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Baggrund og formål 
Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring og udvikling af Aalborg Universitets (AAU) uddannelser, 
udarbejdes der én gang årligt dimittendundersøgelser for de uddannelser, som står overfor selvevaluering 
det følgende år. AAU’s kvalitetssikringspolitik foreskriver, at alle uddannelser indenfor en treårig periode 
skal have gennemført dimittendundersøgelsen.  
 
Opdeling på campus og uddannelsesniveau 
Dimittendundersøgelsen opdeles efter campus; AAU Aalborg, AAU København og AAU Esbjerg og udar-
bejdes på uddannelsesniveau. Der skelnes således mellem bacheloruddannelse, professionsbachelor-
uddannelse, kandidatuddannelse og masteruddannelse (inkl. HD). 
 
For bacheloruddannelserne gælder det, at det udelukkende er bachelordimittender, der har taget en bache-
loruddannelse på AAU og ikke læser videre på en kandidatuddannelse på AAU eller et andet universitet, 
som indgår i rapporterne. Det vil sige, at besvarelserne i rapporterne for bacheloruddannelserne udelukken-
de udgøres af bachelordimittender, som ikke længere er i uddannelsessystemet1. 
 
Besvarelserne i rapporterne for professionsbachelor-uddannelserne udgøres af professionsbachelorer, som 
har færdiggjort deres uddannelse på AAU.  
 
Besvarelserne for kandidatuddannelserne udgøres af kandidatdimittender, som har taget deres kandidatud-
dannelse på AAU, og besvarelserne for masteruddannelserne udgøres af masterdimittender, som har fuld-
ført deres masteruddannelse på AAU.  
 
Dimittendundersøgelsen 2016 
Dimittendundersøgelsen 2016 er udarbejdet og gennemført af Karrierecentret, AAU, i samarbejde med 
AAU’s fire fakulteter. I 2016 er dimittendundersøgelsen gennemført på 79 uddannelser.  
 
Denne rapport er udarbejdet af Karrierecentret, AAU, og indeholder resultater for Kandidatuddannelsen i 
It-ledelse AAU Aalborg. Formålet med rapporten er at give den enkelte uddannelses ledelse et indblik i 
konkrete resultater, der kan være nyttige for dem ift. videreudvikling/justering af uddannelsen. Det gælder 
f.eks. dimittendernes vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans i forhold til arbejdsmarkedets krav og 
forventninger, dimittendernes søgemønstre efter endt uddannelse og deres nuværende beskæftigelse. Samt-
lige uddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet får lignende rapporter inden for en treårig perio-
de, hvorefter der udformes en samlet fakultetsrapport. Den næste samlede fakultetsrapport udformes i ef-
teråret 2016. 
 
Datagrundlag for Dimittendundersøgelsen 2016 
Dimittendundersøgelserne for alle AAU’s ordinære uddannelser er udført som en spørgeskemaundersøgel-
se, og i 2016 blev den udsendt til 2676 dimittender, som afsluttede deres uddannelse i årene 2012-2014, altså 
2, 3 og 4 år gamle dimittender. I alt besvarede 1491 dimittender spørgeskemaet, hvilket giver en samlet svar-
procent på 56. 54 % (1447 stk.) gennemførte hele spørgeskemaet og 2 % (44 stk.) besvarede kun delvist.  
 
Datagrundlag for Kandidatuddannelsen i It-ledelse 
Specifikt for Kandidatuddannelsen i it-ledelse dimitterede der i perioden 2012-2014 62 kandidater, hvoraf 58 
har haft mulighed for at deltage i dimittendundersøgelsen 2016. 38 ud af disse 58 kandidater valgte at 
deltage i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 66. Grundlaget for rapportens resultater stammer 
udelukkende fra data indhentet gennem spørgeskemaundersøgelsen. På grund af manglende 
kontaktoplysninger på nogle udenlandske dimittender har disse ikke kunnet deltage i undersøgelsen, 
hvorfor de desværre ikke er repræsenteret i datamaterialet. 

