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

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 Vestjylland. 

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 Vestjylland. 

I denne rapport er der et særligt fokus på potentialet for at løse arbejdskraft- og 
kompetenceudfordringer i Vestjylland med kandidater fra Østjylland og herved 
også nedbringe dimittendledigheden i Østjylland. 

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 Vestjylland. 

› Vestjylland står overfor markante rekrutteringsudfordringer, hvor virksom-
hederne kæmper for at tiltrække og fastholde arbejdskraft i landsdelen. Der 
er et potentialet for at løse disse arbejdskrafts- og kompetenceudfordringer 
med kandidater fra Østjylland og herved også nedbringe dimittendledighe-
den i Østjylland. Mange vestjyske virksomheder er imidlertid ikke vant til at 
ansætte den type arbejdskraft, som der typisk er et overudbud af i Østjyl-
land. 



 

 

     
        

  

        
     

       
        

         
         

        
       

         
          

  

         
         

         
       

   

        
        
         

      
             

      
     

    

          
       

           
      

       
          

       
        

        
       

      
    

     
       

          
            

         
       

      

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

›

› 

› 

› 

›

Analysen viser, at de mest ledighedsramte dimittender fra Vestjylland har 
en professionsbachelor-uddannelser, enten fysioterapeut eller pædagog, el-
ler inden for design og business. Uddannelsesgruppen Design og business 
indeholder flere internationale uddannelser, og en del af forklaringen på den 
høje ledighed, vurderer vi kan findes i netop dette aspekt. Foruden de 
nævnte uddannelser, viser analysen, at dimittender med en cand.merc. har 
svært ved at finde job. En forklaring kan her være, at denne uddannelse 
ikke er nær så virksomhedsrettet som andre uddannelser på AU Herning, 
fordi der ikke indgår praktik og case-forløb under studietiden. Dette er no-
get som virksomheder i landsdelen, fremhæver som særligt afgørende i en 
ansættelsesproces. 

Analysen viser derudover, at størstedelen af pædagog, ergo- og fysiotera-
peuterne ender med at finde et brancherelevant job, der svarer til deres 
kompetencer. Det tager bare længere tid for dem. Her handler det om at 
fremskynde processen – evt. gennem initiativer i forhold til geografisk mo-
bilitet. 

For en anden gruppe af dimittender fra uddannelser med højdimittendledig-
hed i landsdelen, gælder det, at de i lavere grad finder brancherelevant ar-
bejde, og i stedet tager ansættelser som ikke svarer til deres faglige kvalifi-
kationer. Det gælder bl.a. designuddannelser og handels- og markedsfø-
ringsøkonom. Her vurderer vi i høj grad, at der er et potentiale i at hjælpe 
dimittenderne til at tænke i et bredere arbejdsmarked, og hjælpe dem med 
at oversætte deres kvalifikationer til kompetencer, som virksomhederne 
kan forstå. 

For begge grupper fremhæves det af virksomheder og aktører på området, 
at dimittenderne skal sættes i stand til at synliggøre deres faglige og per-
sonlige kompetencer. Det gælder i høj grad for den gruppe, der ikke finder 
branche- og kompetence-relevante job, og som derfor vil have særlig gavn 
af at kigge på alternative virksomhedstyper og geografier. Det er imidlertid 
en udfordring, at dimittenderne har svært ved at "sælge sig selv" ind i virk-
somheden, og at virksomheder, der ikke er vant til at ansætte medarbej-
dere med de typer af uddannelser, skal hjælpes på vej. Vi ser at der gene-
relt er en tendens til, at små virksomheder kan være mere interesserede i 
kompetencer end uddannelser, fordi de har behov for brede kompetencer, 
sjældent specialister. Mellemstore virksomheder er mere tilbøjelige til at an-
sætte kandidater med en anden uddannelse end virksomhedens øvrige an-
satte, dog skal arbejdsgiveren gerne have kendskab til uddannelsen, herun-
der hvilke kompetencer der kan forventes af kandidaten. 

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



 

 

     
        

    
         

      
      

     
        

    
         

      
        

        
   

 

mittenderne kan tilføre. 

› Vi  vurderer  derudover,  at der  er  et potentiale  i forhold  til at dimittenderne 
kan  hjælpe virksomheder med fremtidige opgaver  i  kølvandet  på  de store 
udviklingstendenser,  f.eks.  grøn  omstilling,  digitalisering,  digital markedsfø-
ring og stigende dokumentations- og certificeringskrav. 

›

      

      
            

       
         

      
         

        
        

    
       
          

      
        

        
       

      
      

         
           

     
     

          
  

 

         
         
        

        
   

          
     

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

› Både brede akademikerinitiativer, som Isbryder-lignende ordninger, mobili-
tetskampagner mfl. har vist sig effektive til at få især kandidater fra Østjyl-
land til at se bredere på det vestjyske arbejdsmarked. Virksomhederne i 
landsdelen fremhæver, at den letteste og mindst indgribende måde hvorpå 
virksomheder kan lære uvante medarbejderprofiler at kende, er med pro-
jekt- eller casebaseret samarbejde. Det gælder både i forhold til uddannel-
sessystemet med studentersamarbejde, studiepraktik og samarbejde om 
specialer, men kan også være efter dimensionen. Korte praktik- og caseop-
gaver om virksomhedsrelevante emner i VEU-regi, giver de ledige dimitten-
der mulighed for ”at lære sproget” og afprøve deres kompetencer i nye 
sammenhænge og det virksomhederne et godt indblik i den værdi, som di-

Et konkret eksempel er indsatser relateret til grøn omstilling, hvor dimitten-
der med et kort grønt kursus i VEU-regi klædes på til at løse opgaver i virk-
somhederne på det grønne område. Det kan være opgaver lige fra projekt-
ledelse og undersøge et muligt grønt tiltag, f.eks. en green key certificering, 
udarbejde en bæredygtighedsstrategi og over til SoMe, branding og storyt-
elling om virksomhedens grønne tiltag. Indsatsen vil derfor være relevant, 
for flere af uddannelserne. "Det grønne kursus" eller "En grøn isbryderord-
ning" bør tænkes sammen med en virksomhedspraktik, løntilskud eller et 
projektsamarbejde. Initiativet kan eventuelt foregå i tæt samarbejde mel-
lem et grønt erhvervsnetværk og et jobcenter. I Nordjylland findes initiati-
vet "Det grønne rejsehold", hvor ledige dimittender får et kursus i konkret 
værktøj relevant for grøn omstilling og bæredygtighed i praksis, som deref-
ter omsættes i en virksomhed, når dimittenden indgår i et case-forløb. "Det 
grønne rejsehold" er et samarbejde mellem et jobcenter og et grønt er-
hvervsnetværk. Netop denne konstellation ser ud til at være den helt rigtige 
indgangsvinkel til netværkets virksomheder, fordi netværket i forvejen ken-
der og taler med virksomhederne om deres vækstpotentialer. 

› På lignende vis, er der potentialer i en indsats relateret til digitalisering, 
f.eks. en digital vækstpilot eller et digitalt rejsehold, der løser en afgrænset 
opgave. En opgave kunne være at hjælpe en virksomhed med dets tilstede-
værelse og branding på sociale medier. Indsatsen forudsætter ikke en be-
stemt uddannelse, når blot dimittenden klædes på med et kort kursus forin-
den. 

