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1

Indledning og sammenfatning

I dette kapitel bliver formålet med Dimittend- og be-

1.2

Undersøgelsens metode

skæftigelsesundersøgelse 2015 samt den anvendte
metode skitseret. Kapitlet indeholder slutteligt rap-

Analyse af registerdata

portens hovedkonklusioner og peger på udviklings-

Undersøgelsen bygger på to metoder. Første del

potentiale i VIA Erhvervs uddannelser.

består af en analyse af registerdata på alle dimittender fra januar 2012 til juni 2014. Analysen kortlæg-

1.1

Formål med undersøgelsen

ger som det første beskæftigelsessituationen for totalpopulationen, der består af i alt 3.052 dimittender.

Denne rapport præsenterer resultaterne af en dyb-

Som det andet kortlægger analysen beskæftigel-

degående dimittend- og beskæftigelsesundersø-

sessituationen for de 811 udenlandske dimittender,

gelse blandt dimittender alle VIA Erhvervs uddan-

der har gennemført en hel uddannelse på VIA Er-

nelser, som er dimitteret i perioden fra 2012 til 2015.

hverv, og som bliver i Danmark efter dimission. Fi-

Undersøgelsen kortlægger dimittendernes beskæf-

gur 1.2 viser datagrundlaget for registeranalysen.

tigelsessituation og skaber viden om de kompeten-

Bilagsrapport indeholder uddybende informationer

cer, dimittenderne har opnået under deres uddan-

om registeranalysen (se Bilag 1).

nelse og er et vigtigt led i arbejdet med at evaluere
kvalitet og relevans i alle VIA Erhvervs uddannelser
jf. kvalitetshjulet i figur 1.1.

FIGUR 1.2
Datagrundlag for registeranalyse

Undersøgelsen indgår som en del af det samlede
arbejde på VIA UC med at skabe sammenhæng
mellem det overordnede kvalitetssikringssystem og
de enkelte fagområders kvalitetssikring1.
FIGUR 1.1
Kvalitetshjulet
Planlægning

Opfølgning

Udførsel

Evaluering
Kilde: DAMVAD Analytics 2015
Kilde: DAMVAD Analytics 2015

1

VIA University College: Delstrategi for kvalitetssikring 2013-2015.
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Spørgeskemaundersøgelse

uddannelse. De kernefaglige kompetencer er afrap-

Anden del af undersøgelsen består af et dybdegå-

porteret i en række uddannelses- og udbudsrappor-

ende spørgeskema, der er blevet sendt ud til dimit-

ter, der indgår i den enkelte uddannelses udviklings-

tender, der er dimitteret i perioden fra december

arbejde. Resultaterne bliver derfor ikke berørt i

2012 til juni 2015. Spørgeskemaundersøgelsen af-

denne samlede hovedrapport.

dækker dimittendernes selvvurderede kompetencer, hvorvidt de mener, de har haft brug for kompe-

Generelle kompetencer går på tværs af uddannel-

tencerne i deres arbejdsliv samt deres samlede vur-

serne og omfatter fx evnen til at kunne løse prakti-

dering af den uddannelse, de har taget. I alt har 933

ske problemstillinger og styre projekter. Alle dimit-

dimittender besvaret spørgeskemaet. Analysen af

tender har fået de samme spørgsmål om generelle

spørgeskemadata er foretaget komparativt mellem

kompetencer.

danske og udenlandske dimittender. Se mere om
undersøgelsens metode i bilagsrapportens Bilag 1.

Personlige kompetencer går også på tværs af ud-

Kompetencebegrebet

dannelserne og handler fx om at kunne tage ansvar

DAMVAD Analytics anvender et tredelt kompeten-

for sin egen faglige udvikling, at kunne planlægge

cebegreb i spørgeskemaundersøgelsen, der er ud-

sin arbejdsdag og at kunne indgå i kulturen på sin

viklet og gennemprøvet i en række undersøgelser.

arbejdsplads. Figur 1.3 nedenfor illustrerer det tre-

Kompetencebegrebet bliver brugt i en bred forstå-

delte kompetencebegreb.

else og dækker over kvalifikationsrammens anvendelse af begreberne færdigheder og kompetencer.

1.3

Kernefaglige kompetencer udgør kernen af uddannelsens samlede mål for læringsudbytte og er
unikke for den specifikke uddannelse. De er i denne
undersøgelse skræddersyet til hver enkelt uddannelse og hvert enkelt speciale på den pågældende

Undersøgelsens hovedkonklusioner

Registerundersøgelsen
Første del af registerundersøgelsen omfatter både
danske og udenlandske dimittender fra VIA Erhverv. Resultaterne af registeranalysen viser, at der
er stor forskel i beskæftigelsesgraden og ledigheden på tværs af uddannelserne på VIA Erhverv. For

FIGUR 1.3
DAMVAD Analytics’ tredelte kompetencebegreb

Kilde: DAMVAD Analytics 2015
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alle uddannelserne falder ledigheden frem mod et

Spørgeskemaundersøgelsen

år efter dimission, hvor omkring en fjerdedel af di-

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen viser,

mittenderne læser videre.

at de udenlandske dimittender i høj grad finder deres job gennem netværk, mens de danske dimitten-

Resultaterne viser også, at VIA Erhverv uddanner

der finder det gennem jobopslag. De udenlandske

dimittender til et regionalt arbejdsmarked. En høj

dimittender vurderer generelt, at det er svært at

andel af dimittender på tværs af uddannelserne ar-

finde job i Danmark særligt på grund af kulturelle og

bejder i den private sektor i Region Midtjylland. Der

sproglige barrierer. Læs mere om de danske og

er en spredning i, hvilke brancher dimittenderne ar-

udenlandske dimittenders vej ud på arbejdsmarke-

bejder i, og der er også stor forskel på dimittender-

det i Kapitel 4.

nes indkomst. En nyuddannet Maskiningeniør ligger
i top med en gennemsnitlig startløn på 33.892 kr.

Resultaterne viser også, at der er overordnet set er

om måneden, mens en nyuddannet Designteknolog

et gab mellem dimittendernes kompetencer fra ud-

i gennemsnit tjener 20.862 kr. om måneden.

dannelsen og behovet for dem i deres arbejdsliv. De
kompetencer, som dimittenderne især oplever er ef-

En meget lille andel af de danske dimittender tager

terspurgte, og som de ikke føler, de i lige så høj grad

til udlandet efter dimission, mens en høj andel af de

har opnået i deres uddannelse, er opsummeret i

udenlandske dimittender bliver i Danmark efter di-

næste boks. Resultaterne af analysen af de danske

mission. Læs mere om dimittendernes beskæftigel-

og udenlandske dimittenders selvvurderede kom-

sessituation og se resultaterne af registeranalysen

petencer kan læses i Kapitel 5.

fordelt på de enkelte uddannelser i Kapitel 2.
Andel del af registerundersøgelsen analyserer de
udenlandske dimittender, der bliver i Danmark efter
dimission. Resultaterne af registeranalysen viser, at
der også for de udenlandske dimittender er stor forskel i beskæftigelsesgrad, ledighed og andel under
videre uddannelse på tværs af uddannelserne på
VIA Erhverv.
Resultaterne viser også, at VIA Erhverv uddanner
de udenlandske dimittender til et regionalt arbejdsmarked, men at en andel også finder arbejde i Re-

Efterspørgsel efter styrkede generelle og personlige kompetencer
Boksen lister de generelle og personlige kompetencer,
som dimittenderne har særligt brug for i deres arbejdsliv. De listede kompetencer er samtidig nogen, hvor der
er et gab i forhold til, om dimittenderne vurderer, at de
har opnået dem i deres uddannelse.

Generelle kompetencer







samarbejde med andre faggrupper
arbejde med praktiske problemstilligner og
løsninger
se nye løsninger på eksisterende problemer
styre projekter
indgå i forhandlingssituationer
forstå en forretning.

gion Hovedstaden og Region Syddanmark. En høj
andel af dimittender på tværs af uddannelserne arbejder i den private sektor. Der er en spredning i,
hvilke brancher dimittenderne arbejder i. Læs mere
om de udenlandske dimittenders beskæftigelsessituation og se resultaterne af registeranalysen fordelt
på de enkelte uddannelser i Kapitel 3.

Personlige kompetencer
 indgå i dialog med ledere, kunder og samarbejdspartnere
 kunne omstille sig til nye arbejdsopgaver på
kort tid
 kunne planlægge sin arbejdsdag
 kunne indgå i arbejdskulturen
 kunne modtage og anvende feedback.
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Endelig viser resultaterne, at dimittenderne samlet
set føler, at deres uddannelse har klædt dem godt
på til at starte i deres første job. Generelt et der dog
et ønske om et højere fagligt niveau på tværs af uddannelserne med særlig opmærksomhed på kulturelle og sproglige forskelle de danske og udenland-

Styrket faglighed i uddannelserne
Endelig viser resultaterne, at dimittenderne ønsker et
højere fagligt niveau i uddannelserne. VIA Erhverv kan
arbejde med yderligere at styrke det faglige niveau
gennem en række indsatser. Selv peger dimittenderne
på mere differentieret undervisning, der tager højde for
forskellige sprogkompetencer og sammensætningen
af studerende.

ske dimittender imellem. Læs mere om de danske
og udenlandske dimittenders vurdering af kvaliteten
og relevansen i deres uddannelser i Kapitel 6.

1.5

1.4

Kapitel 2 viser hovedresultaterne af registeranaly-

Udviklingspotentialer

Læsevejledning

sen. Her er der fokus på statistik over totalpopulatiidentificeret en

onen af dimittenders beskæftigelse, ledighed, indkomst mv. Kapitel 3 viser hovedresultaterne af re-

række udviklingspotentialer for VIA Erhverv. Udvik-

gisteranalysen foretaget på en delmængde af total-

lingspotentialerne tager udgangspunkt i dimitten-

populationen nemlig de udenlandske studerende,

dernes besvarelser, og adresserer de udfordringer,

der bliver i Danmark efter dimission.

DAMVAD Analytics har på baggrund af resultaterne
af spørgeskemaundersøgelsen

der er forbundet med det løbende arbejde for at
sikre kvalitet og relevans i VIA Erhvervs uddannel-

Kapitel 4 indeholder hovedresultaterne fra spørge-

ser. Boksen nedenfor opridser de centrale udvik-

skemaundersøgelsens spørgsmål til beskæftigelse

lingspotentialer.

og karriere. Her er der fokus på de danske og udenlandske dimittenders møde med arbejdsmarkedet.

Fastholdelse af udenlandske dimittender på det
danske arbejdsmarked
Resultaterne af undersøgelsen viser, at de udenlandske dimittender oplever en række udfordringer ved at
søge job i Danmark. De viser også, at de udenlandske
dimittender i høj grad får job gennem deres netværk.
VIA Erhverv kan derfor forstærke indsatsen for at fastholde de udenlandske dimittender ved at styrke dimittendernes netværk i virksomheder gennem netværksopbyggende aktiviteter.
Styrket relevans i karriereforberedende aktiviteter
Resultaterne af undersøgelsen viser, at særligt de danske dimittender ikke vurderer de karriereforberedende
aktiviteter relevante. VIA Erhverv kan derfor styrke relevansen af aktiviteterne fx i form af øget samarbejde
med virksomheder og større fokus på differentierede
aktiviteter for danske og udenlandske studerende.
Øget opbygning af generelle og personlige kompetencer
Undersøgelsen viser, at der er en række generelle og
personlige kompetencer, som VIA Erhverv fortsat kan
arbejde med at styrke hos de studerende. Rapportens
Kapitel 3 indeholder en detaljeret analyse af kompetencerne og input til konkrete værktøjer efterspurgt af
dimittenderne.
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I Kapitel 5 bliver hovedresultaterne af spørgeskemaundersøgelsens del om de generelle og personlige kompetencer gennemgået. Der er fokus på de
danske og udenlandske dimittender og deres selvvurderede kompetencer. Endelig afdækker Kapitel
6 de danske og udenlandske dimittenders overordnede tilfredsheds med deres uddannelses indhold
og tilrettelæggelse.
Til analysen hører en bilagsrapport, der indeholder
en række bilag. Bilag 1 indeholder en uddybende
beskrivelse af undersøgelsens metode. I Bilag 2
genfinder man spørgerammen brugt i spørgeskemaundersøgelsen. Bilag 3 er en tabelrapport på
baggrund af registeranalysen og Bilag 4 er en tilsvarende på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen. Endelig er der en oversigt over fritekstbesvarelser fra spørgeskemaundersøgelsen i Bilag 5.