                                                      
1 Bachelorer, som har holdt pause undervejs i deres uddannelse kan imidlertid optræde som respondenter, 
som nu har taget en kandidatgrad på AAU. Disse dimittender indgår i rapporten for kandidatuddannelserne 
og ikke i rapporterne for bacheloruddannelserne. 
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Definitioner 
Diagrammerne viser procentvise fordelinger på afgivne gyldige svar (N/n), dvs. ekskl. ’Ved ikke’-svar og 
ubesvarede. Ved nogle af spørgsmålene har dimittenderne haft mulighed for at afkrydse flere 
kategorier/parametre, hvorfor værdierne i disse diagrammer ikke giver 100 %.  
 
Kontakt 
Ved yderligere forespørgsler bedes I rette henvendelse til nedenstående: 

 
 

Bettina Spleth Bazuin 
Projektleder for Surveyenheden 

Tlf. 9940 7437 
Email: bsb@adm.aau.dk 

 

 
Vivi Fog Wogensen 

Projektmedarbejder i Surveyenheden 
Tlf. 9940 7431 

Email: viw@adm.aau.dk 
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1 VEJEN TIL FØRSTE JOB – FRA DIMISSION TIL FØRSTE 
JOB 

1.1 OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M. 

1.1.1 Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannel-
se skulle føre til? – Før uddannelsens start (N=38) 

 

1.1.2 Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannel-
se skulle føre til? – Undervejs i uddannelsen (N=38) 

 

1.1.3 Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannel-
se skulle føre til? – Umiddelbart før jeg dimitterede (N=38) 
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1.1.4 Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannel-
se skulle føre til? – Umiddelbart efter jeg dimitterede (N=38) 

 

1.1.5 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremulighe-
der? – Universitetets fælles informationsmateriale (N=38) 

 

1.1.6 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremulighe-
der? – Universitetets centrale studievejledning (N=38) 

 

1.1.7 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremulighe-
der? – Karrierecentret (N=38) 
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1.1.8 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremulighe-
der? – Uddannelsens eget informationsmateriale (N=38) 

 

1.1.9 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremulighe-
der? – Uddannelsens egne studievejledninger (N=38) 

 

1.1.10 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremulighe-
der? – Information via undervisere (N=38) 

 

1.1.11 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremulighe-
der? – Information via Netværkscenteret/AAU-innovation/SEA (N=38) 

 



Dimittendundersøgelse for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 2016 

rapport for Kandidatuddannelsen i it-ledelse AAU aalborg 

 Side 7 

1.1.12 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremulighe-
der? – Karrieredage på uddannelserne (N=38) 
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1.2 JOBSØGNING 

1.2.1 Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? (N=38) 

 

1.2.2 Hvor lang tid gik der fra dimission, til du fik dit første job? (N=36) 

 

  



Dimittendundersøgelse for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 2016 

rapport for Kandidatuddannelsen i it-ledelse AAU aalborg 

 Side 9 

1.2.3 Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Krydset med: Hvor lang tid gik der 
fra dimission, til du fik dit første job?  

 Jeg fik job, 
før jeg var 

færdig 
med ud-

dannelsen 

0-3 måne-
der 

4-6 måne-
der 

7-9 måne-
der 

10-12 må-
neder 

13-24 må-
neder 

Over 2 år I alt 

Inden påbegyndel-
sen af specia-
le/hovedopgave/BA
-projekt 

42,9% 22,2% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% - 25,0% 

Inden afleveringen af 
specia-
le/hovedopgave/BA
-projekt 

57,1% 44,4% 14,3% 50,0% 0,0% 50,0% - 41,7% 

Efter bestået afslut-
tende specia-
le/hovedopgave/BA
-projekt 

0,0% 33,3% 71,4% 50,0% 100,0% 50,0% - 33,3% 

Jeg har ikke søgt job 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 0,0% 

I alt 14 9 7 2 2 2 0 36 
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1.2.4 Hvad var efter din mening afgørende for, at du fik dit første job (herunder job med 
løntilskud)? (N=36) 

 

1.2.5 Hvad var efter din mening afgørende for, at du fik dit første job (herunder job med 
løntilskud)? Andet: 

• Godt opbygget CV og ansøgning 
• Jeg brugte 14 dage på at tillære mig en specifik evne. (T-SQL) 
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1.2.6 Hvor stor betydning har følgende forhold, når du beslutter/besluttede om du vil 
søge en bestemt stilling eller ej? - Jobbets geografiske placering: (N=38) 