› 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. 



 

 

     
        

  

      
        
           

       

 

  
         

  

         
     

             
       
     

       
         

 

           
       

      
       

           
      

         
     

    

        
      
       
         

     
      

    
 

   
         
  

         
    

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

› 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 inden for mellemlange- og lange videregående uddannelser 
med høj dimittendledighed, har fået en VEU-indsats inden ordinær beskæfti-
gelse. Resultaterne i denne rapporter er baseret på tal for landsdelen Vestjyl-
land. 

Foruden en desk research af eksisterende viden, har vi foretaget en kvalitativ 
dataindsamling til at belyse, bl.a. hvad der karakteriserer de virksomheder der 
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 fire vestjyske virksomheder som har 
mellem- og højtuddannede ansatte. Hertil kommer tre virksomheder fra Thy-
området, som vi har interviewet i forbindelse med analysen for RAR Nordjylland, 
men som vi vurderer står over for mange af de samme udfordringer, som de 
virksomheder, der administrativt tilhører RAR Vestjylland-området. Foruden 
virksomhederne har vi talt med seks repræsentanter fra forskellige uddannelses-
institutioner, rekrutteringsvirksomheder, brancheorganisationer, - og beskæfti-
gelsesaktører. 

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? 



 

 

     
        

        
      

      

       
          

      
      

      
    

         
           

         
         

         
   

   
            

         
          
       
         

          
           

           

         
          

      
       

     

      
        

     
       

        
     

      
     

        
      

           
       

      
   

ANALYSE OM VEU-INDSATS FOR LEDIGE DIMITTENDER MED VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 11 

› 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 
halve år. Resultaterne viser procentandelen af dimittender, der har været ledige 
længe og de fem 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 værdifuldt input og kvalificering, og 
er kommet med konkrete opmærksomhedspunkter til dataindsamling. 

Foruden referencegruppemøderne, har vi afholdt telefoninterviews med seks ak-
tører inden for erhverv, uddannelse og beskæftigelse. I interviewene er vi kom-
met omkring emner som: virksomhedernes kompetencebehov, særlige vestjyske 
udfordringer ift. geografi, dimittenderne, særligt virksomme forløb, f.eks. erfa-
ringer 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 aktørerne været behjælpelige med at pege på virk-
somheder, som COWI kunne tage kontakt til. 

Endelig har vi afholdt fire virksomhedsinterviews, bredt geografisk spredt i 
Vestjylland. Hertil kommer tre virksomheder fra Thy-området, som vi har inter-
viewet i forbindelse med analysen for RAR Nordjylland, men som vi vurderer står 
over for mange af de samme udfordringer, som de virksomheder, der admini-
strativt tilhører RAR Vestjylland-området. De i alt syv virksomheder har været 
fordelt indenfor følgende brancher: 



 

 

     
        

  

     

   

 

 

   

  

 

       
        

        

    
     

    
       

     
    

    

          
   

        
         

      

     
    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

› Bogføring, revision og skatterådgivning 

› Fremstilling af metalkonstruktioner 

› Reklamebureau 

› Elinstallation 

› Produktion af maskiner 

› Fremstilling af bygninger 

› Forsikring 

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 opgaver og potentielle behov for videregå-
ende uddannede, og deres erfaringer med videregående uddannede hidtil. Em-
nerne i interviewguiden har været koncentreret omkring fire temaer: 

› De nyuddannede. Hvad karakteriserer de højtuddannede i virksomheden, er 
de svære at tiltrække 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. 

› Potentialet for at løse arbejdskraft- og kompetenceudfordringer i Vestjylland 
med kandidater fra Østjylland og nedbringe dimittendledigheden i Østjyl-
land. 
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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 Vestjylland. 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 fem 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 le-
dighed. 

I rapporterne for henholdsvis Nordjylland og Østjylland definerer vi ledighedskri-
teriet ved 80 % ledighed i det første år efter endt uddannelse. For Vestjylland 
har vi dog, efter aftale med AMK Midt-Nord, valgt at definere ledighedskriteriet 
ved 80 % ledighed i det første halve år. Årsagen til dette er, at der er flere pro-
fessionsbachelorer-uddannelser end universitetsuddannelser i Vestjylland, og at 
der derfor er flere mellem- og højtuddannede dimittender som dimitterer halvår-
ligt i stedet for årligt. Ved at sætte kriteriet ned fra ét år til seks måneder kan vi 
også indfange de halvårlige dimittender 

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 overrepræsenterede i ledigheds-
køen. Udgangspunktet for analysen er dimittender, der har afsluttet deres mel-
lemlange eller lange videregående uddannelse i den femårige periode fra okto-
ber 2013 til juli 2018, og som boede i eller flyttede til Vestjylland inden for det 
første år efter, uddannelsen blev afsluttet. 

På grundlag af registerdata har vi undersøgt, hvilke fem uddannelser, der har 
haft flest dimittender med en meget høj ledighedsgrad, dvs. en ledighedsgrad 
på mindst 80 % i det første halve år som dimittend. Ledighedsgraden har vi de-
fineret, som andelen af uger med ledighed. 

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

RAR Vestjylland er ikke en universitetsregion, men har en afdeling af Aarhus 
Universitet beliggende i Herning, AU Herning, hvorfra der uddannes kandidater 
inden for forretningsudvikling og teknologi. RAR Vestjylland har ligeledes profes-
sionsbachelor-uddannelsessteder tre steder, i Herning inden for business og de-
sign, i Holstebro inden for sundhedsfaglige, pædagogiske, socialfaglige og tekni-
ske uddannelser og i Skive kan man læse til lærer. 

Nedenfor har vi oplistet de mellemlange og lange videregående uddannelser, 
som er særligt udfordrede af ledighed. For at sikre at vi alene analyserer uddan-
nelser, hvor de beskæftigelsesmæssige problemer har en vis volumen, indgår 
alene uddannelser, hvor mindst 30 dimittender havde en ledighedsgrad på 
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mindst 80 % i det første halve år, og i Vestjylland er der kun fem uddannelser 
hvor dette er tilfældet. 

Resultatet fremgår af Tabel 2-1 herunder. 

Tabel 2-1 De fem uddannelser i Vestjylland, hvor andelen af dimittender med høj le-
dig hed i det første år, er størst. 

Uddannelse 

Andel med 
mindst 80 % 
ledighed 
i det første 
halve år som 
dimittend 

Antal med 
mindst 80 % 
ledighed 
i det første 
halve år som 
dimittend 

50305010 Designuddannelser uden nærmere 
angivelse, MVU 44% 

121 

50382510 Handels og markedsføringsøkonom 
mv., MVU 39% 

55 

70396010 Erhvervsøkonomi, cand.merc., LVU 31% 40 
50891510 Ergo og fysioterapeut, MVU 27% 118 
50201510 Pædagog, MVU 22% 272 

Note: Tabellen omfatter uddannelser med mindst 30 personer med mindst 80 % ledighedsgrad i det 

første halve år som dimittend. Ledighedsgraden er defineret som andelen af uger med ledighed. Tabel-

len omfatter dimittender i perioden oktober 2013 - juli 2018, der boede i eller flyttede til Vestjylland 

inden for det første halve år efter uddannelsen blev afsluttet. 

