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FORORD 
Dimittendundersøgelsen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 2012 blev foretaget af Karriere-

centret ved Aalborg Universitet i samarbejde med Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) 

og vi præsenterer i denne rapport de nyeste og mest centrale resultater for Det Samfundsviden-

skabelige Fakultet. 1258 ud af 2338 samfundsvidenskabelige bachelorer samt kandidater, der 

dimitterede i perioden fra marts 2007 til og med oktober 2011, deltog i Dimittendundersøgelsen. 

Det vil sige, at svarprocenten er på 53,9 %. 

Formålet med rapporten er at give fakultetet særlig nyttig viden om dimittendernes vej fra dimis-

sion til job, herunder deres overvejelser om karrieremuligheder undervejs i uddannelsen, deres 

nuværende beskæftigelse, hvilke jobfunktioner de varetager, samt hvordan de vurderer uddannel-

sens arbejdsmarkedsrelevans. Samtlige studienævn ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet får 

lignende delrapporter, hvor konkrete resultater for de enkelte studienævn bliver præsenteret. 

Definitioner 

I de forskellige diagrammer i nærværende rapport er der til tider stjerne ved svarkategorierne. 

Betydningen af disse stjerner er følgende: 

 Sammenhængens styrke Cramer’s V/Gamma Signifikansgrad 

* Moderat 0,251 – 0,500 95 % 

** Stærk 0,501 - 1 95 % 

 

Herudover viser diagrammerne procentvise fordelinger på afgivne gyldige svar i forhold til det 

samlede antal respondenter, der har besvaret spørgsmålet/spørgsmålene. Det samlede antal 

gyldige svar (dvs. ekskl. ’Ved ikke’-svar og ubesvarede) benævnes som N. Ved nogle af 

spørgsmålene har dimittenderne haft mulighed for at afkrydse flere kategorier/parametre, hvorfor 

tallenes sum i diagrammerne ikke giver 100 %.  

Kontakt os 

Ønsker I yderligere undersøgelser for studienævnets uddannelser eller yderligere resultater for 

jeres studienævn fra Dimittendundersøgelsen 2012, tilbyder vi gerne dette. Kontakt venligst ne-

denstående: 

 

 

 

 

 
  

Bettina Spleth Bazuin 

 
AC-fuldmægtig 

Tlf. 9940 7437 

Email: bsb@adm.aau.dk  
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1 UNIVERSITETSSKIFT 

1.1 KANDIDATUDDANNELSE PÅ ET ANDET UNIVERSITET END AAU 

1.1.1 På hvilket universitet læser/læste du kandidatuddannelsen? 

 

Af ovenstående diagram fremgår det, at de fleste af de respondenter, der ikke har læst hele deres 

uddannelse på AAU, har valgt at læse overbygningen på Københavns Universitet, Copenhagen 

Business School, Aarhus School of Business eller Aarhus Universitet. Det vil sige, at det er de æl-

dre og mere traditionelle universiteter samt Handelshøjskolerne. Det kan hænge sammen med, at 

disse steder dels har en anden studieform end AAU, og dels udbyder andre uddannelser. 
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1.1.2 Hvorfor vil/ville du læse din overbygning på et andet universitet end AAU? 

 

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

Den overbygning, jeg gerne vil/ville læse, udbydes på dansk der
og kun på engelsk på AAU

Det er/var nemmere at finde eksterne
virksomheder/organisationer til projektsamarbejde der, hvor jeg

læser/læste kandidatuddannelsen

Jeg har skiftet/skiftede universitet, fordi en eller flere af mine
studiekammerater skiftede til et andet universitet

Det er/var nemmere at finde praktikplads der, hvor jeg
læser/læste kandidatuddannelsen

AAU var min 2. prioritet, da jeg søgte ind på en LVU. Det
universitet, jeg læser/læste kandidatuddannelsen, var min 1.

prioritet

Jeg har skiftet/skiftede universitet, fordi min partner skulle flytte

Anden årsag

Jeg kommer oprindeligt fra den region, jeg er flyttet/flyttede til

Jeg har familie og venner i den region, jeg er flyttet/flyttede til

Jeg ønsker/ønskede en anden undervisningsform end den ved
AAU

Det er/var nemmere at få job inden for mit fagområde i den
region, hvor jeg læser/læste kandidatuddannelsen

Mit indtryk er/var, at jobmulighederne er bedre med en
kandidatgrad fra et andet universitet end en fra AAU

Det er/var nemmere at finde studierelevant studiejob der, hvor
jeg læser/læste kandidatuddannelsen

Det, jeg gerne vil/ville specialiseres inden for udbydes ikke på
AAU

Jeg har/havde lyst til at prøve at bo i en anden by
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Dimittender som læser/har læst kandidatuddannelse på et andet universitet end AAU
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Kategorien ”anden årsag” indeholder udsagn vedrørende uddannelsesudbud, bosætning i andre 

byer, som har gjort det nemmere at læse på andre universiteter end AAU samt personlige årsager. 

Diagram 1.1.2 viser, at de fleste respondenter valgte at flytte, fordi de havde lyst til at prøve at bo i 

en anden by. Det er den eneste personlige årsag, der vejer tungt. Næsten lige så tungtvejende 

grunde er, ønsket om at specialisere sig inden for noget AAU ikke udbyder, bedre mulighed for at 

finde studiejob samt indtryk af at en kandidatuddannelse fra et andet universitet end AAU giver 

bedre jobmuligheder. Personlige årsager som fx at flytte for at bo i nærheden af familie og venner 

er ikke tungtvejende grunde til at læse sin overbygning i en anden by. 