 

1.2.7 Hvor stor betydning har følgende forhold, når du beslutter/besluttede om du vil 
søge en bestemt stilling eller ej? - Jobbets fagområde (f.eks. sundhed, miljø): 
(N=38) 

 

1.2.8 Hvor stor betydning har følgende forhold, når du beslutter/besluttede om du vil 
søge en bestemt stilling eller ej? - Hvilken sektor jobbet er tilknyttet (f.eks. kom-
mune, stat, den private sektor): (N=38) 

 

1.2.9 Hvor stor betydning har følgende forhold, når du beslutter/besluttede om du vil 
søge en bestemt stilling eller ej? - Karrieremulighederne i jobbet: (N=38) 
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1.2.10 Hvor stor betydning har følgende forhold, når du beslutter/besluttede om du vil 
søge en bestemt stilling eller ej? - Mulighederne for at kunne forfremmes/stige i 
stillingshierarkiet inden for en overskuelig tidshorisont: (N=38) 

 

1.2.11 Hvor stor betydning har følgende forhold, når du beslutter/besluttede om du vil 
søge en bestemt stilling eller ej? - Gode muligheder for at forene arbejde og fami-
lie-/fritidsliv: (N=38) 

 

1.2.12 Hvor stor betydning har følgende forhold, når du beslutter/besluttede om du vil 
søge en bestemt stilling eller ej? – Lønniveauet: (N=38) 
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1.2.13 Hvad har størst betydning i forhold til jobbets fagområde når du søger/da du søgte 
arbejde? (N=38) 

 

1.2.14 Hvor lang tid bruger du/er du villig til at bruge på transport dagligt (tur/retur) for 
at komme på arbejde? (N=38) 

 

1.2.15 Er du flyttet til en anden kommune eller landsdel i forbindelse med studiets afslut-
ning, jobsøgning mv.? (N=38) 
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1.2.16 Er/var du villig til at flytte for at få arbejde? (N=17) 

 

1.2.17 Hvilke udfordringer oplever du/har du oplevet i forbindelse med din jobsøgning? 
(Sæt gerne flere krydser) (N=38) 
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2 STUDIEJOBBETS, PRAKTIKFORLØBETS OG PROJEKT-
SAMARBEJDETS BETYDNING 

2.1.1 Har du haft studiejob sideløbende med din uddannelse? (N=37) 

 

2.1.2 Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft studiejob i undervisningspe-
rioden? (N=28) 

 

 

2.1.3 Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? Fordelt efter type af studie-
job. (N=28) 
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2.1.4 Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? 
(N=37) 

 

2.1.5 Har du lavet projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din 
uddannelse? (N=37) 

 

2.1.6 Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, hvor du havde 
studiejob? (N=28) 

 

2.1.7 Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, hvor du var i 
praktik? (N=1) 

 

2.1.8 Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, som du samar-
bejdede med? (N=36) 
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2.1.9   Har du været på et udlandsophold i løbet af din uddannelse? (N=37) 

 

 

2.1.10 Hvor lang tid gik der fra dimission, til du fik dit første job? Fordelt efter studieakti-
viteter 

2.1.10.1 Studiejob 

 

2.1.10.2 Praktik 

 

2.1.10.3 Projektsamarbejde 
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2.1.10.4 Udlandsophold 
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3 NUVÆRENDE JOBSITUATION 

3.1.1 Hvad er din nuværende jobsituation? (N=38) 
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4 FØRSTE JOB 

4.1.1 Har du efter endt uddannelse haft andre job end dit nuværende? (N=36) 

 

4.1.2 Har du forud for dit nuværende job været iværksætter/selvstændig på fuldtid? 
(N=21) 

 

4.1.3 Hvor søgte du job? (N=21) 
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4.1.4 I hvilken region lå din første arbejdsplads? (N=21) 
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4.1.5 Hvor søgte og hvor fik du dit første job? 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Øvrige udland

Europa (ekskl. Norden)

Norden (ekskl. Danmark, men inkl.
Færøerne og Grønland)

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Hovedstaden

Region Midtjylland

Region Nordjylland

5% 

24% 

24% 

48% 

5% 

24% 

24% 

48% 

Søgte job; It-ledelse (N=21) Fik job; It-ledelse (N=21)
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5 NUVÆRENDE JOB 

5.1 JOBBETS RAMMER 

5.1.1 Hvor søgte du job, før du fik dit nuværende job? (N=36) 

 

5.1.2 I hvilken region ligger din arbejdsplads? (N=36) 
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5.1.3 Hvor søgte og hvor fik du dit nuværende job? 