Som det ses, har 44 % af dimittenderne fra de mellemlange videregående ud-
dannelser Designuddannelser uden nærmere angivelse1 været ledige i mindst 80 
% af ugerne i deres første halve år efter uddannelsen blev afsluttet. Herefter føl-
ger Handels- og markedsføringsøkonom mv., hvor 39 % af dimittenderne har 
haft en ledighedsgrad på mindst 80 %. 

Ud af de fem uddannelser på listen er det altså de fire af dem, der er mellem-
lange videregående uddannelser. De professionsbachelor-uddannelser, hvor 
sandsynligheden for at få et job efterfølgende, er mindst, og hvor den stude-
rende risikerer at være ledig i længst tid, er inden for design og business. Begge 
uddannelsesgrupper indeholder flere internationale uddannelser, og en del af 
forklaringen på den høje ledighed kan netop findes i dette aspekt. 

Flere aktører fortæller os, at internationale studerende har sværere ved at finde 
job, fordi virksomhederne som udgangspunkt foretrækker dansksprogede med-
arbejdere, medmindre der er tale om en specifikt sprogligt behov i forhold til 
virksomhedens eksportmarked, som den udenlandske studerende mestrer. Til 
gengæld oplever forskellige aktører også, at udenlandske studerende er mere 

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 
u.n.a.. 
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villige end deres danske medstuderende, til at søge job længere væk, fordi de i 
forvejen er langt hjemmefra. 

Den eneste lange videregående uddannelse på listen over de mest ledighedspla-
gede uddannelser i Vestjylland, er Erhvervsøkonomi. En forklaring på at dimit-
tender fra denne uddannelsesretning har sværere ved at finde job, er at uddan-
nelsen, i modsætning til mange andre af AU Hernings uddannelser, ikke er nær 
så virksomhedsrettet, og at der ikke indgår praktik og case-forløb under studie-
tiden. 

Nedenfor har vi vist det gennemsnitlige antal uger, som dimittenderne fra ud-
dannelserne er ledige i. Som det fremgår, ændrer det ikke ved rangeringen af 
uddannelserne. 

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

Uddannelse 

Gennemsnitlig 
% andel uger 
med ledighed 
i det første år 
efter dimis- 

sion 

Gennem-
snitlig an-
tal uger 
med ledig-

hed 
i det første 
år efter di-
mission 

50305010 Designuddannelser uden nærmere 
angivelse, MVU 58% 15,2 
50382510 Handels og markedsføringsøkonom 
mv., MVU 52% 13,4 
50891510 Ergo og fysioterapeut, MVU 47% 12,3 
70396010 Erhvervsøkonomi, cand.merc., LVU 46% 11,9 
50201510 Pædagog, MVU 39% 10 

Årsagerne til den højere ledighed blandt disse uddannelser har flere facetter. 
Som vi var inde på ovenfor, skal nogle af forklaringer formentligt findes i de stu-
derendes geografiske mobilitet og de sproglige barrierer blandt udenlandske stu-
derende. 

For nogle uddannelser kan der være tale om dimensioneringsforskydninger, dvs. 
der er en forsinkelse mellem en eventuel ændring af dimensioneringen for en 
uddannelse og til det slå igennem på kandidatproduktionen tre til 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. 
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3 Virksomhedernes efterspørgsel
I dette afsnit præsenteres det hvilke typer job kandidater fra uddannelser med 
høj dimittendledighed i Vestjylland 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 fem 
uddannelser med høj dimittendledighed i Vestjylland får job, og herunder hvilke 
jobfunktioner de har. 

Fordelt på de foroven præsenterede fem uddannelser, som har haft den højeste 
dimittendledighed i Vestjylland, er der i alt 1.905 dimittender der har været le-
dige mindst 80 % i det første halve år som dimittend og som har fået ordinært 
job i perioden oktober 2013 – juni 2018. 

I det følgende redegøres dels indenfor hvilke brancher disse 1.905 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 fem uddannelser får job 
og hvilke jobfunktioner de har 

Uddannelse med 

høj dimittend le-

dighed 

Hvilke brancher får de job Hvilke jobfunktioner får de? 

Pædagog, MVU 

(1095 dimitten-

der) 

› 

› 
› 
› 
› 

Daginstitutioner og dagcentre 

mv. (41 %) 

Plejehjem mv. (40 %) 

Grundskoler (8 %) 

Detailhandel mv (2 %) 

Gymnasier og erhvervsfaglige 

skoler (1 %) 

› 

› 

› 

› 

› 

› 
› 

Undervisning og pædagogisk ar-

bejde (43 %) 

Andet undervisnings- og pæda-

gogisk arbejde (23 %) 

Omsorgsarbejde inden for sund-

hedsområdet (15 %) 

Børneomsorgsarbejde og hjæl-

pelærerarbejde (12 %) 

Undervisning og pædagogisk ar-

bejde (1 %) 

Salgsarbejde i butik (1 %) 

Kasseassistentarbejde og be-

slægtet kundebetjening (1 %) 
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Designuddannel-

ser uden nær-

mere angivelse, 

MVU (225 dimit-

tender) 

› Engroshandel (36 %) 

› Detailhandel mv (18 %) 

› Ejendomsservice, rengøring og 

anlægsgartnere (4 %) 

› Anden operationel service (4 

%) 

› Arbejdsformidling og vikarbu-

reauer (3 %) 

› 
› 

› 

› 

› 

› 
› 
› 

› 
› 

› 
› 

Salgsarbejde i butik (13 %) 

Arbejde med arkitektur, infra-

struktur og design (10 %) 

Agent- og mæglerarbejde inden 

for salg og indkøb (10 %) 

Almindeligt sekretærarbejde (9 

%) 

Rengøringsarbejde i private 

hjem, hoteller og kontorer (9 %) 

Almindeligt kontorarbejde (5 %) 

Tjenere og bartendere (4 %) 

Transport- og lagerarbejde (4 

%) 

Andet manuelt arbejde (4 %) 

Arbejde inden for salg, marke-

ting og PR (3 %) 

Kundeinformationsarbejde (3 %) 

Kasseassistentarbejde og be-

slægtet kundebetjening (3 %) 

Handels- og 

markedsførings-

økonom mv., 

MVU (116 dimit-

tender) 

› Detailhandel mv (17 %) 

› Engroshandel (15 %) 

› 
› 
› 

Salgsarbejde i butik (14 %) 

Tjenere og bartendere (7 %) 

Andet salgsarbejde (6 %) 

Ergo- og fysiote-

rapeut, MVU 

(365 dimitten-

der) 

› Plejehjem mv. (36 %) 

› Læger, tandlæger mv. (20 %) 

› Daginstitutioner og dagcentre 

mv. (11 %) 

› Hospitaler (6 %) 

› 
› 

› 

› 
› 

› 

Andet sundhedsarbejde (53 %) 

Omsorgsarbejde inden for sund-

hedsområdet (12 %) 

Børneomsorgsarbejde og hjæl-

pelærerarbejde (7 %) 

Salgsarbejde i butik (4 %) 

Undervisning og pædagogisk ar-

bejde (2 %) 

Kasseassistentarbejde og be-

slægtet kundebetjening (2 %) 

Erhvervsøko-

nomi, 

cand.merc., LVU 

(104 dimitten-

der) 

Ingen brancher har ansat mindst 25 

dimittender. 
› Juridisk arbejde (5 %) 
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På tværs af uddannelserne, kan vi udtrække to hovedkonklusioner: 

› Dimittender fra uddannelserne Designuddannelser uden nærmere angivelse, 
Handels- og markedsføringsøkonom mv. og Erhvervsøkonomi, cand.merc., 
LVU får i overvejende grad arbejde som umiddelbart ikke svarer til deres 
faglige kvalifikationer. 