2

Dimittendernes beskæftigelsessituation

Hvad er dimittendernes beskæftigelsessituation,

i projektansættelser af begrænset varighed. For In-

hvor arbejder de og hvad tjener de? De spørgsmål

ternational Sales & Markering er der en lille stigning

besvarer dette kapitel, der viser hovedresultaterne

i beskæftigelsen et år efter dimission til 30 pct.

af analysen af registerdata. Resultaterne bliver vist
fordelt på uddannelserne så vidt muligt2. Kapitlets
afsnit om beskæftigelse er struktureret efter uddannelsesklyngerne på VIA Erhverv: Business, Byg-

FIGUR 2.1
Andel beskæftigede dimittender, pct., kvartaler efter
dimission
80%

geri, Design og Engineering3.

70%

2.1

60%

Stor forskel i beskæftigelsesgrad

50%

Generelt er der stor forskel på mønstrene i beskæftigelse mellem uddannelserne på VIA

Erhverv4.

66%
60%
47%

30%

næste afsnit bliver resultaterne for uddannelserne i

69%

52%
45%

44%

31%

30%

3

4

38%

40%

I de

64%

25%

20%

de enkelte klynger gennemgået.

10%

2.1.1 Business

00%
1

Uddannelserne fra Business adskiller sig markant
både hvad angår beskæftigelse, ledighed og møn-

Markedsføringsøkonom

stre i videreuddannelse. Beskæftigelsen er højest

International Sales & Marketing

blandt Value Chain Management, mens ledigheden

Value Chain Management

er højest blandt International Sales & Marketing.
Flest Markedsføringsøkonomer læser videre.
Stor forskel i beskæftigelsesgrad på Business
Value Chain Management er den af Business’ ud-

2

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.
Note: Kategorien Markedsføringsøkonom dækker over både den danske
og den engelske uddannelse, da disse er registreret under samme uddannelseskode.

dannelser med den højeste andel dimittender i be-

Ledigheden falder for alle uddannelser

skæftigelse tre mdr. efter dimission (60 pct.). Heref-

Ser vi på andelen af ledige tre mdr. efter dimission

ter stiger andelen frem mod et år efter dimission til

er ledigheden størst blandt dimittender fra Internati-

69 pct.

onal Sales & Marketing. Der sker et markant fald fra
58 pct. til 33 pct. et år efter dimission. Det kan

47 pct. af dimittenderne fra Markedsføringsøkonom

hænge sammen med, at en stor andel læser videre.

er i beskæftigelse tre mdr. efter dimission, mens det

Det er ud fra disse tal ikke muligt at afgøre, om der

samme gælder 25 pct. af dimittenderne fra Interna-

er en kausal sammenhæng mellem de to faktorer.

tional Sales & Marketing. Blandt markedsførings-

Vi ved med andre ord ikke, om dimittenderne læser

økonomerne falder andelen af beskæftigede frem
mod et år efter dimission. Det kan for eksempel
hænge sammen med, at dimittenderne bliver ansat

2

Se Bilag 1 for opdelingen af uddannelser fordelt på uddannelseskoder
fra Danmarks Statistik.
3
Der er for få observationer i klyngen Animation Workshop til at vise. Det
skal være muligt at vise analyseresultaterne for mere end 5 observationer.

4

Dimittender fra januar 2012 til juni 2013 kan følges et år frem, mens dimittender fra december 2013, januar 2014 og juni 2014 kun er muligt at
følge dem frem til november 2014.
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videre, fordi det ikke er muligt for dem at finde beskæftigelse, eller om de beslutter sig for at læse videre uafhængigt af dette.
28 pct. af dimittender fra Value Chain Management

FIGUR 2.3
Andel dimittender under videre uddannelse, pct.,
kvartaler efter dimission

er ledige tre mdr. efter dimission. Det tal falder til 11

45%

pct. et år efter dimission. Tilsvarende er 13 pct. af

40%

dimittenderne fra Markedsføringsøkonom ledige tre
mdr. efter dimission. Det tal falder til syv pct. et år
efter dimission.

35%

40%
32%

33%

30%
22%

25%

FIGUR 2.2
Andel ledige dimittender, pct., kvartaler efter dimission

60%

58%

50%

30%
20%

34%

33%

28%
18%
7%

10%

15%

11%

7%

7%

0%
1

2

9%
8%

8%

1

2

15%

13%

3

4

0%

43%

13%

12%

15%

5%

40%

19%

20%

10%

70%

40%

3

4

Markedsføringsøkonom

Markedsføringsøkonom
International Sales & Marketing
Value Chain Management
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.
Note: Kategorien Markedsføringsøkonom dækker over både den danske
og den engelske uddannelse, da disse er registreret under samme uddannelseskode.
Note: Videre uddannelse er defineret ved, at dimittenden modtager SU.
Det gør det muligt at følge dimittenderne frem til uge 4 i 2015.

International Sales & Marketing
Value Chain Management
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.
Note: Kategorien Markedsføringsøkonom dækker over både den danske
og den engelske uddannelse, da disse er registreret under samme uddannelseskode.
Note: Ledighed er defineret som arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere.

En høj andel er under videre uddannelse
32 pct. af dimittenderne fra Markedsføringsøkonom
er under videre uddannelse tre mdr. efter dimission.
Det tal stiger til 40 pct. et år efter dimission. Der er
også en stigning i andelen af dimittender fra International Sales & Marketing, der vælger at læse videre fra otte pct. tre mdr. efter dimission til 22 pct.
et år efter dimission. For Value Chain Management
er der en lille stigning fra ni pct. til 13 pct.
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81 pct. af de dimittender fra Markedsføringsøkonom, der vælger at læse videre, læser videre på en
mellemlang videregående uddannelse (se Bilag 3,
figur 3.7).

2.1.2 Byggeri

Ledigheden falder markant

Der er en forholdsvis høj ledighed blandt dimitten-

Ledigheden blandt dimittender fra Bygningskon-

der fra Bygningskonstruktør, der dog falder markant

struktør er 42 pct. tre mdr. efter dimission. Andelen

frem mod et år efter dimission. En meget lille andel

falder markant til 21 pct. et år efter dimission.

af Bygningskonstruktørerne læser videre.
Beskæftigelsen stiger støt
44 pct. af Bygningskonstruktørerne er i beskæfti-

FIGUR 2.5
Andel ledige dimittender, pct., kvartaler efter dimission

gelse tre mdr. efter dimission. Andelen vokser til 59

45%

pct. frem mod et år efter dimission. Det er vigtigt at

40%

holde sig for øje, at kategorien dækker over både

35%

den danske og engelske uddannelse, samt uddan-

30%

nelsen til Byggetekniker og Kort- og landmålingstekniker (se mere om Danmarks Statistiks uddannelseskoder i Bilag 1).

42%
33%
26%

25%

21%

20%
15%

FIGUR 2.4
Andel beskæftigede dimittender, pct., kvartaler efter
dimission
70%

10%
5%
0%
1

57%

60%

59%

2

3

4

Bygningskonstruktør

51%
50%

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.
Note: Kategorien Bygningskonstruktør dækker over både det danske og
den engelske udbud af uddannelsen samt Byggetekniker og Kort- og
Landmålingstekniker, da disse er registreret under samme uddannelseskode.
Note: Ledighed er defineret som arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere.

44%

40%
30%
20%
10%
00%
1

2

3

4

Bygningskonstruktør
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.
Note: Kategorien Bygningskonstruktør dækker over både det danske og
den engelske udbud af uddannelsen samt Byggetekniker og Kort- og
Landmålingstekniker, da disse er registreret under samme uddannelseskode.
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En lav andel er under videre uddannelse

2.1.3 Design

Fem pct. af dimittenderne fra Bygningskonstruktør

Både Designteknologerne og Design & Business er

er er under videre uddannelse tre mdr. efter dimis-

lang tid om at komme i arbejde. En høj andel af De-

sion. Det tal er konstant frem mod seks pct. et år

signteknologerne læser videre.

efter dimission.
Lav beskæftigelsesgrad
FIGUR 2.6
Andel dimittender under videre uddannelse, pct.,
kvartaler efter dimission
6%

6%

34 pct. af Designteknologerne er i beskæftigelse tre
mdr. efter dimission, mens 33 pct. af dimittenderne
fra Design & Business er i beskæftigelse på samme
tidspunkt. Mens andelen af beskæftigede fra Design

6%

& Business stiger til 56 pct. et år efter dimission,

6%

stagnerer andelen af Designteknologer i beskæfti-

6%

gelse frem mod et år efter dimission. Igen skal man
holde sig for øje, at uddannelseskategorierne dæk-

5%
5%

ker over både det danske og det engelske udbud af
5%

5%

5%

den respektive uddannelse.

5%
5%

FIGUR 2.7
Andel beskæftigede dimittender, pct., kvartaler efter
dimission

5%
4%
1

2

3

4

56%

60%
49%

Bygningskonstruktør

50%
40%

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.
Note: Kategorien Bygningskonstruktør dækker over både det danske og
den engelske udbud af uddannelsen samt Byggetekniker og Kort- og
Landmålingstekniker, da disse er registreret under samme uddannelseskode.
Note: Videre uddannelse er defineret ved, at dimittenden modtager SU.
Det gør det muligt at følge dimittenderne frem til uge 4 i 2015.

55 pct. af de dimittender fra Bygningskonstruktøruddannelsen, der vælger at læse videre, læser videre
på en lang videregående uddannelse, mens 23 pct.
læser videre på en mellemlang videregående uddannelse (se Bilag 3, figur 3.7).
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30%

42%
33%

40%

34%

37%

38%

3

4

20%
10%
00%
1

2

Designteknolog

Design & Business

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.
Note: Designteknolog dækker over både det danske og engelske udbud
af uddannelsen. Design & Business dækker ligeledes over både det danske og engelske udbud af uddannelsen.
Note: Tekstildesign, -håndværk og –formidling indgår ikke på grund af for
få observationer.

Høj ledighed, der falder støt

83 pct. af de dimittender fra Designteknolog, der læ-

Blandt dimittenderne fra Designteknolog er 23 pct.

ser videre, læser videre på en mellemlang videre-

ledige tre mdr. efter dimission. Andelen falder til 11

gående uddannelse. 76 pct. af de dimittender fra

pct. et år efter dimission. Blandt dimittender fra De-

Design & Business, der læser videre, læser videre

sign & Business er 58 pct. ledige tre mdr. efter di-

på en lang videregående uddannelse (se Bilag 3,

mission, mens andelen falder til 19 pct. et år efter

figur 3.7).

dimission.
FIGUR 2.8
Andel ledige dimittender, pct., kvartaler efter dimission
70%
60%

42%

45%
58%

40%
49%

36%

42%

36%

35%

50%

30%

40%

25%
29%

30%

FIGUR 2.9
Andel dimittender under videre uddannelse, pct.,
kvartaler efter dimission

23%

19%

17%

20%

20%

12%

11%

10%

15%

11%
8%

10%
5%

3%

3%

1

2

0%

0%
1

2

Designteknolog

3

4

Design & Business

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.
Note: Designteknolog dækker over både det danske og engelske udbud
af uddannelsen. Design & Business dækker ligeledes over både det danske og engelske udbud af uddannelsen.
Note: Tekstildesign, -håndværk og –formidling indgår ikke på grund af for
få observationer.
Note: Ledighed er defineret som arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere.

Designteknolog

3

4

Design & Business

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.
Note: Designteknolog dækker over både det danske og engelske udbud
af uddannelsen. Design & Business dækker ligeledes over både det danske og engelske udbud af uddannelsen.
Note: Tekstildesign, -håndværk og –formidling indgår ikke på grund af for
få observationer.
Note: Videre uddannelse er defineret ved, at dimittenden modtager SU.
Det gør det muligt at følge dimittenderne frem til uge 4 i 2015.