 
0% 20% 40% 60%

Øvrige udland

Europa (ekskl. Norden)

Norden (ekskl. Danmark, men
inkl. Færøerne og Grønland)

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Midtjylland

Region Hovedstaden

Region Nordjylland

8% 

17% 

56% 

19% 

6% 

14% 

19% 

42% 

53% 

58% 

Søgte job; It-ledelse (N=32) Fik job; It-ledelse (N=36)
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5.1.4 Hvad er ansættelsesforholdet i dit nuværende job? (Hvis du har mere end et job 
samtidig, bedes du besvare ud fra det job, du mener, er mest relevant i forhold til 
din uddannelse) (N=36) 

 

5.1.5 Hvor mange ansatte er der i den virksomhed, institution eller organisation, du er 
ansat i? (N=36) 

 

5.1.6 Hvad er din ugentlige arbejdstid i dit nuværende job? (N=36) 

 

5.1.7 Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? (N=36) 
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5.1.8 Hvilken type virksomhed arbejder du i (Privatansatte)? (N=29) 
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5.1.9 Hvilken type virksomhed arbejder du i? (Privatansatte) Andet:  

• Shipping, men i deres IT afdeling. 
 

5.1.10 Hvilket område arbejder du primært inden for? (Statsansatte) (N=4) 

 

5.1.11 Hvilket område arbejder du primært inden for? (Statsansatte) Andet:  

• IT service management 
• Implementering af it-system 
• It udvikling 

  



Dimittendundersøgelse for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 2016 

rapport for Kandidatuddannelsen i it-ledelse AAU aalborg 

 Side 28 

5.1.12 Hvilket område arbejder du primært inden for? (Ansatte i Kommune) (N=3) 

 

5.1.13 Hvilket område arbejder du primært inden for? (Ansatte i Kommune) Andet: 

• IT 
• Digitalisering 
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5.2 JOBBETS INDHOLD 

5.2.1 Hvilke jobfunktioner bruger du primært din arbejdstid på? (N=36) 
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5.2.2 Hvilke jobfunktioner bruger du primært din arbejdstid på? Fordelt efter sektor  

5.2.2.1 Offentlig (Ansatte i Stat, region og kommune) 
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5.2.2.2 Privatansatte 
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5.2.3 Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? 

·     BI analytiker 
·     Business analyst 
·     Business Consultant 
·     Consultant 
·     Digitaliseringskonsulent 
·     ERP Consultant 
·     Forretningsanalytiker 
·     Forretningsarkitekt/it-konsulent 
·     Forretningskonsulent 
·     Forretningskonsulent 
·     Forretningsudvikler 
·     Fuldmægtig/Projektleder 
·     IT consultant (Analyst) 
·     IT project manager 
·     IT Service management consultant 
·     IT Service management konsulent 
·     IT-konsulent 
·     IT-KONSULENT 
·     It-konsulent 
·     Konsulent 
·     konsulent 
·     Kundeservice 
·     Kundeservicemedarbejder 
·     Mangement Consultant 
·     Presale Project Manager 
·     Proces- og it projektleder 
·     Proceskonsulent 
·     Proceskonsulent 
·     Projekt koordinator 
·     SAP MM trainee 
·     Scrum Master 
·     Senior Business Consultant 
·     Software Developer 
·     Systemsupporter 

 

  