› Der er bemærkelsesværdigt mange pædagog- og ergoterapeutuddannede 
med bopæl i Vestjylland som går ledige over 80 % af det første år som ny-
uddannet. Dog får størstedelen af dem arbejde inden for sundheds- og soci-
alvæsenet, hvilket må antages at være relevant for deres uddannelse. 

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

3.1 Aftagervirksomheder 
Centrale aktører inden for jobcenter- og uddannelsesregi, bekræfter resultater 
fra øvrige analyser på området som fremhæver følgende karakteristika på afta-
gervirksomheder: 

› 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 også bekræftes i den kvantitative analyse, er der en tendens til at di-
mittender med en mellem- og langvideregående uddannelse ansættes inden 
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. Virksom-
heder der vækster har ofte brug for yderligere arbejdskraft, og opleves at 
have en højere risikovillighed i forhold til at satse på nye forretningsområ-
der. 
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3.2 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 relevante aktører inden for jobcenter- og uddannelsesinstitutionsregi i lands-
delen samt fire vestjyske virksomheder som har mellem- og højtuddannede an-
satte. Hertil kommer tre virksomheder fra Thy-området, som vi har interviewet i 
forbindelse med analysen for RAR Nordjylland, men som vi vurderer står over 
for mange af de samme udfordringer, som de virksomheder, der administrativt 
tilhører RAR Vestjylland. 

3.2.1 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 høj grad de uddannelsestitler 
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 de er de brede kompetencer, der er behov, 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. 

3.2.2 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 
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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 aller-
helst kunne lave et businesscase på sig selv (tydeliggøre sin egen værdi), 
så merværdien af at ansætte en højtuddannet bliver meget tydelig for ar-
bejdsgiveren 

› 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" 

› Derudover skal dimittenden være villig til at flytte. Det er et stort ressour-
cetræk for virksomheden, hvis medarbejderne er ansat i korte perioder 

3.2.3 Faglige kompetencer og fremtidige opgaver 
I øvrige analyser på området, fremhæves faglige kompetencer som for eksempel 
struktur, strategi, kompetenceudvikling, HR, lean, automatisering, programme-
ring, robotprogrammering, procesudvikling og generel forretningsforståelse som 
efterspurgte af virksomhederne. Dette bekræftes af både de adspurgte virksom-
heder i regionen og relevante aktører fra jobcentre- og uddannelsesinstitutioner. 

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 dimitten-
der 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 til. Deres svar er samlet herunder: Markedsføring og kommunikation 
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› Digitalisering, herunder it-sikkerhed (GDPR) 

› Teknologisk omstilling, automatisering 

› Internationalisering, SOME, online-salg og digital markedsføring 

› Stigende dokumentation, procedurekrav 

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

› Ekspertviden om bæredygtighed (her fremhæves bygge- og anlægsbran-
chen - hvordan byggepladser kan blive grønne? Der kommer langsomt 
mere omfattende lovgivning på området.) 

› Planlægnings og procesoptimering, herunder projektledelse og kvalitetssik-
ring af processer 

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

› Kortlægning af virksomheders værdistrøm. Herunder gennemanalyserer 
processer og automatiseres/optimere. 

› Energibesparende produktioner, f.eks. i forhold til ventilation, reducering af 
CO₂ udslip 

› Employer Branding 

Case Behov for nye kompetencer når virksomheden vokser 

"Vi er et reklame- og webbureau, som udelukkende har medie-faglige 
medarbejdere ansat, hvoraf størstedelen har en lang videregående uddan-
nelse. Men vores virksomhed er også vokset fra 4 personer til 15 personer 
på 2,5 år, og vi kan se, at vi snart vil få brug for personer, der kan sætte 
ting i systemer og få ting til at glide i projektorganisation. Vi skal nok bare 
hjælpes lidt på vej". 

Virksomhed i Holstebro inde i et vækstforløb 
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Uddannelse VEU og evt. an-
den indsats 

Kun an 
den ind-
sats 

Hverken VEU 
eller anden 
indsats 

50201510 Pædagog, MVU 1% 16% 83% 
50305010 Designuddannelser 
unden nærmere angivelse, MVU 11% 25% 64% 

50382510 Handels og mar-
kedsføringsøkonom mv., MVU 9% 20% 71% 

50891510 Ergo og fysiotera 
peut, MVU 1% 28% 70% 

70396010 Erhvervsøkonomi, 
cand.merc., LVU 8% 28% 64% 
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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 
Vestjylland 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 1.905 dimittender, 
der afsluttede en af de 5 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 Vestjylland 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).  

Flest finder vi blandt dimittenderne fra uddannelserne Designuddannelser uden 
nærmere angivelse (11 %), Handels- og markedsføringsøkonom mv. (9 %) og 
Erhvervsøkonomi, cand.merc. (8 %). Færrest finder vi blandt pædagogerne (1 
%) og ergo- og fysioterapeuterne (1 %) (Tabel 4-1). 

Designuddannelser uden nærmere angivelse (36 %) og erhvervsøkonomi, 
cand.merc. (36 %) har de største andele af dimittender, der har fået en indsats. 
Blandt dimittenderne fra pædagoguddannelsen er den tilsvarende andel 17 %. 



 

 

     
        

  
             

        

        

           

  Andel af dimittenderne   
 Uddannelse   med ordinære job, der har fået  

  VEU indsats 
   50201510 Pædagog, MVU  1% 
   -50305010 Designuddannelser uden nær 

  mere angivelse, MVU  11% 

 50382510 Handels -  og markedsføringsøko-
  nom mv., MVU  9% 

 50891510 Ergo -    og fysioterapeut, MVU  1% 
   70396010 Erhvervsøkonomi, cand.merc., 

 LVU  8% 

          
   

    

        
          

       
  

      
        

  

    
              

        
    

     
       

    

        

          
  

  Andel af dimittenderne   

 Uddannelse      med ordinære job, der har fået   
 indsatsen:  

Vejlednings -  og opkvalificering 
   50201510 Pædagog, MVU  7% 
  -50305010 Designuddannelser unden nær 

  mere angivelse, MVU  18% 
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4.1.1 VEU-indsats 
Vi kan konstatere, at 3 % af de dimittender, der er kommet i ordinært job, har 
fået bevilget en indsats inden for voksen- og efteruddannelse. 

Tabellen herunder, viser andelen fordelt på de forskellige uddannelser. 

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

Kurserne har især bestået i: Forberedende voksenuddannelse i øvrigt (24 %), 
Danskundervisning ved sprogcentre mv. (9 %), markedsføring og reklame (9 %) 
og endelig er kursus-indholdet uoplyst for 16 %. 