Designteknologerne læser videre
36 pct. af dimittenderne fra Designteknolog er under
videre uddannelse tre mdr. efter dimission. Det tal
stiger til 42 pct. et år efter dimission. Blandt dimittender fra Design & Business er tre pct. under videre
uddannelse tre mdr. efter dimission. Det tal stiger til
11 pct. et år efter dimission.
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2.1.4 Engineering

Bygningsingeniør dækker over både det danske og

Der er meget forskellige mønstre i beskæftigelse

det engelske udbud af uddannelsen, ligesom Ma-

blandt dimittender fra Engineering. Flere Produkti-

skiningeniør dækker over både det danske og det

onsteknologer kommer i arbejde hurtigere. Alle ud-

engelske udbud af uddannelsen.

dannelserne nærmer sig hinanden ift. ledighed et år
efter dimission.

Ledigheden falder markant
Ledigheden blandt dimittenderne er faldende fra tre

Stor forskel i beskæftigelsesgrad

mdr. efter dimission til et år efter dimission for dimit-

50 pct. af Produktionsteknologerne er i beskæfti-

tender for alle uddannelserne.

gelse tre mdr. efter dimission. Det gælder 26 pct. fra
Global Business Engineering, 28 pct. fra Maskiningeniør og 33 pct. fra både ICT Engineering og Bygningsingeniør.

50%

FIGUR 2.10
Andel beskæftigede dimittender, pct., kvartaler efter
dimission
80%
69%
70%

63%

42%

27%

27%

35%
30%

20%
17%

50%
45%

33%

35%

40%
38%
36%

28%
26%

32%

39%
35%

10%

35%
34%

5%

29%

23%
12%
11%

15%

17%
9%
8%

10%
5%

0%
1

23%

24%

13%

15%

50%

20%

43%

40%

20%
50%

30%

45%

25%

60%

40%

FIGUR 2.11
Andel ledige dimittender, pct., kvartaler efter dimission

2
3
Bygningsingeniør

5%
4

Global Business Engineer

10%

ICT Engineering
00%
1

2

3

4

Bygningsingeniør
Global Business Engineer
ICT Engineering
Maskiningeniør
Produktionsteknolog
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.
Note: Bygningsingeniør dækker over både det danske og det engelske
udbud af uddannelsen. Maskiningeniør dækker over både det danske og
det engelske udbud af uddannelsen. Produktudvikling og Teknisk integration er ikke taget med på grund af for få observationer.
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Maskiningeniør
Produktionsteknolog
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.
Note: Bygningsingeniør dækker over både det danske og det engelske
udbud af uddannelsen. Maskiningeniør dækker over både det danske og
det engelske udbud af uddannelsen. Produktudvikling og Teknisk integration er ikke taget med på grund af for få observationer.
Note: Ledighed er defineret som arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere.

Stor forskel i videre uddannelse

ningsingeniører og Maskiningeniører. Det kan skyl-

14 pct. af dimittenderne fra ICT Engineering læser

des, at nogen påbegynder videre uddannelse, men

videre tre mdr. efter dimission. Det tal vokser til 27

falder fra uddannelsen.

pct. et år efter dimission, og det er dermed den uddannelse på Engineering, hvor flest dimittender læ-

91 pct. af de dimittender fra ICT Engineering, der

ser videre et år efter dimission.

vælger at læse videre, læser videre på en lang videregående uddannelse. Andelen er den samme

FIGUR 2.12
Andel dimittender under videre uddannelse, pct.,
kvartaler efter dimission
30%
26%

27%

21%

21%

18%

17%

17%

14%

14%

13%

11%

20%

15%

pct. for Bygningsingeniører og 89 pct. for Maskiningeniører. 82 pct. af de Produktionsteknologer, der
vælger at læse videre, læser på en mellemlang videregående uddannelse (se Bilag 3, figur 3.7).

25%

20%

for dimittender fra Global Business Engineering, 90

20%

15%
11%
9%

10%
11%

9%
7%

5%

5%
0%
1

2

3

4

Bygningsingeniør
Global Business Engineer
ICT Engineering
Maskiningeniør
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.
Note: Bygningsingeniør dækker over både det danske og det engelske
udbud af uddannelsen. Maskiningeniør dækker over både det danske og
det engelske udbud af uddannelsen. Produktudvikling og Teknisk Integration er ikke taget med på grund af for få observationer.
Note: Videre uddannelse er defineret ved, at dimittenden modtager SU.
Det gør det muligt at følge dimittenderne frem til uge 4 i 2015.

20 pct. af Produktionsteknologerne læser videre, og
det tal er nogenlunde konstant. Der en lille stigning
blandt Global Business Engineering fra 11 pct. tre
mdr. efter dimission til 15 pct. et år efter dimission.
Til gengæld er der et fald i andelen blandt både Byg-
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2.2

Stor forskel i varighed før første job

Der er stor forskel på tværs af uddannelserne på,
hvor længe dimittenderne er ledige. Mens dimittender fra Markedsføringsøkonom i gennemsnit er ledige i 2,1 uger, er dimittender fra Design & Business
i gennemsnit ledige 17,7 uger.

FIGUR 2.13
Gennemsnitlig antal uger i ledighed fra dimission til første job eller videre uddannelse, uger
20,0

17,7

18,0
16,0
14,0
12,0

9,4

10,0

6,7

8,0
6,0
4,0

7,9

7,7

7,6

7,6

5,6
4,2

2,1

2,5

2,0
-

Kilde: Egne beregninger på registerdata.
Note: Ledighed er defineret som arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere.
Hvis man går på en videre uddannelse er man således ikke kategoriseret som ledig. Orlov og barsel tæller ikke som ledig.
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2.3

Dimittenderne arbejder i det private er-

2.4

hvervsliv i Region Midtjylland

Dimittenderne arbejder inden for en
række brancher

den private sektor er høj på tværs af VIA Erhvervs

Dimittender fra Business’ uddannelser arbejder primært inden for brancherne Erhvervsservice, Handel

uddannelserne. Den største andel på 97 pct. er di-

og transport og Industri, råstofindvinding og forsy-

mittender fra Value Chain Management, mens den

ning (se Bilag 3, figur 3.10). Dimittenderne fra Byg-

laveste andel på 89 pct. er Bygningsingeniør (se fi-

geri arbejder primært inden for sektorerne Erhvervs-

gur 2.14).

service og Bygge og anlæg (se Bilag 3, figur 3.10),

VIA Erhverv uddanner dimittender til det regionale

mens dimittenderne fra Designteknolog og Design
& Business primært arbejder inden for Handel og

arbejdsmarked. Inden for alle uddannelserne finder

transport (se Bilag 3, figur 3.10).

Andelen af dimittender, der finder beskæftigelse i

størstedelen af dimittenderne beskæftigelse i Region Midtjylland, mens en mindre andel finder beskæftigelse i Region Syddanmark (se Bilag 3, figur

Fordelt på flere brancher er dimittenderne fra Engineering, der arbejder inden for Erhvervsservice,

3.13)5.

Handel og transport, Industri, råstofindvinding og
forsyning og Information og kommunikation (se Bilag 3, figur 3.10) 6.

FIGUR 2.14
Andel af dimittender, der arbejder i den private sektor, marts 2014, pct.
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%

97%

96%
93%

94%

93%

94%
92%

92%

95%
93%

89%

Kilde: Egne beregninger på registerdata.
Note: Marts 2014 er de nyeste tal fra Danmarks Statistik på Beskæftigelse for Lønmodtagere (BFL).
5

Da data til dette projekt kun har vedrørt dimittender fra VIA Erhverv har
det ikke været muligt at udregne arbejdsstedets størrelse på baggrund af
årsværk. Det forudsætter data på hele befolkningen fra BFL, hvilket ikke
har været indeholdt i indeværende projekt.

6

Ved projektets påbegyndelse fandtes Registeret for arbejdsstyrkestatistik (RAS) og IDA persondata (IDAP), som bruges til at identificere selvstændige dimittender kun frem til 2012. Antallet af observationer for selvstændige i 2012 er derfor for lille til at vise fordeling. Resultatet af spørgeskemaundersøgelser viser, at ca. fire pct. af dimittenderne er selvstændige med eget cvr-nummer.
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2.5

Stor forskel i indkomst

To år efter dimission ligger Designteknologerne fortsat lavest med en gennemsnitlig månedlig indkomst

Der er stor forskel på den gruppe af dimittender, der

på 22.981 kr. om måneden. Bygningsingeniørerne

tjener mest og den gruppe af dimittender, der tjener

har efter to år den højeste månedlige indkomst på

mindst. Mens en nyuddannet Maskiningeniør i gen-

35.297 kr.

nemsnit tjener 33.892 kr. om måneden, tjener en
nyuddannet Designteknolog i gennemsnit 20.862
kr. om måneden.
Generelt sker der et fald i den gennemsnitlige månedlige indkomst seks mdr. efter dimission. Det kan
skyldes, at de dimittender, der kommer i job umiddelbart efter dimission, er særligt attraktive, at de
derfor får en høj startløn end de dimittender, der er
lidt længere tid om at komme i job. Herefter stiger
den månedlige indkomst generelt.

FIGUR 2.15
Dimittendernes gennemsnitlige månedlige bruttoindkomst op til 2 år efter dimission, DKK
Uddannelse
Markedsføringsøkonom

1 mdr.

6 mdr.

2 år
*

24.010
International Sales &
Marketing
Value Chain Management
Bygningskonstruktør

1 år
22.653
*

25.618
*

25.844
19.741

23.061

29.915

28.260

28.817

30.014

28.422

30.249

31.675

20.862

21.840

21.075

22.981
*

25.531

18.828

24.924

29.964

29.274

29.596

35.297

28.053

25.901

29.922

32.142

31.077

29.943

30.214

29.158

33.892

30.521

36.105

34.489

32.698

33.026

32.016

32.667

Designteknolog
Design & Business
Bygningsingeniør
Global Business Engineer
ICT Engineering
Maskiningeniør
Produktionsteknolog
Kilde: Egne beregninger på registerdata.
Note: *For få observationer til at vise.
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2.6

Andel af udenlandske dimittender, der

Tallene er opgjort på baggrund af vandringsregi-

bliver i Danmark

stret. Data i vandringsregistret er behæftet med en
hvis usikkerhed på grund af forsinkelser i registre-

Andelen af udenlandske dimittender, der bliver i

ring, hvilket der derfor skal tages forbehold for (se

Danmark efter dimission, er høj på tværs af uddan-

Bilag 1, afsnit 1.2.3).

nelserne (figur 2.16). Flest udenlandske dimittender
fra International Sales & Marketing (89 pct.) bliver i
Danmark efter dimission, mens det tal er 71 pct. for
Design & Business.
Bygningskonstruktørerne er den gruppe, hvor flest
udenlandske dimittender udvandrer efter dimission
(33 pct.), mens der fra International Sales & Marketing er 11 pct. af de udenlandske dimittender, der
udvandrer.