Dimittendundersøgelse for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 2016 

rapport for Kandidatuddannelsen i it-ledelse AAU aalborg 

 Side 33 

5.2.4 I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? 

·     Accenture 
·     Accenture 
·     Alm. Brand 
·     AURA Energi 
·     Bankdata 
·     Blue Water Shipping 
·     Boconcept 
·     Capgemini sogeti 
·     Columbus Danmark A/S 
·     Danske bank 
·     Danske Bank 
·     Dataproces 
·     Digitaliseringsstyrelsen 
·     EG A/S 
·     EG A/S 
·     Haderslev Kommune 
·     IBM 
·     Implement Consulting Group 
·     JN Data 
·     Jysk Sap Afd 
·     KMD 
·     Kombit a/s 
·     Miracle buddyshop/freelance 
·     Nordic Insurance Software 
·     Nordic Insurance Software 
·     Nordic Insurance Software 
·     Nykredit 
·     Rigspolitiet 
·     Silvan 
·     SKAT 
·     Telenor 
·     Vesthimmerlands Kommune 
·     Westergaard a/s 
·     Aalborg Universitet 
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5.2.5 Ligger dit nuværende job inden for akademisk overenskomst/akademisk stillings-
kategori? (N=36) 

 

5.2.6 Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende 
job? (N=36) 

 

5.2.7 Jobbet ligger også i forlængelse af… (N=36) 
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6 VURDERING AF UDDANNELSENS KVALITET OG AN-
VENDELIGHED 

6.1 UDDANNELSENS ANVENDELIGHED 

6.1.1 I hvilken grad har din uddannelse rustet dig til dit arbejdsliv? (N=38) 

 

  



Dimittendundersøgelse for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 2016 

rapport for Kandidatuddannelsen i it-ledelse AAU aalborg 

 Side 36 

6.2 TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER 

6.2.1 Hvilke af disse kompetencer har du tilegnet dig gennem dit studium?  (N=38) 
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6.2.2 Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som 
du har med dig fra dit studium.  

• Working in coorporation/projects/groups with people with diverse methodologies 
Planning for deadlines 
Organisationsl understanding 
 

• Kompetencer indenfor at arbejde som konsulent, kompetencer indenfor projektledelse og 
kompetencer til at bygge bro mellem faggrupper. 
 

• Øvelse i en struktureret problemløsnings tilgang til en given opgave. Træning i hurtigt at 
kunne danne mig et overblik over nye teknologier og teorier, således jeg aktivt kan bidrage 
på mit arbejde. Bred forståelse for it branchens forskellige områder og deres sammenhæng. 
 

• N/A 
 

• IT Kompetencer 
Organisatorisk og strategisk forståelse 
Analytisk og pragmatisk tilgang til problemløsning 
 

• Kommunikation, forretningsforståelse, formidling af IT 
 

• - At kunne tænke forretningsorienteret og kunne skabe værdi for nogle (brugere og kunder).  
- I nogen grad at have erhvervet praktiske og samarbejdsmæssige kompetencer, som gør det 
let at falde ind i rollen på sit nye job.  
- Omsætning af teori til praksis. 
 

• Problemløsende, Analytiske og generel IT forståelse 
 

• Fra min cand.it i it-ledelse: 
Praktisk og reel indsigt via. projektsamarbejde med erhvervslivet 
Analytiske og problemorienterede kompetencer 
Gruppesamarbejde 
 

• Proces forståelse, forretningsforståelse, risikostyring 
 

• Evnen til at tilegne mig ny viden. 
Tilpasse mig nye situationer og forandringer. 
At jeg kan arbejde tværfagligt og på tværs af organisationen. 
 

• The dynamics of a team 
Seing the world from multiple views 
Understanding the true meaning of the word "value" in regards to users and business 
 

• Jeg mener helt sikkert, at en af de vigtigste kompetencer, jeg har fået med fra min universi-
tetstid, er evnen til at tilegne mig ny viden og efterfølgende også videreformidle denne viden. 
Slutteligt har fokus på gruppearbejde på AAU været helt essentielt i forhold til at ruste mig til 
at arbejde i teams med forskellige faglige sammensætninger. 
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• Interessent/aktør-håndtering 
Organisationsforståelse 
Samarbejde 
 

• Stort faglig ballast; teorier kombineret med praktisk anvendelse (hvorfor tingene virker / ik-
ke virker i den virkelig verden).  
stor praktisk samspil mellem teorien 
kompetente og dygtige undervisere der gider undervise.  
Mange timers undervisning, forventet forberedelse - eksamen i ALLE fag, og mundtlige ek-
samener - i fuldt pensum! (hvis ikke det var et krav fra studiets side af, ville ingen være så 
godt klædt på til livet efter studiet.).  
Mottoet: lav dine ting, vær forberedt, og deltag aktivt. 
 