Det er kun én af uddannelserne, nemlig Designuddannelser uden nærmere angi-
velse, som har haft kursustyper med mindst fem deltagere. Her har dimitten-
derne fået bevilget kursus inden for 'Forberedende voksenuddannelse i øvrigt' 
(48 %). 

De øvrige uddannelser har ingen kursustyper med mindst fem deltagere (Pæda-
gog, Handels- og markedsføringsøkonom mv., Ergo- og fysioterapeut og 
Erhvervsøkonomi, cand.merc.). 

4.1.2 Vejledning og opkvalificering 
Vi kan konstatere, at 11 % 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. 

Tabel 4-3 Andel af dimittender med ordinære job, der har fået indsatsen: Vejledning 
og opkvalificering 



 

 

     
        

  

 50382510 Handels -  -og markedsføringsøko 
  nom mv., MVU  15% 

 50891510 Ergo -    og fysioterapeut, MVU  11% 
   70396010 Erhvervsøkonomi, cand.merc., 

 LVU  28% 

   
         

     
         

        
   

          
 

  Andel af dimittenderne   
 Uddannelse    med ordinære job, der har fået  

   indsatsen: Ordinær uddannelse 

   50201510 Pædagog, MVU  1% 
  -50305010 Designuddannelser unden nær 

  mere angivelse, MVU  4% 

 50382510 Handels -  og markedsføringsøko-
  nom mv., MVU  7% 

 50891510 Ergo -    og fysioterapeut, MVU  2% 

 

  
           

       
      

          

 Uddannelse   Andel af dimittenderne   
 med ordinære 

     job, der har fået indsatsen: 
 Løntilskud 

   50201510 Pædagog, MVU  3% 
   -50305010 Designuddannelser uden nær 

  mere angivelse, MVU 
 7% 

 50382510 Handels -  og markedsføringsøko-
  nom mv., MVU 

 4% 

 50891510 Ergo -    og fysioterapeut, MVU  4% 
   70396010 Erhvervsøkonomi, cand.merc.,  5% 

 LVU 
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4.1.3 Ordinær uddannelse 
Vi kan konstatere, at 2 % 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 

4.1.4 Løntilskud 
Vi kan konstatere, at 4 % 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 

4.1.5 Virksomhedspraktik 
Vi kan konstatere, at 17 % 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. 



 

 

     
        

         
 

    Andel af dimittenderne med or -
 Uddannelse      dinære job, der har fået indsat -

  sen: Virksomhedspraktik 

   50201510 Pædagog, MVU  12% 
   -50305010 Designuddannelser uden nær 

  mere angivelse, MVU  28% 

 50382510 Handels -  og markedsføringsøko-
  nom mv., MVU  22% 

 50891510 Ergo -    og fysioterapeut, MVU  24% 
  70396010 Erhvervsøkonomi, cand.merc., 

 LVU  21% 

 

  
          

           
        

          
        

 

 Uddannelse     Andel af dimittenderne med or -
     -dinære job, der har fået indsat 

   sen: Anden indsats 

   50201510 Pædagog, MVU  2% 
   50305010 Designuddannelser uden nær-  3% 

  mere angivelse, MVU 
 50891510 Ergo -    og fysioterapeut, MVU  2% 
   70396010 Erhvervsøkonomi, cand.merc.,  -

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

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 seks 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 
uddannelser. 

-: Færre end 5 personer 

4.2 Det gode sammenspil mellem aktører og 
højtuddannede – hvad virker? 

Som genkendes i øvrige analyser på området, har de virksomheder vi har inter-
viewet ligeledes fremhævet, at virksomhedspraktik og løntilskud er velfunge-
rende indsatser for at få dimittenderne i arbejde. De adspurgte virksomheder og 
aktører fremhæver, at det særligt gælder i tilfælde hvor dimittenden har en aty-
pisk uddannelse ift. den profil, virksomheden plejer at søge. Således fungerer 
praktik og løntilskud som en uforpligtende måde for mange virksomheder for at 
prøve dimittenden af og få kendskab til de former for opgaveløsning og værdi, 
dimittenden kan bidrage med. 

For studerende fungerer det godt at få dem ind i en virksomhed via projektsam-
arbejder – det gælder særligt ift. internationale studerende. Flere virksomheder 
giver udtryk for, at det er lettere at tiltrække internationale studerende og dimit-
tender til f.eks. Ringkøbing-Skjern, fordi mange er vant til at rejse og ikke har 
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forbehold overfor større afstande. Desuden kan det også være en fordel for in-
ternationalt orienterede virksomheder at ansætte internationale dimittender, 
fordi de kan have indgående kendskab til virksomhedens eksportmarked. Er-
hvervsrådet er bl.a. koordinator på www.expat-in.dk, som er lokalområdets in-
ternationale portal. 

Case For at gøre Vestjylland til et attraktivt arbejdssted for højtuddannede 
tilbyder Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd "Career Campus". Det er et tilbud 
om midlertidig indkvartering for studerende og videns medarbejdere, der 
er i praktik og/eller projektforløb inklusiv virksomhedspraktik, studiepraktik 
og fastansættelse. Tiltaget er tilrettelagt som et socialt fællesskab, hvor 
forskellige faglige og kulturelle baggrunde skaber et internationalt miljø og 
netværk. Erhvervsrådet hjælper studerende med at få kontakt til virksom-
heder, og virksomheder får hjælp til at formulere de projekt- eller jobbe-
skrivelser, de har behov for. 

For mindre virksomheder placeret tæt på store virksomheder som Vestas, er det 
en udfordring at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, fordi dimittender søger mod 
de store virksomheder. Det fremgår af virksomhedsudsagn og en årlig erhvervs-
klima-måling. Selv i større byer som Skive, opleves dette som en udfordring. De 
interviewede virksomheder gør bl.a. brug af eksterne rekrutteringsfirmaer eller 
intern oplæring for at afhjælpe problemet. En anden mulighed, er at virksomhe-
der hjælpes til at se bredere på hvilke kompetencer de har behov for. 

Case En mellemstor midtjysk virksomhed udtaler "Vi får mange mails om 
at deltage i det ene eller andet, men det var først da det lokale erhvervs-
fremmekontor troppede fysisk op, at vi fik mod på at deltage med en case 
i en case challenge. Opgaven blev løst af studerende med en helt anden 
uddannelse end den vi har beskæftiget i virksomheden, og vi blev meget 
overraskede over, hvor givtigt det var for os. Vi fik øjnene op for behov, vi 
slet ikke vidste, vi havde. I dag kan vi ikke forstå, at vi tidligere sagde nej 
til sådanne forløb, men vi havde simpelthen brug for, at der sad en person 
overfor og fik os overbevist" 