FIGUR 2.16
Andel udenlandske dimittender, der udvandrer eller bliver i Danmark efter dimission, pct.
Bygningskonstruktør

33%

Design & Business

67%

29%

71%

Bygningsingeniør

25%

75%

Maskiningeniør

25%

76%

Designteknolog

20%

80%

Markedsføringsøkonom

16%

84%

ICT Engineering

14%

86%

Global Business Engineer

13%

87%

International Sales & Marketing

11%

89%

Produktionsteknolog

100%
0%

10%

20%

30%

Andel, der udvandrer

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Andel, der bliver

Kilde: Egne beregninger på registerdata.
Note: Der er for få observationer for Value Chain Management til at vise.
Note: Udvandring kan føles frem til og med 2014 i vandringsregistret. Det betyder, at nogen dimittender kan være udvandret i 2015.
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De udenlandske dimittender udvandrer på forskellige tidspunkter
Af de udenlandske dimittender, der udvandrer, er

sige færre end fem dimittender, der tager til udlandet.

der en stor variation i, hvornår dimittenderne vælger
at udvandre jf. figur 2.17. Hvor 89 pct. af dimittenderne fra Global Business Engineering udvandrer
efter seks mdr. efter dimission, er der næsten en
lige så stor andel af Maskiningeniørerne (86 pct.),
som udvandrer inden seks mdr. efter dimission.
Få danske dimittender tager til udlandet
En meget lille andel af de dimittender, der er af
dansk oprindelse, tager til udlandet efter dimission.
2 pct. af de danske Designteknologer tager til udlandet, og 2 pct. af danske Bygningskonstruktører
tager til udlandet (se Bilag 4, figur 3.14). For resten
af uddannelserne er der for få observationer, det vil

FIGUR 2.17
Andel udenlandske dimittender, der udvandrer før og efter seks mdr. efter dimission, pct.
Global Business Engineer

89%

Markedsføringsøkonom

11%

70%

International Sales & Marketing

30%

55%

45%

Designteknolog

45%

55%

Bygningskonstruktør

45%

55%

ICT Engineering

43%

Design & Business

57%

38%

Bygningsingeniør

63%

28%

Maskiningeniør

72%

14%
0%

10%

86%
20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Andelen af dem, der udvandrer, som udvandrer efter seks mdr.
Andelen af dem, der udvandrer, som udvandrer indenfor seks mdr.
Kilde: Egne beregninger på registerdata.
Note: Der er for få observationer for Value Chain Management til at vise. Ingen udenlandske dimittender fra Produktionsteknolog bliver i Danmark.
Note: Udvandring kan føles frem til og med 2014. Det betyder, at nogen dimittender kan være udvandret i 2015.
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3

De udenlandske dimittenders beskæftigelsessituation

En andel af de udenlandske dimittender, der har ta-

41 pct. seks mdr. efter dimission, men falder til 33

get en hel uddannelse på VIA Erhverv bliver i Dan-

pct. et år efter dimission. Andelen for Value Chain

mark efter dimission. Hvad er deres beskæftigelses-

Management ligger konstant på 54 pct. over hele

situation, hvor arbejder de og hvad tjener de? De

perioden.

spørgsmål besvarer dette kapitel, der viser hovedresultaterne af analysen af registerdata for de udenlandske dimittender, der bliver i Danmark efter dimission. Resultaterne bliver vist fordelt på uddan-

FIGUR 3.1
Andel beskæftigede udenlandske dimittender, pct.,
kvartaler efter dimission
80%

nelserne så vidt muligt. Kapitlets afsnit om beskæftigelse er struktureret efter uddannelsesklyngerne

70%

på VIA Erhverv: Business, Byggeri, Design og En-

60%

gineering7.
3.1

68%

69%

54%

54%

50%

30%

Generelt er der stor forskel på mønstrene i de uden-

61%

54%

54%

34%

33%

3

4

41%

40%

Stor forskel i beskæftigelsesgrad

61%

22%

20%

landske dimittenders beskæftigelse mellem uddan10%

nelserne på VIA Erhverv8. I de næste afsnit bliver

0%

resultaterne for uddannelserne i de enkelte klynger

1

gennemgået.

Markedsføringsøkonom

3.1.1 Business

International Sales & Marketing

Der er forskel på tværs af uddannelserne fra Busi-

Value Chain Management

ness i, hvor stor en andel af de udenlandske dimittender, der bliver i Danmark, der er i arbejde, ledige
og under videre uddannelse. Flest udenlandske dimittender fra Markedsføringsøkonom er i beskæfti-

2

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.
Note: Kategorien Markedsføringsøkonom dækker over både den danske
og den engelske uddannelse, da disse er registreret under samme uddannelseskode.

gelse, mens den største andel ledige er blandt International Sales & Marketing.

Ledighed falder efter dimission
Analysen af registerdata viser, at andelen af ledige

Forskel i beskæftigelsesgrad på Business
68 pct. af udenlandske dimittender i Danmark fra
Markedsføringsøkonom var beskæftigede tre mdr.
efter dimission (se figur 3.1). Det tal falder til 61 pct.
et år efter dimission. Anderledes ser det ud for de
udenlandske dimittender fra International Sales &
Marketing, der bliver i Danmark. Her er 22 pct. i beskæftigelse tre mdr. efter dimission. Det tal stiger til

7

Der er for få observationer i klyngen Animation Workshop til at vise. Det
skal være muligt at vise analyseresultaterne for mere end 5 observationer.

dimittender varierer på tværs af uddannelserne på
Business (se figur 3.2). 68 pct. af de udenlandske
dimittender fra International Sales & Marketing er ledige tre mdr. efter dimission. Det tal falder til 42 pct.
et år efter dimission. 38 pct. af de udenlandske dimittender fra Value Chain Management, der bliver i
Danmark, er ledige tre mdr. efter dimission. Det er
tal falder til 27 pct. ni mdr. efter dimission.

8

Dimittender fra januar 2012 til juni 2013 kan følges et år frem, mens dimittender fra december 2013, januar 2014 og juni 2014 kun er muligt at
følge dem frem til november 2014.
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FIGUR 3.2
Andel ledige udenlandske dimittender, pct., kvartaler efter dimission
80%

68%

40%

70%
60%
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43%

38%

42%

40%
27%

30%

37%

27%

26%

24%

25%

27%

22%

27%

20%

20%
10%

36%

35%

49%

30%

FIGUR 3.3
Andel udenlandske dimittender under videre uddannelse, pct., kvartaler efter dimission

6%

19%

15%
0%

0%

0%
10%

0%
1

2

3

4

Markedsføringsøkonom
International Sales and Marketing
Value Chain Management
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.
Note: Kategorien Markedsføringsøkonom dækker over både den danske
og den engelske uddannelse, da disse er registreret under samme uddannelseskode.
Note: 0% betyder, at der er for få observationer til at vise andelen.
Note: Ledighed er defineret som arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere.

Andelen under videre uddannelse stiger

9%

19%

9%

5%
0%

0%
1

2

3

4

Markedsføringsøkonom
International Sales & Marketing
Value Chain Management
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.
Note: Kategorien Markedsføringsøkonom dækker over både den danske
og den engelske uddannelse, da disse er registreret under samme uddannelseskode.
Note: 0% betyder, at der er for få observationer til at vise andelen.
Note: Videre uddannelse er defineret ved, at dimittenden modtager SU.
Det gør det muligt at følge dimittenderne frem til uge 4 i 2015.

Ser vi på, hvor stor en andel af de udenlandske dimittender, der er under videre uddannelse, er udvik-

83 pct. af de udenlandske dimittender fra Markeds-

lingen også forskellig de tre uddannelser imellem (fi-

føringsøkonom, der vælger at læse videre, læser vi-

gur 3.3). 26 pct. af de udenlandske dimittender fra

dere på en mellemlang videregående uddannelse,

Markedsføringsøkonom, der bliver i Danmark er un-

mens 13 pct. læser på en universitetsbachelor (se

der videre uddannelse tre mdr. efter dimission,

Bilag 3, figur 2.23).

mens det tal stiger til 37 pct. et år efter dimission.
Blandt de udenlandske dimittender fra International
Sales & Marketing er 9 pct. under videre uddannelse tre mdr. efter dimission. Det tal stiger til 24 pct.
et år efter dimission.
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3.1.2 Byggeri
Der er en forholdsvis høj ledighed blandt udenlandske dimittender fra Bygningskonstruktør, der dog
falder frem mod et år efter dimission. En lille andel
af de udenlandske dimittender fra Bygningskon-

FIGUR 3.5
Andel ledige udenlandske dimittender, pct., kvartaler efter dimission
70%
59%

struktører læser videre.

60%

Beskæftigelsen stiger støt

50%

37 pct. af de udenlandske dimittender fra Bygningskonstruktør er i beskæftigelse tre mdr. efter dimission. Andelen vokser til 44 pct. frem mod et år efter
dimission (se figur 3.4). Det er vigtigt at holde sig for

54%

52%
44%

40%
30%
20%

øje, at kategorien dækker over både den danske og
engelske uddannelse, samt uddannelsen til Bygge-

10%

tekniker og Kort- og landmålingstekniker (se mere

0%

om Danmarks Statistiks uddannelseskoder i Bilag

1

2

3

4

1).
FIGUR 3.4
Andel beskæftigede udenlandske dimittender, pct.,
kvartaler efter dimission
46%
44%
44%

42%

42%

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.
Note: Kategorien Bygningskonstruktør dækker over både det danske og
den engelske udbud af uddannelsen samt Byggetekniker og Kort- og
Landmålingstekniker, da disse er registreret under samme uddannelseskode.
Note: Ledighed er defineret som arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere.

41%

40%
38%

37%

36%
34%
32%
1

2

3

4

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.
Note: Kategorien Bygningskonstruktør dækker over både det danske og
den engelske udbud af uddannelsen samt Byggetekniker og Kort- og
Landmålingstekniker, da disse er registreret under samme uddannelseskode.

Ledigheden falder markant
Ledigheden blandt de udenlandske dimittender fra
Bygningskonstruktør er 59 pct. tre mdr. efter dimission. Andelen falder til 44 pct. et år efter dimission
(figur 3.5).
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En lav andel er under videre uddannelse

Forskel i beskæftigelsesgrad

Tre pct. af de udenlandske dimittender fra Byg-

81 pct. af de udenlandske dimittender fra Design-

ningskonstruktør er under videre uddannelse tre

teknolog er i beskæftigelse tre mdr. efter dimission,

mdr. efter dimission. Det tal vokser til otte pct. et år

mens 36 pct. af de udenlandske dimittender fra De-

efter dimission.

sign & Business er i beskæftigelse på samme tidspunkt (se figur 3.7).

FIGUR 3.6
Andel udenlandske dimittender under videre uddannelse, pct., kvartaler efter dimission
9%

8%

8%

tender fra Design & Business stiger til 55 pct. et år
efter dimission, falder andelen af Designteknologer
i beskæftigelse svagt frem mod et år efter dimission

7%

til 78 pct. Igen skal man holde sig for øje, at uddan-

6%

6%

nelseskategorierne dækker over både det danske

5%

og det engelske udbud af begge uddannelser.

4%

3%

3%

FIGUR 3.7
Andel beskæftigede udenlandske dimittender, pct.,
kvartaler efter dimission

3%
2%

90%

1%

81%

82%

79%

78%

80%

0%
1

2

3

4

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.
Note: Kategorien Bygningskonstruktør dækker over både det danske og
den engelske udbud af uddannelsen samt Byggetekniker og Kort- og
Landmålingstekniker, da disse er registreret under samme uddannelseskode.
Note: Videre uddannelse er defineret ved, at dimittenden modtager SU.
Det gør det muligt at følge dimittenderne frem til uge 4 i 2015.

48 pct. af de dimittender fra Bygningskonstruktør,
der vælger at læse videre, læser videre på en lang
videregående uddannelse, mens 25 pct. læser videre på en mellemlang videregående uddannelse
(se Bilag 3, figur 2.23).
3.1.3 Design
De udenlandske dimittender fra Designteknolog
kommer hurtigt i beskæftigelse, mens de udenlandske dimittender fra Design & Business er længere
tid om at komme i arbejde. En mindre andel af de
udenlandske dimittender fra begge uddannelser læser videre.
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Mens andelen af beskæftigede udenlandske dimit-
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70%
55%

60%

48%

50%
40%

42%
36%

30%
20%
10%
0%
1

2

Designteknolog

3

4

Design & Business

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.
Note: Designteknolog dækker over både det danske og engelske udbud
af uddannelsen. Design & Business dækker ligeledes over både det danske og engelske udbud af uddannelsen.
Note: Tekstildesign, -håndværk og –formidling indgår ikke på grund af for
få observationer.

Stor forskel i ledighed
Blandt de udenlandske dimittender fra Designteknolog er 6 pct. ledige tre mdr. efter dimission. Blandt
de udenlandske dimittender fra Design & Business
er 61 pct. ledige tre mdr. efter dimission, mens an-

FIGUR 3.9
Andel udenlandske dimittender under videre uddannelse, pct., kvartaler efter dimission
20%

delen falder til 30 pct. et år efter dimission.