• Projektledelse 
At kunne være bindeled og forstå både forretning og IT 
 

• evne til at forstå og nedbryde problemstillinger 
faglig forståelse for it og forretningssamspil 
analyse og formidling 
 

• Overblik, struktur, forståelse 
 

• AnalyseTeknikker 
Strategisk tænkning 
Netværk 
 

• Forståelsen af behovet for at kommunikere forretnings værdi. 
Forståelsen af at tænke process. 
 

• Procesmodellering 
Workflow-analyse 
Forståelse for virksomheder gennem case-arbejde 
Cand.it i it-ledelse var fantastisk! 
 

• Bred viden inden for IT og projektledelse generelt 
 

• Tilegne mig ny viden 
Teoretisk viden på mit området 
Evnen til arbejde sammen med andre 
 

• Business alignment mellem IT og forretning 
Viden om udarbejdelse af strategi 
Viden omkring magt og indflydelse i organisationer 
Ledelsesindsigt fra praksis 
Samarbejde på tværs af evner og forudsætninger 
Evnen til at sætte sig ind i et komplekst fagområde på kort tid og skabe resultater 
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• Projektledelse, stærke analytiske evner og evnen til at formidle kompliceret viden på en for-
ståelig måde. 
 

• 1. Erfaring med at arbejde i grupper på tværs af uddannelser. Jeg gjorde meget ud af at kom-
me i en ny gruppe hvert semester, for at tilegne mig disse kompetencer, hvilket har været et 
stort bidrag i min nuværende stilling indenfor konsulentbranchen, hvor man skal arbejde 
med mange forskellige type mennesker.  
2. Evnen til at opsamle nyt information hurtigt og bruge det i praksis.  
3. Bredden på min Bachelor og Kandidat, hvilket gør at jeg kan deltage og forstå hele udvik-
lingsprocessen indenfor software, da jeg igennem min uddannelse har arbejdet med alle fa-
ser. 
 

• Evne til at lære, kommunikation, 
 

• Organisations- og projektforståelse 
Skriftlige færdigheder og struktur 
Evnen til at tilegne mig ny viden 
 

• - Evneen til at tænke analystisk og se helheder 
- At kunne omsætte problem til løsning 
- At kunne sammenhængen mellem forretning og IT 
 

• Evnen til at tænke analytisk, tænke ud af boksen og se ting fra hhv. helikopter perspektiv og 
ned i detaljen 
 

• Projektarbejde - arbejde i grupper - Formidling af resultater 
 

• 1. Planlægning og organisering 
2. En bred uddannelse der har givet mig kompetencer inden for organisering af softwareud-
vikling 
3. Teoretisk analyse af forretningsgange for at anvende disse i procesoptimering 
 

• Forståelse for behovet for alignment mellem IT of forretningen for at skabe succesfulde pro-
jekter 
Gode erfaringer med at arbejde i grupper 
Gode evner til at arbejde problemløsende 
 

• Forretningsanalyse 
 

• IT og programmeringsforståelse 
Struktureret arbejdsmetoder 
Kompetence til at sætte ind i komplekse problemstillinger 
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6.2.3 Hvilke af disse kompetencer har du i nogen/høj grad oplevet er blevet efterspurgt 
på arbejdsmarkedet? (N=38) 
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6.2.4 Hvilke fremmedsprog, har du oplevet, er blevet efterspurgt på arbejdsmarkedet? 
(N=5) 

 

6.2.5 Hvilke fremmedsprog, har du oplevet, er blevet efterspurgt på arbejdsmarkedet? 
Andet: 

• Nordic (Svensk, Norsk og Dansk) 
• Svensk 

 

6.2.6 Har fremmedsprog, eksempelvis krav om engelskkundskaber, haft en afgørende 
betydning i forhold til hvilke job, du søger/har søgt? (N=38) 
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6.2.7 Kompetencer, der er tilegnet og efterspurgt i nogen/høj grad 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Generel kulturforståelse