En lokalt koordineret indsats virker især overfor små- og mellemstore virksom-
heder med ca. 15-50 ansatte. Koordineret samarbejde mellem erhvervsråd, job-
centre og deres samarbejdspartnere, rekrutteringsbureauer og uddannelsesinsti-
tutioner i området er især effektive. Særligt sambesøg hos virksomheder fra 
jobcentre i både Aarhus og det øvrige Vestjylland, der har kendskab til tilbud og 
muligheder for virksomheder, har vist sig at være værdifuldt for virksomhe-
derne. Sambesøg er ifølge de interviewede virksomheder lettere at forholde sig 
til, fordi der er en indgang til ”systemet”, hvor aktørerne hver især løbende hol-
der sig ajour med relevante ordninger på området. Som en del af den lokalt ko-
ordinerede indsats, har flere virksomheder også fået hjælp til at definere kon-
krete opgaver og behov, hvorpå de ledes videre til uddannelsesinstitutioner eller 
relevante jobcentertilbud. 

http:www.expat-in.dk


 

 

     
        

 

     
         

 

 

     
       

       
       

     
           

       
       

         
         
     

       
      

        
        

  

         
       

    
  

 

         
    

        
      

       
         

       
       

     
         

         
   

         
     

ANALYSE OM VEU-INDSATS FOR LEDIGE DIMITTENDER MED VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 27 

Case En mindre virksomhed i Vestjylland fortæller om, at "… Væksthus
Midtjylland troppede op fysisk og spurgte om et projekt med studerende  
fra AU Herning ikke var noget for dem". Ifølge virksomheden havde det fy-
siske fremmøde en stor effekt, og de fik erfaringer med studerende fra an-
dre uddannelser end dem, de normalt beskæftiger. "Projektet var med til,
at vi fik øjnene op for nogle behov, vi ikke vidste, vi havde."

En tæt kontakt med jobcenteret og universiteterne, hvor dimittender og projekt-
samarbejder etableres, har også vist sig at medføre flere ansættelser af dimit-
tender. 

Case En midtjysk virksomhed indenfor byggebranchen fortæller, at flere af
deres ansatte er tidligere praktikanter eller studentermedhjælpere. En tæt
kontakt med universitetet har medført flere studiejobs og projektsamarbej-
der, der senere har ført til fuldtidsansættelser. Virksomheden oplever den
tidlige kontakt med studerende som en fordel, idet de kan lære dem op i
virksomhedens interne processer og efterfølgende beholde de bedste.

Aarhus Universitet, lokale erhvervsfremme aktører i Herning Kommune, herun-
der erhvervshuset, erhvervsrådet og kommunens erhvervsafdelinger har indgået 
et netværkssamarbejde som samarbejder om henvendelser fra virksomheder 
om praktik, studiejobs eller projektsamarbejder. Ved relevante henvendelser 
sætter de lokale erhvervsfremmeaktører virksomhederne i kontakt med en per-
son fra AU Herning med henblik på at finde en relevant kandidat som opfylder 
deres rekrutteringsbehov. Derudover afholder Aarhus Universitet Herning to 
gange årligt en matchday mellem virksomheder og studerende/dimittender. Det 
har vist sig at være særligt virksomt at fastlægge datoen i god tid og tydeliggøre 
overfor virksomhederne, hvad de får ud af at møde op. Det kan bl.a. være ved 
at sætte virksomhederne i kontakt med relevante dimittender allerede forud for 
match-dagen eller fortælle tydeligt om de kompetencer som uddannelserne ud-
ruster dimittenderne med - her gerne i relation til konkret opgaveløsning. Ud-
over matchday har Aarhus Universitet også etableret en god kontakt til aftager-
virksomheder via case challenges, hvor studerende dyster om at løse en virk-
somheds problemstilling/udfordring. 

Fra uddannelsesinstitutionens perspektiv virker det godt at bruge indsigter fra 
dimittend- og aftagerundersøgelser til at lave forebyggende indsatser hos de 
studerende og inkorporere tilbagemeldinger fra aftagervirksomhederne i uddan-
nelsernes indhold. 

Case Jobcenter Skive har afholdt en jobfestival, hvor 50 kandidater fra
Jobcenter Aarhus besøgte Skive for at møde virksomheder og danne net-
værk.
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4.3 Forslag til kursusforløb 

I det følgende præsenteres virksomhedernes input til hvilke kurser, der med for-
del kan bevilges dimittender fra uddannelser med højledighed, så de i højere 
grad imødekommer virksomhedernes behov for kompetencer (både faglige og 
personlige). Som også beskrevet i metodeafsnittet, har det desværre ikke været 
muligt inden for rammerne af denne analyse at gå dybere ind i, hvilke konkrete 
håndtag, der kan skrues på i forhold til at få den store gruppe af fysioterapeuter 
og pædagoger, hurtigere i arbejde. Bortset fra kurser og indsatser, der retter sig 
mod at klæde dimittender på til at blive skarpere på hvilken værdi de kan bi-
drage med i en virksomhed, er nedenstående kursus-forslag derfor mest rele-
vante for de øvrige uddannelsestyper, og for ledighedsramte dimittender fra 
Østjylland. 

Digitalisering: Virksomheder, der gerne vil udvikle nye digitale produkter eller 
gøre mere brug af online markedsføring, efterspørger kurser i digitalisering. 
Især inden for udvikling af nye ydelser/produkter kan virksomhederne se poten-
tialer for ansættelser af dimittender, der ofte kommer med et andet mindset end 
virksomhedernes egne medarbejdere og den nyeste viden inden for området. 
Det kunne f.eks. være energibesparende produkter eller ventilation. 

Et digitalt rejsehold: En virksomhed har flere gange fået tilbudt en dimittend 
fra universitetet til at undersøge digitaliseringsmuligheder, men udtaler at ”de er 
ikke erfarne nok og skal i stedet klædes bedre på med et kursus først”. Et virk-
somhedsrettet kursus i digitalisering, kan derfor være en fordel i forhold til at af-
sætte dimittender med en mellemlang- eller lang videregående uddannelse. Et 
konkret eksempel på en indsats er en digital vækstpilot eller et digitalt rejse-
hold, der løser en afgrænset opgave. En opgave kunne være at hjælpe en virk-
somhed med dets tilstedeværelse og branding på sociale medier. Indsatsen for-
udsætter ikke en bestemt uddannelse, men kan i princippet varetages af de fle-
ste uddannelsesbaggrunde, der klædes på med et kursus forinden. 

Forretningsforståelse: Flere af de interviewede virksomheder giver udtryk for, 
at det er afgørende, at studerende/dimittender kan oversætte deres viden og 
tale i virksomhedssprog. De beskriver, at dimittender gerne skal kunne forstå, 
hvordan man rapporterer i en virksomhed, et årshjul, hvad en KPI er, omsæt-
ning, salg, kundehåndtering osv. Virksomhederne udtrykker, at de i høj grad op-
lever at humanister mangler denne kompetence, og at der kan være en fordel-
agtig kobling mellem forretningsforståelse og dimittendens øvrige kompetencer. 
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Case En mindre midtjysk virksomhed udtaler "Jo mindre en virksomhed, jo
mere generalist". Særligt i de mindre virksomheder er der en nødvendig-
hed i, at en dimittend også har en grundlæggende forretningsforståelse og
kan påtage sig forskelligartede opgaver. Den nævnte virksomhed er i
vækst og oplever en sammenhæng mellem vækst og behovet for projekt-
ledelse og for at opstille procedurer og systematik. I mindre virksomheder,
der vækster, vil der således være et potentiale for at løse administrative
opgaver under forudsætning af, at personen har en generel forretningsfor-
ståelse.

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 uddannelseskompetence. 