18%

18%

18%

FIGUR 3.8
Andel ledige udenlandske dimittender, pct., kvartaler efter dimission
70%

14%

13%

14%
12%

12%
61%

9%

10%

55%

60%

8%

50%
33%

40%

6%
30%

30%

4%
2%

20%
10%

16%

6%

4%

0%

0%

3

4

0%
1

2

Designteknolog

0%

0%

1

2

0%

Design & Business

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.
Note: Designteknolog dækker over både det danske og engelske udbud
af uddannelsen. Design & Business dækker ligeledes over både det danske og engelske udbud af uddannelsen.
Note: Tekstildesign, -håndværk og –formidling indgår ikke på grund af for
få observationer.
Note: 0% betyder, at der er for få observationer til at vise andelen.
Note: Ledighed er defineret som arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere.

Designteknolog

3

4

Design & Business

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.
Note: Designteknolog dækker over både det danske og engelske udbud
af uddannelsen. Design & Business dækker ligeledes over både det danske og engelske udbud af uddannelsen.
Note: Tekstildesign, -håndværk og –formidling indgår ikke på grund af for
få observationer.
Note: 0% betyder, at der er for få observationer til at vise andelen.
Note: Videre uddannelse er defineret ved, at dimittenden modtager SU.
Det gør det muligt at følge dimittenderne frem til uge 4 i 2015.

89 pct. af de udenlandske dimittender fra Designteknolog, der læser videre, læser videre på en mel-

En mindre andel læser videre

lemlang videregående uddannelse (se Bilag 3, figur

13 pct. af de udenlandske dimittender fra Design-

2.23).

teknolog er under videre uddannelse tre mdr. efter
dimission. Det tal stiger til 18 pct. et år efter dimission. Blandt dimittender fra Design & Business er
ingen under videre uddannelse tre mdr. efter dimission. Tallet stiger til 9 pct. et år efter dimission.

DIMITTEND- OG BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 2015 | DAMVAD.COM

25

3.1.4 Engineering

Bygningsingeniør dækker over både det danske og

Der er meget forskellige mønstre i beskæftigelse,

det engelske udbud af uddannelsen, ligesom Ma-

ledighed og videre uddannelse blandt dimittender

skiningeniør dækker over både det danske og det

fra Engineering.

engelske udbud af uddannelsen.

Stor forskel i beskæftigelsesgrad

Ledigheden falder for alle uddannelser

88 pct. af de udenlandske dimittender fra Produkti-

Ledigheden blandt de udenlandske dimittender er

onsteknolog er i beskæftigelse tre mdr. efter dimis-

faldende fra tre mdr. efter dimission til et år efter di-

sion. Det gælder 31 pct. af de udenlandske dimit-

mission for dimittender fra alle uddannelserne.

tender fra Global Business Engineering, 30 pct. fra
Maskiningeniør, 22 pct. fra ICT Engineering og 37
pct. fra Bygningsingeniør.
FIGUR 3.10
Andel beskæftigede udenlandske dimittender, pct.,
kvartaler efter dimission

FIGUR 3.11
Andel ledige udenlandske dimittender, pct., kvartaler efter dimission
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Bygningsingeniør

10%

Global Business Engineer

0%
1
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Bygningsingeniør
Global Business Engineer
ICT Engineering
Maskiningeniør
Produktionsteknolog
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.
Note: Bygningsingeniør dækker over både det danske og det engelske
udbud af uddannelsen. Maskiningeniør dækker over både det danske og
det engelske udbud af uddannelsen. Produktudvikling og Teknisk integration er ikke taget med på grund af for få observationer.
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38%
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ICT Engineering
Maskiningeniør
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.
Note: Bygningsingeniør dækker over både det danske og det engelske
udbud af uddannelsen. Maskiningeniør dækker over både det danske og
det engelske udbud af uddannelsen. Produktudvikling og Teknisk integration er ikke taget med på grund af for få observationer.
Note: Der er for få observationer for Produktionsteknologer til at vise.
Note: Ledighed er defineret som arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere.

Stor forskel i videre uddannelse

af udenlandske Bygningsingeniører, der læser vi-

24 pct. af de udenlandske dimittender fra ICT Engi-

dere. Det kan skyldes, at nogen påbegynder videre

neering læser videre tre mdr. efter dimission. Det tal

uddannelse, men falder fra uddannelsen eller at de-

vokser til 40 pct. et år efter dimission, og det er der-

res mulighed for at modtage SU udløber.

med den uddannelse på Engineering, hvor flest
udenlandske dimittender læser videre et år efter di-

90 pct. af de udenlandske dimittender fra ICT Engi-

mission.

neering, der vælger at læse videre, læser videre på
en lang videregående uddannelse. Andelen er 92

FIGUR 3.12
Andel udenlandske dimittender under videre uddannelse, pct., kvartaler efter dimission

pct. for dimittender fra Global Business Engineering, 89 pct. for Bygningsingeniører og 93 pct. for
Maskiningeniører (se Bilag 3, figur 2.23).
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25%

20%
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De udenlandske dimittender arbejder i

23%
20%
18%

20%

skæftigelse i den private sektor er høj på tværs af

18%

VIA Erhvervs uddannelser. 100 pct. af de udenland-

15%

ske dimittender fra ICT Engineering og Value Chain

13%

Management arbejder i den private sektor. Den la-

5%

veste andel beskæftigede i den private sektor på 83

0%

pct. er udenlandske dimittender fra Design og Busi1

2

3

4

ness (se figur 3.13).

Bygningsingeniør
Global Business Engineer
ICT Engineering
Maskiningeniør
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.
Note: Bygningsingeniør dækker over både det danske og det engelske
udbud af uddannelsen. Maskiningeniør dækker over både det danske og
det engelske udbud af uddannelsen. Produktudvikling og Teknisk Integration er ikke taget med på grund af for få observationer.
Note: Der er for få observationer for Produktionsteknologer til at vise.
Note: Videre uddannelse er defineret ved, at dimittenden modtager SU.
Det gør det muligt at følge dimittenderne frem til uge 4 i 2015.

VIA Erhverv uddanner de udenlandske dimittender
til det regionale arbejdsmarked. Inden for alle uddannelserne finder størstedelen af dimittenderne
beskæftigelse i Region Midtjylland, mens mindre
andele finder beskæftigelse i Region Hovedstaden
og Region Syddanmark (se Bilag 3, figur 3.27).
3.3

De udenlandske dimittender arbejder inden for forskellige brancher

De udenlandske dimittender fra Business’ uddanDer en lille stigning blandt udenlandske dimittender

nelser arbejder primært inden for brancherne Han-

fra Global Business Engineering, der læser videre,

del, Hoteller og restauranter, Rejsebureauer mv. og

fra 13 pct. tre mdr. efter dimission til 18 pct. et år

Industri (se Bilag 3, figur 3.25). De udenlandske di-

efter dimission. Til gengæld er der et fald i andelen

mittender fra Byggeri arbejder primært inden for
brancherne Bygge og anlæg, Handel, Hoteller og
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restauranter, Rejsebureauer mv. og Videnservice.
De udenlandske dimittender fra Designteknolog arbejder primært inden for Handel, Hoteller og restaurant og Rejsebureauer mv.
Endelig arbejder de udenlandske dimittender fra
Engineering inden for Rejsebureauer mv., Videnservice, Industri og Information og kommunikation
(se de udenlandske dimittenders jobfunktioner i Bilag 3, figur 3.24).
3.4

Få observationer for indkomst

Da der er ikke er et højt antal af beskæftigede udenlandske dimittender, er tallene for gennemsnitlig
månedlig indkomst ikke mulige at observere for alle
uddannelser på alle tidspunkter. Tabellen i figur
3.14 nedenfor viser den gennemsnitlige månedlige

FIGUR 3.14
Udenlandske dimittenders gennemsnitlige månedlige bruttoindkomst op til 2 år efter dimission, DKK
Uddannelse
Markedsføringsøkonom
International Sales & Marketing
Value Chain Management
Bygningskonstruktør
Designteknolog
Design & Business
Bygningsingeniør
Global Business
Engineer
ICT Engineering
Maskiningeniør
Produktionsteknolog

1 mdr.
24.263

6 mdr.
*

1 år
*

2 år
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

25.819

30.419

29.369

*
*

*
22.573

*
*

*
*

*
*

*
*

*
31.198

*
*

30.424
*
*

*
25.656
*

27.743
28.331
*

*
*
*

Kilde: Egne beregninger på registerdata.
Note: *For få observationer til at vise.

indkomst der, hvor der er observationer nok.

FIGUR 3.13
Andel af udenlandske dimittender, der arbejder i den private sektor, marts 2014, pct.
105%
100%
100%
95%
90%

100%

96%

95%

91%

91%

88%

85%

90%

89%
83%

80%
75%

Kilde: Egne beregninger på registerdata.
Note: Marts 2014 er de nyeste tal fra Danmarks Statistik på Beskæftigelse for Lønmodtagere (BFL).
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Dimittendernes start på karrieren

Hvad laver dimittenderne nu, og hvordan fik de de-

der er i job eller har været i job, er fuldtidsansat,

res første job? Hvad er deres vurdering af de karri-

mens det er 70 pct. af de danske dimittender. Til

ereforberedende aktiviteter, og hvordan har det væ-

gengæld er de udenlandske dimittender, der i job

ret for de udenlandske dimittender at søge arbejde

eller har været i job, i højere grad ansat i projektfor-

på det danske arbejdsmarked? Det svarer dette ka-

løb og som freelancere. De udenlandske dimitten-

pitel på. Kapitlet bygger på spørgeskemaundersø-

der har altså en mere løs tilknytning til det danske

gelsens besvarelser og skelner mellem danske og

arbejdsmarked (figur 3.2)10.

udenlandske dimittender9.
Fire pct. af de danske dimittender har haft et ar4.1

Hvad laver dimittenderne nu?

bejde, men er sidenhen blevet arbejdsløse. Tilsvarende har syv pct. af de udenlandske dimittender,

Overordnet set er 59 pct. af de dimittender, der har

der har været i job, ikke længere i arbejde. Det kan

deltaget i spørgeskemaundersøgelsen i arbejde. 25

også tyde på, at de udenlandske dimittender har en

pct. af dimittenderne er under videre uddannelse,

mere løs tilknytning til arbejdsmarkedet (figur 3.2).

mens 15 pct. står uden for arbejdsmarkedet og udAndelen af iværksættere er nogenlunde ens på

dannelsessektoren.

tværs af de danske og udenlandske dimittender. For
FIGUR 3.1
Andelen af dimittender, der er hhv. i arbejde, uden
for arbejde og under uddannelse, pct.
70%
60%

begge kategorier har lidt over fire pct., af de dimittender, der er i arbejde eller har været i arbejde,
startet deres egen virksomhed. Det tyder på, at de
danske og udenlandske dimittender har lige adgang

59%

til at starte egen virksomhed i Danmark (figur 3.2).

50%

Hver fjerde er under videre uddannelse

40%
25%

30%
16%

20%

Af figur 3.1 fremgår det, at ca. hver fjerde dimittend
er under videre uddannelse. I figur 3.2 fremgår det,
at der er forskelle mellem danske og udenlandske

10%

dimittender. Blandt de danske dimittender, der er i

0%
I arbejde

Uden for
arbejde

Under
uddannelse

Kilde: DAMVAD Analytics 2015.
Note: n = 933

job eller har været det, har ni pct. været ude på arbejdsmarkedet og vendt tilbage til uddannelse. Det
gælder for syv pct. af de udenlandske dimittender.

De udenlandske dimittender har en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet
Ser man specifikt på de danske og udenlandske dimittenders tilknytning til arbejdsmarkedet, viser resultaterne, at 51 pct. af de udenlandske dimittender,

9

Svarenes fordeling for de enkelte uddannelser er afrapporteret i en
række uddannelses- og udbudsspecifikke rapporter.
10
De udenlandske dimittender er blevet identificeret ved et spørgsmål om
statsborgerskab. Der kan derfor være få dimittender, der har boet i Dan-

mark i mange år, og som føler sig danske, der er kategoriseret som udenlandske dimittender. Derfor skal resultaterne tages med det forbehold, at
nogle respondenter måske ikke ’føler sig’ udenlandske.
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4.2

Hvordan har dimittenderne fået deres

Udenlandske dimittender får job gennem netværk

job?