At kunne arbejde kreativt og innovativt

Fremmedsprogsfærdigheder

Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde

Relevante metodiske færdigheder inden for mit
fagområde

Relevant viden om projektledelse

Evnen til at formidle skriftligt

Evnen til at arbejde tværfagligt

Evnen til at arbejde selvstændigt

Evnen til at arbejde problemløsende

Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper

Evnen til at analysere

Evnen til arbejde projektorienteret

Evnen til at formidle mundtligt

IT-færdigheder

Evnen til at tilegne mig ny viden

Generel forretningsforståelse

Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines

Relevant praktisk viden inden for mit fagområde

52% 

64% 

45% 

95% 

82% 

92% 

86% 

92% 

84% 

97% 

92% 

98% 

100% 

84% 

73% 

95% 

79% 

93% 

65% 

11% 

11% 

13% 

29% 

29% 

39% 

42% 

42% 

42% 

45% 

47% 

53% 

53% 

58% 

58% 

58% 

58% 

61% 

68% 

Efterspurgte; It-ledelse (N=38) Tilegnede; It-ledelse (N=38)
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6.2.8 Kompetencegabet (forskel mellem andel af i nogen/høj grad tilegnede og efter-
spurgte kompetencer) 

 

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

Relevant praktisk viden inden for mit fagområde

IT-færdigheder

Generel forretningsforståelse

Evnen til at formidle mundtligt

Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines

Fremmedsprogsfærdigheder

Evnen til at tilegne mig ny viden

Generel kulturforståelse

Evnen til at arbejde selvstændigt

Evnen til at formidle skriftligt

Evnen til at analysere

Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper

Evnen til arbejde projektorienteret

Evnen til at arbejde tværfagligt

Evnen til at arbejde problemløsende

Relevante metodiske færdigheder inden for mit
fagområde

At kunne arbejde kreativt og innovativt

Relevant viden om projektledelse

Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde

-3% 

15% 

21% 

26% 

32% 

32% 

37% 

41% 

42% 

44% 

45% 

45% 

47% 

50% 

52% 

53% 

53% 

53% 

66% 

It-ledelse
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6.2.9 Angiv venligst hvilke 5 parametre, du mener, kunne have rustet dig bedre til at 
imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? (N=38) 
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6.2.10 Angiv venligst hvilke 5 parametre, du mener, kunne have rustet dig bedre til at 
imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? Andet: 

• Dyb teknisk viden. F.eks process optimering med SAP eller et andet ERP. 
 

6.2.11 Har du yderligere kommentarer til, hvordan uddannelsen bedre kunne have rustet 
dig til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet?  

• Jeg kunne godt have tænkt mig at have lært mere programmering, da det er godt givet ud - 
især i forhold til IT-jobs - selvom man arbejder som konsulent. 

• Skulle have taget bedre noter =) Noget ala one note. 
• Erfaring kan ikke læres på et universitet.. 
• Flere praktiske eksempler på anvendt teori 
• Der skal nogle flere praktikere ind. På mit studie var der alt for mange forelæsere som ikke 

havde nogen som helst praktisk erfaring og kun har beskæftiget sig akademisk med IT pro-
jekter uden nogensinde at have arbejdet på et selv og som så ned på os der rent faktisk har IT-
kompetencer. Det er simpelthen utroværdigt og efter jeg har fået job kan jeg se, at de menne-
sker intet aner om, hvad det vil sige at lede eller være en del af et IT projekt. 

 

6.2.12 Min erfaring med at arbejde ud fra PBL-Aalborgmodellen gør, at jeg i min beskæf-
tigelse og videre uddannelse er: (N=37) 
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7 OPLYSNINGER OM IVÆRKSÆTTERE/SELVSTÆNDIGE 
 

En dimittend fra kandidatuddannelsen i it-ledelse er iværksætter/selvstændig. Der er ikke andre 
ansatte i virksomheden, og hans/hendes indkomst suppleres ikke med anden indtægt. Dimitten-
den har ikke været i andet arbejde i perioden mellem dimission og opstart af egen virksomhed.  

 

 

  



Dimittendundersøgelse for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 2016 

rapport for Kandidatuddannelsen i it-ledelse AAU aalborg 

 Side 47 

8 LEDIGHED 
 

En dimittend fra kandidatuddannelsen i it-ledelse er ledig og aktiv jobsøgende. Dimittenden har 
ikke været i arbejde i perioden mellem dimission og nuværende ledighedsperiode. 
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9 DATAGRUNDLAG 

9.1.1 Samlet status 
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