1.1.3 Uddybende kommentarer til hvorfor de er flyttet fra Aalborg Universitet. 

Uddyb venligst nærmere, hvorfor du vil/ville læse på et andet universitet end AAU. 
*Undervisningsform: Aalborg modellen er virkelig god. Jeg ville dog gerne prøve den mere individuelle 
studieform af også - fortryder aldrig min bachelor på Aalborg Uni. 

At jeg gerne ville prøve en anden undervisningsform end den på AAU er ikke negativt ment. Jeg ville gerne 
prøve kræfter med et mere individuelt studie efter at have skrevet i grupper. 

CBS tilbød nogle muligheder for specialisering som jeg ikke umiddelbart så på AAU. Jeg var ellers rigtig 
glad for AAU's undervisningsmetoder. 

Da jeg på længere sigt ønskede at bo i København, var det mit indtryk at muligheden for at bive socialt 'etab-
leret' er bedre mens man er under uddannelse. 

De to kandidatretninger der udbydes på AAU, var opbygget omkring nogle obligatoriske fag. Disse fag faldt 
ikke umiddelbart inden for min interesse. På KU er man ikke bundt op på obligatoriske fag, hvorfor jeg selv 
har haft 100 % indflydelse på min kandidatsammensætning. 

Der er desværre et bedre rygte omkring det at komme fra Handelshøjskolen i Aarhus ude i erhvervslivet. 
Men jeg synes, undervisningen er bedre på AAU. 

Der var ikke mange muligheder for at læse kandidaten på AAU. Vi havde som studerende nogle forslag til 
hvordan vi gerne ville have kandidaten, men AAU valgte at gå i den helt modsatte retning, hvilket resulte-
rede i at 1/3 flyttede. 

Det er kun fordi jeg fik en partner og derfor flyttede sammen med ham. 

Det var hovedsageligt på grund af, at jeg havde levet hele mit liv i Aalborg og havde brug for luftforandring. 
Jeg var rigtig glad for undervisningsformen på AAU. 

Det var udelukkende fordi jeg hellere ville bo i Kbh. Jeg kunne bedre lide både undervisningsform og uni-
versitetet i Aalborg. 

Dette var det eneste sted, hvor de havde den retning, som jeg gerne ville læse, da det er en ny uddannelse, 
som kun er 2 år gammel. + der er mange der læser organisation og strategi, som var den overbygning jeg 
ville have læst i Aalborg og følte at dette forringede mine muligheder for job efterfølgende. 

Et ønske om at prøve en ny by, og en anden undervisningsform, for at have prøvet flere forskellige tilgange 
til undervisning. 

Fordi AU udbød en kandidatlinje i det jeg gerne vil arbejde indenfor. 

Fordi jeg ønskede at tage en kandidat som kun udbydes i Aarhus. 

Havde primært lyst til at bo i en anden by og ønskede at kombinere EU studier og udviklingsstudier hvilket 
var muligt på RUC men ærlig talt har jeg fortrudt mange gange at jeg skiftede universitet for RUC har ikke 
levet op til mine forventninger! 

Hovedsageligt, da jeg frygtede, at den specialeretning jeg ønskede ikke blev oprettet på AAU. Derudover 
mente jeg, at efterfølgende jobmuligheder ville forbedres ved at flytte til Kbh. 

Indtrykket var at bacheloren på AAU er et af de bedste i DK pga. den projektorienterede undervisning. Dog 
at Kandidaten på ASB og CBS var bedre (set fra fremtidige jobmuligheders synspunkt). 

Jeg er fra København og havde hele tiden planlagt at flytte tilbage efter de tre år. Skal dog siges jeg havde 
Aalborg som eneste prioritet på Bacheloren. 

Jeg har læst hele min kandidat i Århus og supplering i forbindelse med pædagogikum på AAU 
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Jeg havde stor interesse for HRM og jeg var ikke så motiveret for flere store empirifjerne teorier. Derudover 
havde jeg både oplevet (som censor) og hørt dårligt (fra andre studerende på 7. semester) om den underviser 
der havde 7. semester i statistik SAS. 

Jeg læser cand.public på Aarhus Universitet og Journalisthøjskolen - AAU udbyder ikke et tilsvarende tilbud 

Jeg læste min ba. i jura som den første årgang jura studerende på AAU. Man fik desværre ofte indtryk af, at 
uddannelsen ikke var på højde med selvsamme uddannelse på AU og KU. Der var i øvrigt ofte rod med 
studieordningen (som blev lavet om og lavet om). Jeg føler mig mere tryg ved at tage min kandidat på AU. 

Min kæreste boede i Aarhus, og så vidt jeg husker tiltalte International Studies i Aarhus mig også mere end 
den tilsvarende International Development (eller noget i den stil) på Aalborg Universitet 

Jeg synes der var mange som kom let igennem studiet i Aalborg og niveauet og arbejdsindsatsen fra de fleste 
af mine studiekammerater var ikke i overensstemmelse med mig. 