De udenlandske dimittender anvender i højere grad
andre kanaler i deres jobsøgning. Den mest hyp-

Der er nogle interessante forskelle mellem, hvordan

pige kanal til job blandt de udenlandske dimittender

de danske og udenlandske dimittender har fundet

er deres personlige netværk. 22 pct. af de uden-

deres første job i Danmark efter endt uddannelse. I

landske dimittender har fundet deres job gennem

figur 3.3 er disse forskelle fremstillet. Blandt de dan-

deres familie, venner eller lignende. 21 procent har

ske dimittender, der er i arbejde eller har været i ar-

fået deres arbejde som forlængelse af et praktikfor-

bejde, har 24 pct. fundet deres job gennem et stil-

løb.

lingsopslag. Det gælder 14 pct. af de udenlandske
dimittender.

Udenlandsk

FIGUR 3.2
Beskæftigede dimittenders forskellige arbejdsformer, pct.
Nej, jeg er under videre uddannelse på fuld tid, men har haft
et job efter endt uddannelse

8%

Nej, jeg er ikke i arbejde lige nu, men jeg har haft et job efter
endt uddannelse

8%

Ja, jeg er selvstændig og har egen virksomhed med CVR nr.

4%

Ja, jeg er projektansat

16%

Ja, jeg er fuldtidsansat

Dansk

Ja, jeg er freelancer

51%
5%

Andet

9%

Nej, jeg er under videre uddannelse på fuld tid, men har haft
et job efter endt uddannelse

9%

Nej, jeg er ikke i arbejde lige nu, men jeg har haft et job efter
endt uddannelse

5%

Ja, jeg er selvstændig og har egen virksomhed med CVR nr.

4%

Ja, jeg er projektansat

3%

Ja, jeg er fuldtidsansat
Ja, jeg er freelancer
Andet

Kilde: DAMVAD Analytics 2015
Note: n= 492 (Danske) n=185 (Udenlandsk). Spørgsmål: "Er du i arbejde?”
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70%
3%
7%

Blandt danske dimittender er det 15 pct., der har an-

Kun få får job gennem projekter og opgaver

vendt deres personlige netværk og 17 procent, som

Studieprojekter, bacheloropgaver og VIA jobbank

har fået et arbejde som en forlængelse af et praktik-

har kun meget få dimittender angivet som den pri-

forløb. Der er også flere ligheder mellem de danske

mære årsag til, at de fik deres første job. Det gælder

og udenlandske dimittender. For begge grupper er

for både danske og udenlandske dimittender.

det ca. 10 pct., der har fået deres job gennem fag-

Blandt de danske og udenlandske dimittender har

lige netværk som fx undervisere eller virksomheds-

hhv. 12 og 14 pct. angivet andre årsager til, at de fik

kontakter via studiet.

deres første job. En række er fx blevet kontaktet direkte af arbejdsgivere, mens andre fandt job gennem a-kasse og lignede.

FIGUR 3.3
Dimittenders kanal til deres første job, pct.
Via mit studiejob

9%

Via mit personlige netværk (familie, venner, m.m.)

22%

Udenlandsk

Via mit faglige netværk (undervisere,…
Via min afsluttende opgave/bachelorprojekt

10%
2%

VIA Jobbank

2%

Via et stillingsopslag

14%

Via et praktikforløb

21%

Via en uopfordret ansøgning

6%

Andet

14%

Via mit studiejob

5%

Via mit personlige netværk (familie, venner, m.m.)

15%

Via mit faglige netværk (undervisere,…

11%

Dansk

Via min afsluttende opgave/bachelorprojekt

3%

VIA Jobbank

2%

Via et studieprojekt

1%

Via et stillingsopslag

24%

Via et praktikforløb

18%

Via en uopfordret ansøgning

9%

Andet

12%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Kilde: DAMVAD Analytics 2015
Note: n = 492 (Danske) og n = 185 (Udenlandske). Spørgsmål: ”Hvordan fandt du dit første job efter endt uddannelse? (Vælg den primære årsag)”
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4.3

Karrieforberedende aktiviteter

Blandt de danske dimittender, der er i job eller har
været i job, har 16 pct. deltaget i karriereforberelandske dimittender (figur 3.4).
Det er kun de dimittender, der er i arbejde eller har
været i arbejde, der har fået de pågældende
spørgsmål. Derfor er det ikke muligt at konkludere,

FIGUR 3.4
Deltagelse i karriereforberedende aktiviteter, pct.
Udenlandsk

dende aktiviteter. Det gælder for 30 pct. af de uden-

om der er en samvariation mellem, om man har del-

Ved ikke
Nej

30%

Ikke relevant

4%

Ved ikke

fordi de forventer, at de vil giver dem et kendskab til

2%

Nej

Dansk

udenlandske dimittender i højere grad deltager,

59%

Ja

taget i karriereforberedende aktiviteter, og om man
er kommet i arbejde. Man kan forestille sig, at det

6%

82%

Ja

16%

Ikke relevant

1%

det danske arbejdsmarked, som de danske dimittender oplever allerede at have.

Kilde: DAMVAD Analytics 2015.
Note: n = 492 (Danske), n=185 (Udenlandske). Spørgsmål: ”Har du deltaget i karriereforberedende aktiviteter afholdt af VIA? (Fx karrierevejledning
og company dating)”

Andre
aktiviteter

Udenlandsk

Karrierervejl Company
edning
dating

FIGUR 3.5
Dimittenders vurdering af karriereforberedende aktiviteter, pct.

Udenlandsk

Dansk

Dansk

11%
8%

27%

22%

15%

22%
9%

Udenlandsk
Dansk

33%

10% 1%

29%
30%
33%
20%

Meget godt(5)

4

3

2

Meget dårligt (1)

15%

15%
10%

3%

24%
28%

4%

44%
22%

23%
20%

8%

11%

14%

5%

25%
7%

1%

7%

11%

5%

29%

Ikke relevant

Kilde: DAMVAD Analytics 2015.
Note: n = 79 (Danske) og n = 55 (Udenlandske). Spørgsmål: ”Hvordan vil du vurdere de karriereforberedende aktiviteter, som du har deltaget i?”
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De dimittender, der er i arbejde eller har været i ar-

4.4

De udenlandske dimittender på det danske jobmarked

bejde, og som har deltaget i karriereforberedende
aktiviteter, er blevet bedt om at vurdere aktiviteterne. De udenlandske dimittender vurderer i højere

Dette afsnit fokuserer på de udenlandske dimitten-

grad aktiviteterne positivt (figur 3.5). Fx vurderer 22

der, og deres opfattelse af, hvordan det har været

pct. af de udenlandske studerende Company Dating

at søge efter job i Danmark. Få udenlandske dimit-

som meget godt, mens det gælder 9 pct. af de dan-

tender har angivet, at de ikke føler sig udenlandske

ske dimittender.

i det tilfælde, at de fx er opvokset i Danmark, men
ikke har dansk statsborgerskab. Derfor skal konklu-

I de åbne besvarelser giver dimittenderne en række

sionerne i dette afsnit tages med forbehold for, at

input til, hvordan VIA Erhverv kan øge relevansen

nogle respondenter opfatter sig selv som danske.

af de karriereforberedende aktiviteter. De er gengivet i nedenstående boks.

Potentiale for at fastholde flere udenlandske dimittender i Danmark
Figur 3.6 viser, at 60 pct. af de udenlandske di-

Karriereforberedende aktiviteter
Dimittenderne giver i deres besvarelser forskellige forslag til, hvordan VIA kan forbedre deres karriereforberedende aktiviteter:







Mere information om fremtidige karrieremuligheder
Flere og længere mentorforløb
Jobsøgningskurser, herunder hvordan man
skriver CV og jobansøgninger
Foredrag fra arbejdsgivere, som kan fortælle
om branchen og dens problemstillinger
Foredrag fra tidligere studerende og rekrutteringschefer, som kan give gode råd og erfaringer ift. karrierevalg og jobsøgning
Øge kendskabet til VIAs uddannelsesretninger hos virksomhederne

mittender, der er i job eller har været i job, har
søgt arbejde i Danmark. Otte pct. har ikke fundet det
relevant, og de resterende har ikke søgt job i Danmark (32 pct.).
FIGUR 3.6
Internationale dimittenders jobsøgning på det danske arbejdsmarked, pct.

32%
No
Not relevant
60%

Særligt for udenlandske studerende:
 Danske sprogkurser
 Kurser i dansk arbejdskultur

Yes
8%

Kilde: Fritekstbesvarelser, Spørgeskemaundersøgelse

VIA Erhverv kan bruge det input til at styrke arbejdet
med yderlige at målrette de karriereforberedende

Kilde: DAMVAD Analytics 2015.
Note: n = 185. Spørgsmål: “Have you been looking for a job after graduation?”

aktiviteter til hhv. danske og udenlandske dimittender.

Her er der et potentiale for at øge fastholdelsen af
de udenlandske dimittender i Danmark, så flere
udenlandske dimittender får lyst til at søge job i Danmark.
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Det er svært at søge job i Danmark som udenlandsk dimittend
Syv pct. af de udenlandske dimittender, der har søgt
job i Danmark, er meget enige i, at det er en fordel

Gode sprogkundskaber og det at beherske flere
sprog er omvendt en kompetence, som for nogle
udenlandske dimittender har været en styrke.

at være udenlandsk, når man søger job i Danmark.
22 pct. vurderer, at det slet ikke er en fordel.
FIGUR 3.7
Internationale studerendes vurdering af det danske
jobmarked
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

29,37% 27,78%
22,22%
13,49%
7,14%

Not at all
(1)

2

3

4

Very
much (5)

Kilde: DAMVAD Analytics 2015.
Note: n=126. Spørgsmål: ”To what extent do you agree with the following
statement: Beeing an international student has been an asset when looking for a job in Denmark”

De åbne fritekstbesvarelser viser desuden, at de
udenlandske dimittender oplever, at arbejdsgivernes forventninger til deres danskkompetencer er
meget høje (se næste boks).

Det danske sprog
De udenlandske dimittender oplever, at det er svært at
komme ind på det danske arbejdsmarked uden at
kunne tale dansk flydende.
”Without fluently speaking Danish, it is really difficult to
get a job in my profession. Without speaking the language, I didn't get a single chance to prove my
skills/talent.”
Dimittend, Bygningskonstruktør
Mange udenlandske dimittender oplever derfor, at de
er dårligere stillet på det danske arbejdsmarked end de
danske dimittender.
Kilde: Fritekstbesvarelser, Spørgeskemaundersøgelse
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At beherske flere sprog
Flere dimittender fremhæver, at det har været en
styrke på arbejdspladserne, at de er i stand til at tale
flere sprog.
“For most of the jobs that I had after I graduated, has it
been a plus that I am able to speak foreign languages/mother tongue.”
Dimittend, Design & Business (DK)
”It has been a plus when companies look for employees with international mindset and also when companies are interested in having employees who master a
different mother tongue than Danish.”
Dimittend, Mechanical Engineering (EN)
Ligeledes finder nogle virksomheder det attraktivt at
have medarbejdere med en international baggrund,
som kan tilføje nye perspektiver og bringe diversitet ind
på arbejdspladsen.
”People who come from other countries can have different experience and skills which can contribute to the
Danish working environment.”
Dimittend, Civil Engineering (EN)
Kilde: Fritekstbesvarelser, Spørgeskemaundersøgelse

5

Dimittendernes kompetencer

Hvilke generelle og personlige kompetencer har di-

Samarbejde med andre faggrupper

mittenderne opnået i deres uddannelse, og i hvor

51 pct. af de danske dimittender har svaret, at kom-

høj grad har de oplevet, at kompetencer bliver efter-

petencen “Samarbejde med personer med en an-

spurgt i deres arbejdsliv? Dette kapitel beskriver ho-

den uddannelse end din egen” i meget høj grad er

vedresultaterne

spørgeskemaundersøgelsen

en, de har haft brug for i deres arbejdsliv. Det gæl-

med fokus på kompetencer. Kapitlet skelner mellem

der 46 pct. af de udenlandske dimittender. Det er

de danske og udenlandske dimittender.

dermed den kompetence, som den største andel af

af

både danske og udenlandske dimittender vurderer,
5.1

Generelle kompetencer

at de i høj grad har haft brug for i deres arbejdsliv.

