og hø-
jere læreanstalter. Samtidig er 11 % dog registreret med almindeligt kontor- og 
kundeservicearbejde, 10 % med service- og salgsarbejde og 11 % med andet 
manuelt arbejde. Det tyder på, at en del dimittender ikke har fået job, hvor kva-
lifikationskravene svarer til deres kompetencer. 
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