Jeg synes kandidatuddannelsen (cand.scient.adm.) virkede underprioriteret og ikke særlig spændende i 
forhold til bachelor-delen. Samtidig var der for få fag at vælge imellem 

Jeg valgte international business kombineret med finansiering (sidstnævnte var ikke en mulighed for AAU) 

Jeg var ikke tilfreds med det faglige niveau, og samarbejdet med mine medstuderende. 

Jeg ville gerne flytte til København efter min bachelor i år 2008 - og valgte derfor at læse min kandidat på 
Roskilde Universitet. 

Jeg ville gerne læse Human Resource Management, og CBS er det eneste sted, hvor man kan det 

Jeg ønskede en mere ledelsespræget uddannelse og mere fokus på privat virksomhedsarbejde - hvilket min 
bachelor på Pol. Adm. ikke lagde så meget op til som min nuværende kandidatuddannelse.  Derudover 
havde jeg som markeret ovenfor interesse i at bo i en anden by samt gode venner og familie her som trak 
endnu mere. 

Kandidatuddannelsen kunne give mig større frihed til selv at vælge fag og sammensætning af studietid. 

Kommer fra Kbh., valgte at flytte til Aalborg for at læse, det har hele tiden været planen at færdiggøre studi-
et i Kbh., både af hensyn til studiejob og arbejdsmuligheder efter endt studie, og for at komme tilbage til 
venner og familie. 

Marketing i Aalborg er et meget lille hold og ej heller det samme. Der er flere 'marketing' specialiseringsfag i 
Aarhus. 

Min mand skulle flytte tilbage til Sjælland pga. sin uddannelse, og jeg ønskede at læse på KU, da det var min 
førsteprioritet 

MIN VALGTE OVERBYGNING VAR MERE ANERKENDT PÅ ASB. 

Mit nuværende studium udbydes ikke i Aalborg. Dertil boede min partner i Aarhus, da jeg flyttede dertil 

Mulighed for flere valgfag på KU 

Pol.adm. havde for meget politologi (hvad vil vi/snakkefag) og for lidt økonomi (hvordan gør vi 
det/redskabsfag). Vores samfundsanalyser blev derfor ofte unuancerede. SDU tilbød i 2011 bachelorer i 
statskundskab/pol.adm. direkte optagelse på Cand.oecon. Den mulighed eksisterer ikke på landets andre 
universiteter. De færdigheder jeg har fået på Cand.oecon. i f.eks. Cost-Benefit Analyse og Økonometri, ville 
jeg aldrig bytte for indholdet på en Cand.scient.adm. el. Cand.scient.pol. Ikke desto mindre er jeg glad for 
min bachelor. 

Primære årsag var at finansiering ikke indgår i nogle af kandidatlinjerne på AAU. 

Primært læser jeg på Københavns Universitet fordi jeg er opvokset i Gladsaxe. Aalborg er en lille by og efter 
3 dejlige år var det tid til at flytte hjem til storbyen. Dette viste sig at være det rigtige valg, idet AAU udby-
der få/ingen fag på Kandidaten der er af interesse for mit videre studie. 

På cand.merc.jur. på AAU tilbyder de ikke fag, der integrerer økonomi og jura. 

Sociologi på AAU har en meget snæver fagsammensætning man kan vælge på kandidaten. Sociologi på KU 
tilbyder flere muligheder for at vælge fra et bredt fagudbud der matcher ens interesser. 

Jeg var yderst tilfreds med undervisningsformen og miljøet omkring AAU - blot for at understrege det. 

Synes at AAU mangler en kandidatlinje med finansiering. 

Trængte til fornyelse efter alt det gruppearbejde på AAU. Skal dog nævnes det var lærerigt, trængte bare til 
færre projekter og mere undervisning 

Tættere på familie og venner 

Uddannelsen i Aarhus gav mulighed for cand.merc. specialisering i international økonomi med et både 
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kvantitativt og kvalitativt fokus. Aalborg gav udelukkende kvalitativ mulighed på Udviklingsstudier. Der-
udover mener jeg, at eksamens- og undervisningsformen med problemorienteret projektarbejde på hvert 
semester på AAU ikke fungerer - et enkelt projekt på hvert års andet semester kombineret med flere skriftli-
ge eksamener ville være en forbedring. Desuden er AAU generelt svage inden for kandidater på det område, 
jeg havde mulighed for at ansøge. 

Ønskede at flytte til København af personlige årsager. 

AAU er for meget baseret på gruppearbejde og en undervisningsform der minder om folkeskolen. På KU er 
undervisningen i langt højere grad afhængig af den studerende og sværhedsgraden er højere. Desuden har 
man muligheden for flere individuelle "småprojekter/opgaver" på 10-15 sider.  Alt dette tilsammen gør at 
kandidaten indenfor mit område er mere velanset fra KU end AAU. 

AAU udbød ikke de fag jeg gerne ville læse. 

1.1.4 I hvilken grad overvejer du at færdiggøre din uddannelse på AAU? 

 

Ovenstående diagram viser, at 80 % af de, der er flyttet, ikke overvejer at færdiggøre deres uddan-
nelse på AAU. Det skyldes formodentlig, at de har valgt at flytte netop for at færdiggøre uddan-
nelsen et andet sted, men måske også at de allerede er færdige med deres uddannelse. 
7 % overvejer i nogen eller høj grad at færdiggøre deres uddannelse på AAU.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

I høj grad

I nogen grad

Ved ikke

I mindre grad

Slet ikke

3% 

4% 

4% 

9% 

80% 

I hvilken grad overvejer du at færdiggøre din uddannelse 
på AAU?  
(N=140) 

Dimittender som læser/har læst kandidatuddannelse på et andet universitet end AAU
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2 VEJEN TIL FØRSTE JOB – FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB 

2.1 OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER 

2.1.1 Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannel-

se skulle føre til? 