Case Hos en mindre vestjysk virksomhed har de gode erfaringer med at
samarbejde med studerende. De fortæller, at de blev kontaktet af en
gruppe studerende, der skulle skrive et projekt. De var i dialog med virk-
somheden, der selv havde et erkendt behov for forslag til konkrete forbed-
ringspotentialer. Projektet bestod i at indsnævre løsningsforslagene og
målrette dem ift. segmenter af virksomhedens branche med størst indtje-
ningspotentiale. Virksomheden gennemførte efterfølgende flere af tiltagene  
og fik kendskab til, hvad de studerende kunne bidrage med.

Grønne område: Der er en stigende bevidsthed og orientering hos virksomhe-
der i Vestjylland i retning af grønne og bæredygtige potentialer. Herved kunne 
der med fordel udbydes kurser i screening af muligheder for ressourceoptimerin-
ger dvs. klarlægge "grønne" muligheder i en business plan, kommunikere en 
virksomheds grønne tiltag, beregne miljømæssige og økonomiske fordele ved en 
omstillingsproces, se affald som ressourcer osv. 

Case En vestjysk mindre virksomhed fortæller, at de jævnligt bliver kon-
taktet af det lokale erhvervsråd i Ringkøbing-Skjern kommune. Senest har
erhvervsrådet stået for at sætte virksomheden i kontakt med en energi-
konsulent, som har gennemgået deres energiforbrug og anbefalet tre til-
tag.

I Nordjylland findes initiativet "Det grønne rejsehold". Som en del af indsatsen 
gennemfører ledige dimittender et kursus i grøn omstilling, cirkulær økonomi og 
bæredygtighed i praksis, herunder at foretage konkrete grønne omstillingspro-
jekter i virksomheder. Et forløb består i, at en dimittend derefter undersøger 
virksomhedens muligheder for at blive mere bæredygtig. Initiativet foregår i tæt 
samarbejde mellem et grønt erhvervsnetværk og et jobcenter, og netop denne 
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konstellation ser ud til at være den helt rigtige indgangsvinkel til netværkets 
virksomheder, fordi netværket i forvejen kender og taler med virksomhederne 
om deres vækstpotentialer 

Brede kompetencer: Fra virksomhedsinterviews kan vi udlede, at der er et be-
hov for, at dimittender skal være bredt orienterede i deres opgave- og kompe-
tenceforståelse. En virksomhed udtaler: ”Selvom man har læst idehistorie og 
dansk inde i Aarhus, så kan man godt blive e-handelsspecialist”, hvilket er et 
udtryk for, at dimittender gerne skal være åbne for at løse opgaver, der er uden 
for det ”typiske” fokus, som ens uddannelsesbaggrund henvender sig mod. Det 
ville være oplagt, at jobcenter og uddannelsesinstitution kan gøre en aktiv ind-
sats sammen. Det har ikke været muligt at finde virksomheder, som har erfaring 
i at ansætte fysioterapeuter og pædagoger eller umiddelbart kan se det for sig. 
En aktør har fortalt os, at lærere godt kan få et relevant kursus i noget der ved-
rører SoMe og hjemmesider, men at kompetencerne bliver meget specifikke for 
de to nævnte uddannelsesgrupper. Vi kan derfor ikke specifikt give kursusprak-
tik forslag til denne gruppe. 
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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 fem mel-
lemlange eller lange videregående uddannelser med størst dimittendledighed i 
perioden oktober 2013 - juni 2018, som er startet i ordinært job i perioden fra 
uddannelsen blev afsluttet til 30. juni 2018. 

I analysen indgår alene dimittender, som boede i eller flyttede til Vestjylland 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 dog tages et vist forbehold vedrørende anvendelsen af arbejdsfunkti-
onskoderne. I de private virksomheder og statslige institutioner indberettes op-
lysningerne af virksomhederne selv. Koderne bruges kun til statistiske formål, 
hvorfor Danmarks Statistik gør opmærksom på, at incitamentet for virksomhe-
der og institutioner til at vedligeholde koden kan være begrænset. De bemærk-
ninger og konklusioner der drages i det følgende på grundlag af analyserne af 
dimittendernes jobfunktioner skal derfor generelt tages med dette forbehold. 

A.1 Pædagog 
Pædagoguddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse. I alt fik 1092  
af undersøgelsens dimittender fra denne uddannelse ordinært job i perioden ok-
tober 2013 – juni 2018.

Hvilke brancher er de ansat i?

Figur A viser, hvilke brancher dimittenderne blev ansat i:

Figur A Branchefordeling for det første ordinære job blandt dimittender fra uddan-
nelsen: Pædagog 
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Pædagog, MVU 

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

Hvilke jobfunktioner varetager de?

Figur B viser, hvilke jobfunktioner dimittenderne varetager:
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Figur B Jobfunktioner i det første ordinære job blandt dimittender fra uddannelsen: 
Pædagog 
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91 Andre Discokoder 

Pædagog, MVU 

Dimittenderne arbejder især med følgende jobfunktioner: 

Hvilke jobfunktioner varetager dimittenderne i de største 
aftagerbrancher?

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

2 Arbejde, der forudsætter vi-
den på højeste niveau inden 
for pågældende område 

81% 

5 Service- og salgsarbejde 15% 

Q Sundhed og socialvæsen 

2 Arbejde, der forudsætter vi-
den på højeste niveau inden 
for pågældende område 

69% 

3 Arbejde, der forudsætter vi-
den på mellemniveau 

1% 

5 Service- og salgsarbejde 30% 

Opsummering:

Langt de fleste dimittender inden for denne uddannelse arbejder inden for sund-
hed og socialvæsen (81 %), dvs. daginstitutioner og dagcentre mv. (41 %) samt
plejehjem mv. (40 %). 10 % arbejder inden for undervisningssektoren.

Analysen tyder på, at to tredjedele af dimittenderne, der fik ordinær beskæfti-
gelse, fik arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau. 30 % fik service og  
salgsarbejde, hvilket først og fremmest dækker over børneomsorgs- og hjælpe-
lærerarbejde (12 %) samt omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet (15 %).

A.2 Designuddannelser uden nærmere angivelse 
Uddannelsen Designuddannelser uden nærmere angivelse er en mellemlang vi-
deregående uddannelse. I alt fik 225 af undersøgelsens dimittender fra denne  
uddannelse ordinært 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-
nelsen: Designuddannelser uden nærmere angivelse 
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Dimittenderne fik især ansættelse inden for de følgende brancher-grupper: 

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: Designuddannelser uden nærmere angivelse 
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Dimittenderne arbejder især med følgende jobfunktioner: 

Hvilke jobfunktioner varetager dimittenderne i de største 
aftagerbrancher?

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

Godt halvdelen af dimittenderne inden for denne uddannelse arbejder inden for
handel, 13 % arbejder inden for Rejsebureauer, rengøring og anden operationel
service.