Der er en række generelle kompetencer, som de

Hhv. 26 pct. af de danske dimittender og 38 pct. af

danske og udenlandske dimittender oplever at have

de udenlandske dimittender vurderer, at de i meget

brug for i deres arbejdsliv. Figur 4.1 og figur 4.2 gi-

høj grad har opnået den kompetence under deres

ver et fuldt overblik over dimittendernes vurdering
af, i hvor høj grad de mener at have opnået en

uddannelse. Gabet er på den måde større mellem

række generelle kompetencer gennem deres uddannelse, og i hvor høj grad de har haft brug for

end for de udenlandske, og de udenlandske vurde-

arbejdsliv og uddannelse for de danske dimittender
rer, at de er bedre klædt på end de danske.

kompetencen i deres arbejdsliv. Kun dimittender,
der er i arbejde/har været i arbejde efter dimission,

Kun få dimittender adresserer den kompetence i de

har fået disse spørgsmål.

åbne tekstfelter. Til gengæld berør mange et emne,
som grænser op til samarbejde, nemlig personale-

Dette afsnit gennemgår de generelle kompetencer,
som den største andel af dimittenderne anskuer
som dem, de i høj grad har haft brug for i deres arbejdsliv, og hvor der samtidig er et gab ned til hvor
stor en andel af dimittenderne, der mener, at de i
høj grad har opnået kompetencen i deres uddannelse. Vi koncentrerer os med andre ord om de
kompetencer, der er mest efterspurgt, og hvor der
er den største forskel mellem opnåede og efterspurgte kompetencer.
I hele kapitlet bliver mønstrer i fritekstbesvarelserne
fra spørgeskemaundersøgelsen løbende inddraget.
Her er gengivet pointer, der går på tværs af uddan-

ledelse som vist i næste boks.

Personaleledelse
Mange dimittender på tværs af alle uddannelserne på
VIA Erhverv nævner i de åbne tekstfelter, at de mangler kompetencer inden for personaleledelse.
”Jeg mangler virkelig noget omkring situationsbestemt
ledelse. Da jeg fik mit første rigtige job efter endt studie, havde jeg store mangler ift. at tage højde for netop
situationsbestemte roller.”
Dimittend, Value Chain Management
Flere dimittender sidder med et ledelsesansvar og ønsker derfor, at de var klædt bedre på til at håndtere forskellige personlighedstyper, konfliktløsning og kommunikation til medarbejdere:

indhold og tilrettelæggelse, der går på en konkret

”Undervisning i menneskelig psykologi, reaktionsmønstre, forståelse for adfærd ud fra forskellige psykologiske profiler og konflikthåndtering.”
Dimittend, Bygningskonstruktør

uddannelse, er ikke medtaget her. De pointer kan

Kilde: Fritekstbesvarelser, Spørgeskemaundersøgelse´

nelserne. De uddannelsesspecifikke kommentarer
til kernefaglige kompetencer, og til uddannelsens

ses i Bilag 5 (Fritekstbesvarelser) og i de uddannelses- og udbudsspecifikke rapporter.
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Derudover vurderer en høj andel af de udenlandske

graf har haft brug for kompetencen til at ”Styre pro-

dimittender i høj grad, at kompetencen ”Samarbejde

jekter”. 15 pct. af de danske dimittender angiver, at

med personer med en anden sproglig og kulturel

de i meget høj grad har opnået kompetencen hertil

baggrund” er en, de har haft brug for på arbejdsmar-

i deres uddannelse. Det gælder for 32 pct. af de

kedet (38 pct.). 27 pct. vurderer, at de i høj grad har

udenlandske dimittender, hvilket betyder, at de

opnået kompetencen i deres uddannelse.

udenlandske føler sig bedre klædt på end de dan-

Praktiske problemstillinger og løsninger
45 pct. af de danske dimittender angiver, at kompetencen ”Arbejde med praktiske problemstillinger og
løsninger” i høj grad er en, de har haft brug for i deres arbejdsliv. 26 pct. angiver at have opnået den
kompetencer igennem deres uddannelse. Ligele-

ske til at styre projekter.
Den generelle efterspørgsel på kompetencer til at
styre projekter afspejler sig også i de åbne tekstfelter i spørgeskemaundersøgelsen illustreret i næste
boks.

des vurderer 38 pct. af de udenlandske dimittender,
at de i høj grad har haft brug for den kompetence i
deres arbejdsliv. 23 pct. af de udenlandske vurderer, at de i høj grad har opnået den igennem deres
uddannelse. Igen er gabet dermed større for de

Projektplanlægning, -styring og –ledelse
Dimittender på tværs af alle uddannelserne efterspørger i spørgeskemaets fritekstbesvarelser en større indsigt i værktøjer til projektplanlægning, - styring og –ledelse.

danske dimittender end de udenlandske. Her vurderer en højere andel af de danske dimittender sig
klædt godt på, men gabet til arbejdsmarkedet er
større end for de udenlandske dimittender.
42 pct. af de udenlandske dimittender angiver derudover, at kompetencen ”Arbejde med strategiske
problemstillinger og løsninger” er en kompetence,
der i høj grad bliver efterspurgt på arbejdsmarkedet.
28 pct. oplever, at de i høj grad har opnået kompetencen i deres uddannelse.

Dimittenderne oplever at mangle evner til at styre og
lede projekterne sikkert, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. For mange hænger det sammen med, at virkeligheden på arbejdsmarkedet ofte består af flere
komplekse projekter på samme tid med mange aktører
og interessenter involveret.

35 pct. af de danske dimittender og 39 pct. af de

Af konkrete kompetencer nævner dimittenderne redskaber til at lave risikoanalyser og –vurderinger og til
stakeholder management samt konkrete projektledelsesværktøjer som fx PRINCE 2, SCRUM e.l.

udenlandske dimittender angiver, at de i høj grad

Kilde: Fritekstbesvarelser, Spørgeskemaundersøgelse

Nye løsninger på eksisterende problemstillinger

har haft brug for kompetence til at ”Tænke i nye løsninger på eksisterende problemstillinger”. 23 pct. af
de danske dimittender angiver, at de i høj grad har
opnået denne kompetence gennem deres uddannelse, mens det gælder 29 pct. af de udenlandske.
Styre projekter
35 pct. af de danske dimittender og 44 pct. af de
udenlandske dimittender angiver, at de i meget høj

36

”Jeg mangler forståelse for dét at kunne styre og lede
et projekt, som inkluderer andre medarbejdere. Gennem min uddannelse har jeg styret projekter, som helt
og aldeles har været mine egne, men projektledelse og
kompromisløsninger mangler jeg i mit arbejdsliv.”
Dimittend, Design & Business (DK)
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FIGUR 4.1
Danske dimittenders vurdering af generelle kompetencer fra uddannelsen og på arbejdsmarkedet, pct.
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Kilde: DAMVAD Analytics 2015.
Note: n = 492
Note: ”I hvor høj grad har du gennem din uddannelse opnået følgende kompetencer?” (Uddannelse) og ”I hvor høj grad har du haft brug for de kompetencer i dit arbejdsliv efter endt uddannelse?” (Arbejdsmarked)
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Indgå i en forhandlingssituation

de udenlandske dimittender. Gabet mellem de ef-

26 pct. af de danske dimittender angiver, at de i me-

terspurgte kompetencer og kompetencer opnået i

get lav grad har opnået kompetencer til at ”Indgå i

uddannelsen viser sig også i de åbne tekstfelter.

en forhandlingssituation”. Det gælder ni pct. af de

Det illustrerer næste boks.

udenlandske dimittender. 27 pct. af de danske dimittender oplever, at det er en kompetence, der i høj
grad bliver efterspurgt på arbejdsmarkedet. Andelen er 38 pct. for de udenlandske dimittender.
Syv pct. af de danske dimittender angiver, at de i
høj grad har opnået kompetencen, mens det gælder
22 pct. af de udenlandske dimittender. Her er der en
væsentlig forskel i andelen af danske og udenlandske dimittender, der vurderer, at de har opnået kompetencen. Næste boksen opsummerer, hvilke værktøjer dimittenderne oplever at mangle i forhandlingssituationer.

Forhandlingsteknik
Flere dimittender peger i de åbne besvarelser på, at de
savner kompetencer inden for forhandlingsteknik i
praksis. Det gælder særligt værktøjer til at indgå i kontraktforhandlinger med leverandører.
”Jeg sidder nu på bygherre-siden, hvor jeg kan se, at
jeg mangler nogle kompetencer i forhandlingsteknik
samt håndtering af rådgivere.”
Dimittend, Bygningskonstruktør
Dimittenderne peger konkret på, at viden om den menneskelige psyke vil klæde dem bedre på til at indgå i
forhandlingssituationer. Flere peger også på, at de har
manglet viden om offentlig udbudsret, som de oplever
ville have styrket dem i dialog og forhandling med kunder og leverandører.
Kilde: Fritekstbesvarelser, Spørgeskemaundersøgelse

At forstå en forretning
34 pct. af de danske dimittender og 36 pct. af de
udenlandske dimittender angiver, at de i høj grad
har haft brug for kompetencen til at ”Forstå en forretning”. 17 pct. af de danske dimittender angiver,
at de i høj grad har opnået denne kompetence gennem deres uddannelse, mens det gælder 21 pct. af
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Forretningsforståelse og økonomisk styring
Dimittenderne beskriver, at de savner mere forretningsforståelse i uddannelsen. Der er flere aspekter af
dette. Dels peger nogen dimittender på, at de savner
viden om virksomheders strategiske grundlag for at
kunne få forståelse for forretningen.
Andre igen peger på, at de savner forståelse for styring
af virksomheders økonomi for at kunne forstå, hvordan
den hænger sammen. Mange henviser til kompetencer
som økonomisk styring og regnskabsføring.
”Jeg mangler i høj grad en forståelse for en virksomheds budget.”
Dimittend, Design & Business (EN)
Endelig peger få dimittender på, at de savner viden
om, hvordan man etablerer en forretning og udvider
den til flere filialer.
Kilde: Fritekstbesvarelser, Spørgeskemaundersøgelse
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FIGUR 4.2
Udenlandske dimittenders vurdering af generelle kompetencer fra uddannelsen og på arbejdsmarkedet,
pct.
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Kilde: DAMVAD Analytics 2015.
Note: n = 185
Note: ”I hvor høj grad har du gennem din uddannelse opnået følgende kompetencer?” (Uddannelse) og ”I hvor høj grad har du haft brug for de kompetencer i dit arbejdsliv efter endt uddannelse?” (Arbejdsmarked)
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5.2

Personlige kompetencer

Der er også en række personlige kompetencer, som

Kommunikation
Dimittenderne efterspørger, at kommunikative kompetencer bliver indarbejdet som en del af uddannelsen.

de danske og udenlandske dimittender oplever er
merne i figur 4.3 og figur 4.4 giver et fuldt overblik
over dimittendernes vurdering af, i hvor høj grad de

“Jeg mangler kompetencer til fx kommunikation til eksterne samarbejdspartnere og forretning. Det kan både
være på dansk eller fremmedsprog.”
Dimittend, Bygningsingeniør

mener at have opnået de personlige kompetencer
gennem deres uddannelse, og i hvor høj grad de har

Dimittender ønsker bl.a. at lære mere om, hvordan
man kommunikerer en salgsidé.

haft brug for kompetencen i deres arbejdsliv efter

”Jeg skulle tit som designer ansat i en virksomhed,
fremlægge kollektionen og diverse inspirationskilder,
og jeg kunne godt have brugt lidt mere træning i at
fremlægge helt skarpt i disse situationer. Under alle
omstændigheder mener jeg, at det er enormt vigtigt at
blive presset til at kunne argumentere for sine valg og
kunne kommunikere sine ideer ud.”
Dimittend, Design & Business (DK)

særligt efterspurgte på arbejdsmarkedet. Diagram-

endt uddannelse.
Som i foregående afsnit bliver de personlige kompetencer, der er mest efterspurgt, og hvor der er den
største forskel mellem uddannelse og arbejdsmarked, gennemgået i dette afsnit. Mønstre i fritekstbesvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen bliver
også løbende inddraget i afsnittet.
Indgå i dialog med ledere, kunder og samarbejdspartnere
57 pct. af de danske dimittender og 56 pct. af de
udenlandske dimittender vurderer, at de i høj grad
har haft brug for kompetencen til at ”Indgå i dialog