 
 

Af diagram 2.1.1. fremgår det – ikke overraskende – at jo tættere studerende kommer på deres di-
mission, des flere overvejelser gør de sig om, hvilket job uddannelsen skal føre til.  
 
Henholdsvis 59 % og 61 % af respondenterne angiver, at de i høj grad gør sig overvejelser umid-
delbart før og umiddelbart efter dimissionen. Mere end halvdelen af de adspurgte har i høj eller 
nogen grad gjort sig overvejelser om fremtidige job allerede før uddannelsens start. Det er glæde-
ligt, at de unge har fremtidsudsigterne med i deres overvejelser så tidligt.  
 
10 % angiver, at de slet ikke gør sig overvejelser om job umiddelbart før dimissionen og 16 % 
umiddelbart efter dimissionen. Det kan indikere, at denne gruppe allerede har fået deres første job 
på dette tidspunkt. 
 
Ser vi på tallene fra Kandidatundersøgelsen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet fra 2009, er 
der ingen markante ændringer i dimittendernes overvejelser om, hvilket job deres uddannelse skal 
føre til ”før uddannelsens start” og ”undervejs i uddannelsen”. I 2009 overvejede 54 % af dimit-
tenderne i høj grad, hvad deres uddannelse skulle føre til umiddelbart før dimission og 55 % 
umiddelbart efter dimission, hvilket er en stigning på henholdsvis 5 % og 6 %. 
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2.1.2 Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannel-

se skulle føre til? - fordelt på køn. 
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16% 

Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, 
hvilket job din uddannelse skulle føre til?  

Mand (n=421) Kvinde (n=607) SAMF (N=1028)
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Kvinder overvejer tilsyneladende i højere grad end mænd, hvilket job uddannelsen skal føre til – 

specielt i studietiden og lige efter. Umiddelbart før dimissionen er der 12 procentpoint flere kvin-

der end mænd, der i høj grad gør sig tanker om fremtidige job, og umiddelbart efter dimissionen 

er forskellen 7 procentpoint. Der er ikke markant forskel på kønnene i forhold til i nogen grad at 

overveje fremtiden. Generelt er der en større procentdel af mænd end af kvinder, der i mindre 

grad eller slet ikke gør sig overvejelser om, hvilket job uddannelsen skal føre til, både før, under og 

efter uddannelsen. Årsagen kan være, at de enten er mindre bekymrede, eller at de har lettere ved 

at finde job. 

2.1.3 Ændrede du jobmål undervejs i studiet? 

 
 

Ovenstående diagram viser, at godt en fjerdedel af respondenterne fastholdt deres jobmål under-
vejs i studiet, imens 41 % ændrede det en eller flere gange. Knap en tredjedel af de adspurgte hav-
de ikke noget præcist jobmål for deres uddannelse, hvilket er tankevækkende.  
 
Sammenlignet med 2009-tallene er det imidlertid positivt, at se et fald på 6 % af dimittender, som 
ikke havde et præcist jobmål for deres uddannelse. Herudover er det positivt at se, at 4 % flere 
dimittender i 2012 sammenlignet med 2009 fastholdte deres jobmål gennem hele uddannelsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 10% 20% 30% 40%

Ja, en enkelt gang

Ja, flere gange

Nej, jeg fastholdte mit jobmål
gennem hele min uddannelse

Jeg havde ikke noget præcist
jobmål for min uddannelse

17% 

24% 

28% 

31% 

Ændrede du jobmål undervejs i studiet?  

SAMF (N=972)
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2.1.4 Hvilke kilder brugte du undervejs i uddannelsen til at overveje jobmuligheder? 

 

Kategorien ”anden kilde” indeholder primært svar fra respondenter, som allerede havde job inden 

færdiggjort uddannelse.  

% 10% 20% 30% 40% 50%

Netværkscenteret/AAU-innovation/SEA

Mentorordning

Universitetets centrale studievejledning

Studenterstudievejlederen på dit fag

Universitetets webside

Anden kilde

Netværk fra udlandsophold i forbindelse med
uddannelsen

Karrierecentret

Jobcentret/Jobnet

A-kasse eller fagforening

Fagligt netværk uden for studiet

Netværk fra speciale og projektsamarbejde
(eksklusiv studiekammeraterne)

Diverse karrierevejvisere

Job-arrangementer på universitetet

Netværk fra studiejob

Undervisere

Familie

Netværk fra praktik i forbindelse med uddannelsen

Medier generelt

Venner uden for uddannelsen

Studiekammerater

1% 

1% 

2% 

3% 

7% 

7% 

7% 

11% 

11% 

12% 

12% 

13% 

16% 

19% 

20% 

20% 

23% 

24% 

25% 

26% 

46% 

Hvilke kilder brugte du undervejs i uddannelsen til at 
overveje jobmuligheder?  (Sæt gerne flere krydser) 

SAMF (N=1258)
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Af diagram 2.1.4 fremgår det, at det er netværk og medier, der bruges, når dimittender skal over-

veje jobmulighederne. Næsten halvdelen af respondenterne angiver studiekammerater som kilde, 

omkring en fjerdedel venner, medier, praktiknetværk og familie. En femtedel bruger undervisere, 

netværk fra studiejob og job-arrangementer på universitetet, når fremtiden skal overvejes.  