Analysen tyder på, at en femtedel af dimittenderne får arbejde, der forudsætter
viden på højeste niveau (18 %). 14 % får arbejde der forudsætter viden på mel-
lemniveau. 27 % får service og salgsarbejde, hvilket dækker over arbejde som
tjener og bartender (4 %), salgsarbejde i butik (13 %) samt kasseassistentar-
bejde og beslægtet kundebetjening (3 %). 21 % får andet manuelt arbejde,
hvilket bl.a. omfatter rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer (9
%), transport- og lagerarbejde (4 %) samt andre typer af manuelt arbejde (4  
%). Der er tilsyneladende en del af dimittenderne, som har haft vanskeligt ved
at få arbejde med kvalifikationskrav, der svarer til deres kompetencer.

A.3 Handels- og markedsføringsøkonom 
Uddannelsen Handels- og markedsføringsøkonom er en mellemlang videregå-
ende uddannelse. I alt fik 116 af undersøgelsens dimittender fra denne uddan-
nelse ordinært job i perioden oktober 2013 – juni 2018.

Hvilke brancher er de ansat i?

Figur E viser hvilke brancher dimittenderne blev ansat i:
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Figur E Branchefordeling for det første ordinære job blandt dimittender fra uddan-
nelserne: Handels- og markedsføringsøkonom mv. 
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Dimittenderne fik især ansættelse inden for de følgende brancher-grupper: 

Hvilke jobfunktioner varetager de?

Figur F viser hvilke jobfunktioner dimittenderne varetager:
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Figur F Jobfunktioner i det første ordinære job blandt dimittender fra uddannel-
serne: Handels- og markedsføringsøkonom mv. 
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Dimittenderne arbejder især med følgende jobfunktioner: 

Hvilke jobfunktioner varetager dimittenderne i de største 
aftagerbrancher?

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

Opsummering:

De brancher, hvor vi finder flest dimittender fra denne uddannelse er industrien
(19 %), handel (32 %), hotel og restauration (11 %) samt rejsebureauer, ren-
gøring og anden operationel service (9 %).
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Analysen tyder på, at dimittenderne især får service og salgsarbejde (35 %), og 
almindeligt kontor- og kundeservicearbejde (23 %). Service og salgsarbejdet 
dækker først og fremmest over salgsarbejde i butik, arbejde som tjener og bar-
tender og andet salgsarbejde. Herudover har 12 % fået andet manuelt arbejde. 
Umiddelbart kan det tyde på, at en del af dimittenderne har haft vanskeligt ved 
at få arbejde med kvalifikationskrav, der svarer til deres kompetencer. 

A.4 Ergo- og fysioterapeut 
Uddannelsen Ergo- og fysioterapeut er en mellemlang videregående uddannelse.
I alt fik 365 af undersøgelsens dimittender fra denne uddannelse ordinært job i
perioden oktober 2013 – juni 2018.

Hvilke brancher er de ansat i?

Figur G viser hvilke brancher dimittenderne blev ansat i

Figur G Branchefordeling for det første ordinære job blandt dimittender fra uddan-
nelserne: Ergo- og fysioterapeut 
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Dimittenderne fik især ansættelse inden for de følgende brancher-grupper: 



 

 

     
        

  

     

        
    

 

   

  Andel af dimit -

-Job funktioner   
-   overordnet gruppering 

-  Job funktioner 
-   detaljeret gruppering 

 tenderne der 
  arbejder med 

 -disse jobfunktio 
 ner 

    2 Arbejde, der forudsætter 
   viden på højeste niveau in-

    den for pågældende område 

   226 Andet sundhedsarbejde 
   234 Undervisning og pædago-
  gisk arbejde 

 53% 

 2% 

   522 Salgsarbejde i butik   4% 

 5 Service -  og salgsarbejde 

   523 Kasseassistentarbejde og 
beslægtet kundebetjening  

  531 Børneomsorgsarbejde og 
 hjælpelærerarbejde 

 2% 

 7% 

    532 Omsorgsarbejde inden for 
 sundhedsområdet 

 12% 

 

 

     

          
 

  Andel af dimit -
   tenderne i denne 

 Branche -  Job funktioner    branche der har 
 -disse jobfunktio 

 ner 

  Q Sundhed og socialvæsen 
    2 Arbejde, der forudsætter vi-

  den på højeste niveau inden 
   for pågældende område 

 68% 
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Hvilke jobfunktioner varetager de?

Figur H viser hvilke jobfunktioner dimittenderne varetager:

Figur H Jobfunktioner i det første ordinære job blandt dimittender fra uddannel-
serne: Ergo- og fysioterapeut 
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5 Service- og salgsarbejde 

9 Andet manuelt arbejde 

91 Andre Discokoder 

Ergo- og fysioterapeut, MVU 

Dimittenderne arbejder især med følgende jobfunktioner: 

Hvilke jobfunktioner varetager dimittenderne i de største 
aftagerbrancher?

Den følgende tabel viser hvilke jobfunktioner dimittenderne især har i de største
aftagerbrancher:
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3 Arbejde, der forudsætter vi-
den på mellemniveau 

2% 

5  Service- og  salgsarbejde  25% 
9 Andet manuelt arbejde 2% 

Opsummering:

Tre fjerdedele af dimittenderne inden for denne uddannelse arbejder inden for
sundhed og socialvæsen (73 %).

Analysen tyder på, at 57 % af dimittenderne får arbejde, der forudsætter viden
på højeste niveau. 27 % har service og salgsarbejde, hvilket først og fremmest
dækker over omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet, børneomsorgs- og  
hjælpelærerarbejde, salgsarbejde i butik og kasseassistentarbejde. Dimitten-
derne får altså tilsyneladende arbejde, som svarer til deres uddannelse. Det har
blot taget noget tid.

A.5 Erhvervsøkonomi, cand.merc. 
Uddannelsen Erhvervsøkonomi, cand.merc. er en lang videregående uddannelse.
I alt fik 104 af undersøgelsens 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-
nelserne: Erhvervsøkonomi, cand.merc. 
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Ingen brancher har ansat mindst 25 dimittender. 
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-Job funktioner   
-   overordnet gruppering 

-  Job funktioner 
-  detaljeret 

 gruppering 

 tenderne der 
  arbejder med 

 -disse jobfunktio 
 ner 

    2 Arbejde, der forudsætter 
   viden på højeste niveau in-

    den for pågældende område 
 261 Juridisk arbejde  5% 
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Hvilke jobfunktioner varetager de?

Figur J viser hvilke jobfunktioner dimittenderne varetager:

Figur J Jobfunktioner i det første ordinære job blandt dimittender fra uddannel-
serne: Erhvervsøkonomi, cand.merc. 
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91 Andre Discokoder 

Erhvervsøkonomi, cand.merc., LVU 

Dimittenderne arbejder bl.a. med følgende jobfunktioner: 

Jobfunktionerne er alene vist for funktioner, der varetages af mindst 5 personer. 

Opsummering:

21 % af dimittenderne arbejder inden for industrien, 19 % arbejder inden for
handel og 13 % arbejder inden for videnservice.

Analysen tyder på, at kun 30 % af dimittenderne får arbejde, der forudsætter
viden på højeste niveau. 22 % har arbejde for forudsætter viden på mellemni-
veau, og 25 % er registreret med almindeligt kontorarbejde. 9 % er registreret
med service og salgsarbejde og 8 % med andet manuelt arbejde, hvilket anta-
gelig skyldes, at nogle af dimittender har fået arbejde, hvor kvalifikationskra-
vene ikke svarer til deres kompetencer.
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