De ønsker også at lære mere om, hvordan man kommunikerer med stakeholders og leverandører. Det
hænger sammen med den udvikling, der er inden for
de brancher, uddannelserne retter sig mod.
”Hos de fleste virksomheder er konstruktion osv. outsourcet. Derfor er kommunikation så vigtigt også hos
konstruktører. Ikke bare hos indkøberne.”
Dimittend, Design, Technology & Business
Kilde: Fritekstbesvarelser, Spørgeskemaundersøgelse

med ledere, kunder og samarbejdspartnere”. Det er
dermed den kompetence, som den største andel af

Omstille til nye arbejdsopgaver på kort tid

både danske og udenlandske dimittender angiver i

54 pct. af de danske dimittender vurderer, at de i høj

høj grad bliver efterspurgt på arbejdsmarkedet.

grad har haft brug for kompetence til at ”Omstille sig
til nye arbejdsopgaver på kort tid”. 26 pct. af de dan-

18 pct. af de danske dimittender vurderer, at de har

ske dimittender vurderer at have opnået den kom-

opnået den kompetence i uddannelsen, mens det

petence i deres uddannelse. 47 pct. af de udenland-

gælder for 39 pct. af de udenlandske dimittender.

ske dimittender vurderer i høj grad at have brug for

En række dimittender adresserer manglen på kom-

kompetencen i deres arbejdsliv, mens 38 pct. vur-

munikative kompetencer i de åbne tekstfelter. Den

derer, at de i høj grad har opnået den igennem de-

næste boks eksemplificerer i hvilke situationer, di-

res uddannelse. Der er således et større vurderet

mittenderne oplever at være udfordret.

gab hos de danske dimittender end hos de udenlandske.
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FIGUR 4.3
Danske dimittenders vurdering af personlige kompetencer fra uddannelsen og på arbejdsmarkedet, pct.
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Kilde: DAMVAD Analytics 2015.
Note: n = 492
Note: ”I hvor høj grad har du gennem din uddannelse opnået følgende kompetencer?” (Uddannelse) og ”I hvor høj grad har du haft brug for de kompetencer i dit arbejdsliv efter endt uddannelse?” (Arbejdsmarked)
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Planlægge arbejdsdag
52 pct. af de danske dimittender vurderer, at de i høj
grad har haft brug for kompetencen til at ”Planlægge
sin arbejdsdag”, mens 20 pct. af de danske dimittender vurderer at have opnået den kompetence i
deres uddannelse. 48 pct. af de udenlandske dimittender vurderer i høj grad at have brug for kompetencen i deres arbejdsliv, mens 28 pct. vurderer, at
de i høj grad har opnået den igennem deres uddannelse. Der er således igen et lidt større vurderet gab
hos de danske dimittender end hos de udenland-

Feedback
På tværs af uddannelser efterspørger dimittenderne
mere feedback på deres opgaver og eksaminer. En dimittend giver et eksempel på, hvordan feedback fra
konkrete samarbejdsprojekter har været med til at
styrke dimittendens faglighed:
”Skolen i Holstebro, har også arbejde med andre projekter […] og det har virkelig givet positiv feedback
både hos de studerende men også fra andre aktører,
om hvad en bygningskonstruktør kan bruges til. Det
med, at man får forståelse for, hvordan bygningen skal
bruges, og hvem der er modtageren.”
Dimittend, Bygningskonstruktør

ske, men fælles for begge grupper er, at der er et
stort gab mellem arbejdsliv og uddannelse.
Kunne indgå i arbejdskulturen
50 pct. af de danske dimittender vurderer, at de i høj
grad har haft brug for kompetencen til at ”Kunne
indgå i arbejdskulturen på arbejdet”, hvor 19 pct. af
de danske dimittender vurderer at have opnået den
kompetence i deres uddannelse. 48 pct. af de udenlandske dimittender vurderer i høj grad at have brug
for kompetencen i deres arbejdsliv, mens 31 pct.
vurderer, at de i høj grad har opnået den igennem
deres uddannelse. Igen er der et lidt større vurderet
gab hos de danske dimittender end hos de udenlandske, og fælles for begge grupper er, at der er et
stort gab mellem opnåede og efterspurgte kompetencer.
Modtage og anvende feedback
Særligt de udenlandske dimittender vurderer, at de
i høj grad har haft brug for kompetencen til at ”Modtage og anvende feedback” (55 pct.), og 41 pct. af
dem vurderer, at de i høj grad har opnået kompetencen i deres uddannelse. For de danske dimittender vurderer 39 pct., at kompetencen er efterspurgt
på arbejdsmarkedet, mens 31 pct. vurderer, at de
har opnået den i deres uddannelse.
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Dimittenderne ønsker både at få mere feedback og
også at blive bedre til at modtage og anvende den
fremadrettet.
Kilde: Fritekstbesvarelser, Spørgeskemaundersøgelse
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FIGUR 4.4
Udenlandske dimittenders vurdering af personlige kompetencer fra uddannelsen og på arbejdsmarkedet,
pct.
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Kilde: DAMVAD Analytics 2015.
Note: n = 185
Note: ”I hvor høj grad har du gennem din uddannelse opnået følgende kompetencer?” (Uddannelse) og ”I hvor høj grad har du haft brug for de kompetencer i dit arbejdsliv efter endt uddannelse?” (Arbejdsmarked)
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6

Uddannelsernes indhold og tilrettelæggelse

Hvordan er dimittendernes overordnede tilfredshed
med deres uddannelses indhold og tilrettelæggelse,

Samarbejde med praksis

og føler de sig godt klædt på til at blive en del af
arbejdsmarkedet? Det svarer dette kapitel på, der
skitserer hovedresultaterne af spørgeskemaundersøgelsens spørgsmål til uddannelsen som helhed.
6.1

Dimittenderne er klædt på til første job

62 pct. af de danske dimittender og 61 pct. af de
udenlandske dimittender er helt enige i/meget enige
i, at deres uddannelse har klædt dem godt på til at
varetage deres første job (se Bilag 4, figur 4.19). 61
pct. af både de danske og udenlandske dimittender
vurderer, at deres uddannelse i meget høj grad/i høj
grad har forberedt dem til arbejdsmarkedet.
Det har stor værdi at samarbejde med praksis
I fritekstbesvarelserne lægger dimittenderne særlig

De dimittender, der har haft projektarbejde, som har
taget udgangspunkt i en konkret problemstilling hos en
virksomhed oplever, at det har været meget værdifuldt.
”I like the fact that they involve real companies in our
projects and the fact that the knowledge is very practically based.”
Dimittend, International Sales & Marketing Management
Dimittenderne efterspørger derfor flere af disse ’virkelige’ cases, da det giver en indsigt i virksomhedernes
udfordringer og et godt netværk i branchen.
”Skolerne mangler samarbejde med diverse nyttige
virksomheder inden for byggebranchen, som kan
styrke de studerendes viden og uddanne dem mere
praktisk, så de er ”velklædte”, når de skal ud på arbejdsmarkedet.”
Dimittend, Bygningskonstruktør
Kilde: Fritekstbesvarelser, Spørgeskemaundersøgelse

vægt på, at samarbejde med praksis har en stor
værdi for dem. Derfor er det også noget, de efterspørger i højere grad i uddannelserne.

FIGUR 5.1
Dimittendernes vurdering af, om deres uddannelse samlet set har forberedt dem til arbejdsmarkedet, pct.
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Kilde: DAMVAD Analytics 2015.
Note: n = 492 (Dansk) og n = 185 (Udenlandsk)
Note: ”I hvilken grad vurderer du, at din uddannelse fra VIA University College samlet set forberedte dig til arbejdsmarkedet?”
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I meget høj
grad (5)

6.2

Danske dimittender mere tilfredse med

Faglig sammenhæng

deres uddannelse
En række udenlandske dimittender adresserer den
faglige sammenhæng i fritekstbesvarelserne. Her forklarer en dimittend, hvordan der med fordel kan skabes
bedre sammenhæng mellem emner på uddannelsen:

48 pct. af de danske dimittender og 31 pct. af de
udenlandske dimittender er helt enig/enige i, at ”Deres uddannelse var tilrettelagt på en hensigtsmæs-

“Subjects can be better connected to each other, so if
one chooses to continue with a specialization, the
teacher would advise better on how to apply the newly
gained knowledge into improving concepts/projects
that have been done for previous subjects.”
Dimittend, Mechanical Engineering

sig måde”. 55 pct. af de danske dimittender og 26
pct. af

de

udenlandske

dimittender

er

helt

enige/enige i, at ”Der var en god progression i deres
uddannelse”. 60 pct. af de danske dimittender er

Kilde: Fritekstbesvarelser, Spørgeskemaundersøgelse

helt enige/enige i, at der var en god faglig sammenhæng i deres uddannelse. 28 pct. af de udenlandske dimittender vurderer tilsvarende. De danske dimittender er altså generelt mere positive.
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FIGUR 5.2
Dimittendernes vurdering af deres uddannelses indhold og tilrettelæggelse, pct.
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Kilde: DAMVAD Analytics 2015.
Note: n = 492 (Dansk) og n = 185 (Udenlandsk)
Note: ”Hvor enig er du i følgende udsagn”
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Det faglige niveau kan være højere
53 pct. af de danske dimittender er helt enige/enige
i, at de faglige niveau var passende. 32 pct. af de
udenlandske dimittender er helt enige/enige i dette.
I fritekstbesvarelserne er det dog særligt de danske
dimittender, der lægger vægt på, at det faglige niveau med fordel kunne være højere.
Højere fagligt niveau
Flere dimittender efterspørger et højere fagligt niveau i
uddannelserne. Både dimittender fra både Bygningskonstruktør, Design & Business (DK), Bygningsingeniør, Global Business Engineering, Information & Communication Technology, International Sales & Marketing Management, Maskiningeniør og Mechanical Engineering peger på, at det faglige niveau var for lavt
særligt på de første semestre.
”Jeg forventede et højere fagligt niveau, og mere dybdegående undervisning. Mange emner synes jeg kun,
at vi berørte overfladisk.”
Dimittend, Design & Business
En anden dimittend påpeger samme problem, men ser
udfordringen som en, der ikke handler om sproglige
kompetencer, men om forskellige kulturer på de uddannelser, hvor der er mange udenlandske studerende.
”Det faglige niveau blev desværre trukket ned i den internationale klasse. Ikke så meget pga. manglende evner eller dårlig undervisning, men i høj grad fordi en del
af de andre elever kom fra kulturer hvor man ikke diskuterer med læreren, og det ses som ”disrespekt”. Det
gav en utroligt lavt niveau, når man skulle fremlægge
synspunkter eller diskutere kendt teori.”
Dimittend, Value Chain Management
Kilde: Fritekstbesvarelser, Spørgeskemaundersøgelse

Som boksen nedenfor viser hænger problemstillingen vedrørende det faglige niveau sammen med
forskellige undervisningskulturer. Dimittenderne påpeger også, at engelskkompetencen både hos de
studerende og hos underviserne har en betydning
for det faglige niveau.
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Engelskkompetencer blandt studerende og undervisere
En dimittend forklarer, at meget forskellige niveauer i
engelsk går ud over fagligheden:
”Det er et problem, når der er udlændinge, som er på
lavt niveau i engelsk og andre danske elever er på højere niveau. Det skaber ubalance i undervisningen, når
eleverne er på forskellige niveauer”.
Dimittend, Maskiningeniør
Også undervisernes kompetence i engelsk adresseres af flere dimittender:
”Større kompetencer fra lærerne på den internationale
uddannelse i forbindelse med deres sprog”.
Dimittend, Marketing Management
Kilde: Fritekstbesvarelser, Spørgeskemaundersøgelse
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