Kilder, der kræver, at folk er opsøgende – såsom A-kasser, fagforeninger, studievejledere og lig-

nende – anvendes generelt meget mindre som kilde. 

2.1.5 Har du deltaget i nogle af universitetets arrangementer vedr. job, karriere og ar-

bejdsmarked? 

 
Når fokus rettes mod, hvilke af universitetets arrangementer vedr. job, karriere og arbejdsmarked, 
respondenterne har deltaget i, skiller Karrieremessen sig markant ud som det mest kendte og mest 
besøgte arrangement. Det kan hænge sammen med, at Karrieremessen markedsføres massivt, og 
at de kommende kandidater her har mulighed for at møde potentielle arbejdsgiver og dyrke net-
værk. 
 
Studiernes karrieredage er besøgt af godt hver fjerde respondent og kendt af yderligere en tredje-
del. Der er imidlertid 41 %, som ikke kender til denne type arrangement. 
 
Kurser med fokus på jobsøgning og kompetenceafklaring samt snart-kandidatmøder besøges af få 
– mellem 8 og 12 %, hvilket er overraskende, men årsagen er formodentlig, at mange har slet ikke 
kendskab til disse arrangementer.  
 
Arrangementer vedr. gymnasielærere er mindst besøgt og mindst kendt. Kun 3 % af dimittenderne 
har deltaget i denne type arrangement, hvilket muligvis skyldes, at det er en forholdsvis lille 
gruppe af studerende, der overvejer en fremtid inden for gymnasieskolen. Flere af uddannelserne 
på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er heller ikke oplagte i forhold til det at undervise på 
ungdomsuddannelserne. 

% 20% 40% 60% 80% 100%

Arrangementer vedr.
gymnasielærere

Snart-kandidatmøder

Jobsøgningskurser

Kompetenceafklaringskurser

Karrieredage på studierne

Karrieremesse

3% 

8% 

11% 

12% 

26% 

50% 

17% 

24% 

33% 

29% 

33% 

29% 

80% 

68% 

56% 

59% 

41% 

22% 

Har du deltaget i nogle af universitetets arrangementer vedr. 
job, karriere og arbejdsmarked? 

(N=1025) 

Ja

Nej - men jeg havde
hørt om arrangementet

Nej - jeg havde ikke
kendskab til
arrangementet



Dimittendundersøgelsen 2012 

Rapport for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) 

 www.survey.karriere.aau.dk  Side 13 

2.1.6 Har du kendskab til følgende kurser/aktiviteter om iværksætteri? 

 
 
Mellem 80 og 87 % af de adspurgte kender ikke til universitetets arrangementer for iværksættere, 
og under 5 % har deltaget i dem. Det hænger muligvis sammen med, at de færreste nyuddannede 
er åbne overfor muligheden for at starte som selvstændig. En anden væsentlig årsag kan være, at 
mange af de samfundsvidenskabelige uddannelser ikke naturligt lægger op til at blive iværksæt-
ter. 
  

% 20% 40% 60% 80% 100%

IværksætterTræning med Mentor

Venture Cup

Solution Camp

Inkubatorordningen

WOFIE

2% 

3% 

3% 

4% 

5% 

11% 

12% 

10% 

12% 

15% 

87% 

85% 

87% 

85% 

80% 

Har du kendskab til følgende kurser/aktiviteter om 
iværksætteri? 

(N=1027) 

Ja

Nej, men jeg har
hørt om
aktiviteten

Nej, jeg har ikke
kendskab til
aktiviteten
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2.1.7 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremulighe-

der? 

 

Når der adspørges om universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder, er det ikke 

overraskende information via underviserne, flest (73 %) har kendskab til, og 8 % vurderer denne 

information som værende god, mens 30 % mener, at den er middel. 

64 % har kendskab til studiernes egne studievejledninger og eget informationsmateriale, heraf 

vurderer 7 % det som godt, 32 % som middel og ca. en fjerdedel som ringe. Godt 60 % har kend-

skab til karrieredage på studierne. Af disse finder 17 % dem gode og knap en tredjedel middel. 

Omkring halvdelen af respondenterne kender ikke til universitetets centrale studievejledning og 

fælles informationsmateriale, hvilket må betegnes som tankevækkende.  

Dårligst kendskab har de adspurgte til information via Netværkscentret, AAU-innovation og SEA, 

hvilket – som nævnt under diagram 2.1.6 – kan hænge sammen med, at der er en meget lille mål-

gruppe for iværksætteri. 

  

% 20% 40% 60% 80% 100%

Information via Netværkscenteret/AAU-
innovation/SEA

Universitetets fælles informationsmateriale

Universitetets centrale studievejledning

Studiernes eget informationsmateriale

Studiernes egne studievejledninger

Information via undervisere

Karrierecentret

Karrieredage på studierne

2% 

5% 

6% 

7% 

7% 

8% 

16% 

17% 

16% 

29% 

32% 

32% 

32% 

30% 

35% 

32% 

14% 

13% 

16% 

26% 

25% 

36% 

11% 

15% 

68% 

52% 

45% 

36% 

36% 

27% 

38% 

36% 

Hvordan vurderer du universitetets information om 
erhvervs- og karrieremuligheder? 

(N=1028) 
 God Middel Ringe Havde ikke kendskab til dette
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2.2 JOBSØGNING 

2.2.1 Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? 

 

Diagram 2.2.1 viser, at ca. halvdelen af dimittenderne påbegynder jobsøgningen inden afleverin-

gen af speciale/hovedopgave/BA-projekt og godt en tredjedel efter bestået eksamen. 18 % påbe-

gynder deres jobsøgning allerede inden påbegyndelsen af specialet. 

I forhold til tallene fra Kandidatundersøgelsen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 2009 er 

der desværre sket en stigning på 4 % i antallet af dimittender, som venter med at påbegynder de-

res aktive jobsøgning til de har bestået deres afsluttende eksamen. Dette er beklageligt, da flere 

analyser viser, at jo tidligere jobsøgningen påbegyndes jo tidligere kommer man i job og mindsker 

dermed risikoen får at blive langtidsledig. 

  

18% 

47% 

35% 

Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning?  

(N=935) 

Inden påbegyndelsen af
specialet

Inden afleveringen af
specialet/hovedopgave/
BA-projekt

Efter bestået afsluttende
eksamen/speciale/BA-
projekt
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2.2.2 Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? (fordelt efter tid fra dimission til 

første job) 

 

Ovenstående diagram viser – ikke overraskende – en klar sammenhæng mellem det at påbegynde 

jobsøgningen tidligt og det at få job hurtigt i forhold til dimissionen. 31 % af de, der har fået job før 

dimissionen, påbegyndte jobsøgningen før specialeskrivningen.  

Hver 10., der angiver, at de har fået job før endt uddannelse, har ikke påbegyndt jobsøgningen. 

Denne gruppe har muligvis fået job via netværk fx via samarbejde med virksomhed og er ikke som 

sådan aktive i jobsøgning. 

62 % af de, der har job 0-3 måneder efter dimissionen, har søgt job inden endt uddannelse. 11 % 

endda inden påbegyndelsen af specialeskrivningen. 

Af de respondenter, der har fået deres første job mere end 4 måneder efter dimissionen, angiver 

henholdsvis 53 % (første job 4-12 måneder) og 62 % (mere end 1 år), at de først påbegyndte jobsøg-

ningen efter endt uddannelse. 

  

0% 50% 100%

Mere end 1 år efter endt uddannelse
(n=73)

4-12 måneder efter endt uddannelse
(n=191)

0-3 mdr. efter endt uddannelse
(n=206)

Jeg fik job, før jeg var færdig med
uddannelsen (n=338)

8% 

11% 

11% 

31% 

30% 

36% 

51% 

59% 

62% 

53% 

38% 

10% 

Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning?  
- fordelt efter tid fra dimission til første job? ** 

 

Inden
påbegyndelsen af
specialet

Inden afleveringen
af
specialet/hovedop
gave/BA-projekt

Efter bestået
afsluttende
eksamen/speciale
/BA-projekt
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2.2.3 Hvor lang tid gik der fra dimission, til du fik dit første job? (fordelt efter køn) 

 

Godt 4 ud af 10 respondenter har fået det første job, inden de er færdige med uddannelsen, og 

yderligere ca. en fjerdedel inden for de første 3 måneder. Med andre ord får ca. 2/3 af de sam-

fundsvidenskabelige kandidater job inden for de første tre måneder efter endt uddannelse. 9 ud af 

10 får job inden for det første år, og generelt kommer lidt flere kvinder end mænd hurtigt i job, 

men forskellen er ikke markant. 

Set i forhold til tallene fra Kandidatundersøgelsen 2009 er der samlet set sket en stigning på 3 % i 

antallet af dimittender, som fik job inden uddannelsens afslutning og en stigning på 1 % i antallet 

af dimittender, som fik job indenfor 3 måneder efter afsluttet uddannelse. I sammenhæng med 

dette er der 6 % færre dimittender i 2012, som går ledige i 4-12 måneder efter afsluttet uddannelse. 

Desværre er antallet af langtidsledige steget fra 5 % i 2009 til 9 % i 2012. 1 ud af ti dimittender fra 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er desværre langtidsledig i 2012. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SAMF (N=818)

Kvinde (n=509)

Mand (n=309)

42% 

43% 

41% 

25% 

26% 

24% 

24% 

22% 

25% 

9% 

9% 

10% 

Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job?  
- fordelt efter køn  

Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen

0-3 mdr. efter endt uddannelse

4-12 måneder efter endt uddannelse

Mere end 1 år efter endt uddannelse
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2.2.4 Hvor lang tid gik der fra dimission, til du fik dit første job? (fordelt efter dimittend-

årgang). 

 

Diagram 2.2.4 viser, hvornår dimittenderne kom i arbejde fordelt på årgang. 

Årgang 2008 og 2011 kom generelt hurtigere i job end gennemsnittet for samfundsvidenskab, hvis 

man betragter, hvor mange der var jobsøgende i mere end 1 år efter dimission. Fra årgang 2007, 

2008 og 2009 fik omkring eller lidt flere end gennemsnittet job inden endt uddannelse, men for 

årgang 2007 og 2009 måtte flere end gennemsnittet for de samfundsvidenskabelige kandidater 

søge job i mere end 1 år. Det samme er tilfældet for dimittender fra 2010. Det kan være et tegn på 

afmatning i forbindelse med den økonomiske krise, hvor aftagerne ikke ansætter i samme grad 

som i tider med økonomisk vækst. 

Det ser umiddelbart langt bedre ud for årgang 2011, hvor kun 2 % søger job i mere end 1 år efter 

endt uddannelse mod de gennemsnitlige 9 % for samfundsvidenskab generelt. Her skal imidlertid 

bemærkes, at ikke alle fra årgang 2011 har nået at være ledige i 1 år, hvorfor tallene kan virke lidt 

misvisende. 73 % af årgang 2011 var i job 3 måneder efter endt uddannelse mod de gennemsnitlige 

67 %.  
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Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job? 
- fordelt efter dimittendårgang 

Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen

0-3 mdr. efter endt uddannelse
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2.2.5 Hvor lang tid gik der fra dimission, til du fik dit første job (fordelt efter de største 

uddannelser). 

 

Når de enkelte studier sammenlignes med samfundsvidenskab generelt, fremgår det, at væsentlig 

flere dimittender fra Socialrådgivning end gennemsnittet får job inden dimissionen. Efter 3 måne-

der er 94 % af de adspurgte i job, og ingen har søgt job i 1 år eller mere.  

For studierne Socialt Arbejde og Erhvervsøkonomi tegner der sig ligeledes et billede af, at dimit-

tenderne kommer hurtigere i job end gennemsnittet, og at restgruppen af jobsøgende efter 1 år er 

mindre. 

Dimittender fra henholdsvis Sociologi samt Politik og Administration kommer ikke så hurtigt i job 

som gennemsnittet. Dobbelt så mange dimittender fra Sociologi som fra samfundsvidenskab gene-

relt er jobsøgende i mere end 1 år efter endt uddannelse. 

 

 

 

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

SAMF (N=818)

Politik og
Administration (N=102)

Erhvervsøkonomi
(N=127)

Sociologi (N=88)

Socialrådgivning
(N=120)

Socialt arbejde (N=89)
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32% 

49% 
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70% 
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29% 
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30% 

24% 

27% 

24% 

30% 

22% 

21% 

6% 

17% 

9% 

8% 

4% 

18% 

5% 

Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job?  
- Fordelt efter de 5 største uddannelser * 

Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen

0-3 mdr. efter endt uddannelse

4-12 måneder efter endt uddannelse

Mere end 1 år efter endt uddannelse
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2.2.6 Hvor lang tid gik der fra dimission, til du fik dit første job? (fordelt efter kombina-

tionen af studieaktiviteter). 

 

Af ovenstående diagram fremgår det, at studierelevante studiejob, evt. kombineret med andre 

studierelevante aktiviteter har betydning for, at nyuddannede kommer hurtigere i job. Af de re-

spondenter, der har haft studierelevant studiejob, fik 69 % fik job før endt uddannelse og yderlige-

re 21 % i løbet af de første 3 måneder. Kun 1 % af denne gruppe har været jobsøgende i mere end 1 

år. Omtrent lige så godt ser det ud for de respondenter, der har kombineret studierelevant studie-

job med enten praktik og projektsamarbejde eller projektarbejde alene. Det kan hænge sammen 

med, at mange aftagere rekrutterer via eget netværk, som de studerende således er en del af. 

Kombinationen studierelevant studiejob og praktik giver ikke samme gode effekt i forhold til at få 

job før dimissionen, men kun en lille gruppe med denne kombination er jobsøgende i mere end 1 

år, så det har nogen betydning. 
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Praktik (n=28)

Praktik og studierelevant
studiejob (n=91)

Irellevant studiejob (n=83)

Projektsamarbejde (n=28)

Praktik og projektsamarbejde
(n=36)

Studierelevant studiejob og
projektsamarbejde (n=61)

Ingen af delene (n=77)

Praktik, studierelevant studiejob
og projektsamarbejde (n=179)

Studierelevant studiejob (n=70)
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31% 

19% 
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28% 
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29% 

30% 
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9% 
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4% 
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2% 

8% 

3% 

1% 

Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job?  
- Fordelt på studieaktiviteter 

Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen

0-3 mdr. efter endt uddannelse

4-12 måneder efter endt uddannelse

Mere end 1 år efter endt uddannelse
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Den studieaktivitet, der giver mindst effekt i forhold til job, er praktik alene, hvor 47 % fik job in-

den for de første 3 måneder og 25 % søgte i mere end 1 år. Overraskende nok er denne gruppe 

dårligere stillet end de respondenter, der slet ikke har haft studierelevante aktiviteter, hvor mere 

end dobbelt så mange får job inden dimissionen, og kun 8 % søger i mere end 1 år. Det skal be-

mærkes, at dette resultat er atypisk, idet praktik sædvanligvis har en mere positiv effekt. 

2.2.7 Hvor lang tid gik der fra dimission, til du fik dit første job? (fordelt efter tidsforbrug 

i studierelevant studiejob). 

 
 
Diagram 2.2.7 viser en sammenhæng mellem arbejdstid i studiejob og hvor hurtigt de adspurgte 

fik deres første job. Tendensen for de, der fik job inden dimissionen er: Jo flere timer des hurtigere 

i job. 67 % af dem med en arbejdstid på mere end 16 timer/uge fik job, før de havde færdiggjort 

deres uddannelse. Det samme gælder for 55 % af dem med en arbejdstid på 9-16 timer/uge og 40 

% med en arbejdstid på mindre end 8 timer/uge. Årsagen er muligvis, at studerende, der arbejder 

mange timer om ugen ved siden af studierne, indikerer, at de har drive og overskud. Derudover 

har de opnået en del praktisk erfaring inden for faget. 

Gruppen af dimittender med studierelevant studiejob, der fik job inden for 0-3 måneder, er pro-

centvis næsten lige stor uanset antal arbejdstimer, det høje timetal har således kun betydning i for-

hold til at få job før dimissionen. 

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

Mere end 16
timer om ugen

9-16 timer om
ugen

Under 8 timer om
ugen

67% 

55% 

40% 

27% 

27% 

29% 

5% 

17% 

26% 

2% 

1% 

5% 

Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job?  
- Fordelt på tidsforbrug i studierelevant studiejob* 

(N=389) 

Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen

0-3 mdr. efter endt uddannelse

4-12 måneder efter endt uddannelse

Mere end 1 år efter endt uddannelse
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2.2.8 Hvordan fandt du dit nuværende job?  

 

Anden kilde udgør adgang til interne stillingsopslag pga. løntilskudsjob, anbefalinger af stillinger 

via andre ansøgte stillinger, headhunting, DJØF-jobunivers, henvendelser fra tidligere kolleger, 

% 10% 20% 30% 40%

TV/Radio

Erhvervsfremmeordning (f.eks. videnpilotordning)

Sociale medier (f.eks. LinkedIn, Facebook, mv. )

Karriere-/jobmesse el.lign.

Rekrutterings- eller vikarbureau

Universiteteternes jobbanke og/eller karrierecentre

Anden aktør

Kontakt gennem projekt-/specialesamarbejde med en
virksomhed/organisation

Uopfordrede henvendelser  fra
virksomheder/organisationer

Kontakt gennem tidligere praktiksted

Elektronisk CV-bank

Gennem kontakter fra studiet

Kontakt gennem ansættelse i forbindelse med studiejob

Uopfordrede henvendelser  til
virksomheder/organisationer

A-kasse/Jobcentret/Jobnet

Fagblad/dagblad/avis

Anden kilde

Gennem kontakter/netværk uden for studiet (f.eks.
kontakt til virksomheder, venner, familie, m.m.)

Internettet generelt

% 

% 

1% 

1% 

2% 

2% 

3% 

3% 

4% 

5% 

6% 

6% 

8% 

8% 

10% 

12% 

12% 

13% 

33% 

Hvordan fandt du dit nuværende job?  (Sæt gerne flere 
krydser)  

SAMF (N=853)
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gymnasiejob.dk, tidligere studiejob, rekrutteringskonkurrencer, job-i-staten.dk, Jobindex, tidligere 

praktiksted og virksomheders hjemmesider.  

Det er tydeligvis internettet, der er den mest anvendte kilde i forhold til at finde job, idet en tredje-

del af respondenterne har fundet deres nuværende job der. De næstmest anvendte kilder er kon-

takter/netværk uden for studiet, anden kilde samt fagblade, aviser og dagblade. Disse 3 grupper 

repræsenterer hver 12-13 %. Hver 10. har fundet deres første job via A-kasse/Jobcentret/Jobnet. 

Diagrammet viser, at andre kilder, fx elektroniske cv-banker og sociale medier, alle har under 10 

%, hvilket vil sige, at de har meget ringe betydning i dimittendernes jagt på det første job. 

2.2.9 Hvor søgte du og hvor fik du dit første job? 

 

Ovenstående diagram viser, at hovedparten af de adspurgte i undersøgelsen har søgt og fået job i 

Region Nordjylland. Dernæst er Region Hovedstaden og Region Midtjylland de regioner, hvor 

flest adspurgte har søgt og fået job. Forklaringen på dette kan være, at folk foretrækker at blive 

boende i deres uddannelsesby, i nærheden, eller alternativt flytte til København for at prøve noget 

helt andet. Samme tendens sås i diagram 1.1.2 i forhold til at flytte for at læse overbygning. 

Region Nordjylland

Region Hovedstaden

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

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

Europa (ikke Norden)

Øvrige udland

42% 

27% 

27% 

11% 

10% 

5% 

5% 

5% 

51% 

21% 

18% 

4% 

1% 

1% 

2% 

1% 

Hvor søgte du og hvor fik du dit første job? 
(alle dimittender har besvaret ud fra deres første job) 

Søgte job (N=1258) Fik job (N=940)
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Samlet set er kun 9 % endt med at få job i Region Syddanmark, Region Sjælland eller uden for lan-

dets grænser, og kun mellem 5 og 11 % af respondenterne har søgt job her. 
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3 STUDIEJOBBETS, PRAKTIKFORLØBETS OG PROJEKTSAMAR-

BEJDETS BETYDNING 

3.1 STUDIEJOB 

3.1.1 Andel af dimittender, der har haft studiejob undervejs i uddannelsen. 

Studiejob undervejs i uddannelsen Antal Procent 

Studierelevant studiejob 439 39 % 

Studiejob uden relevans for uddannelsen 423 38 % 

 

Ovenstående tabel viser, at 39 % af alle respondenterne har haft studierelevant studiejob undervejs 

i uddannelsen. 38 % har haft ikke studierelevant studiejob. 

3.1.2 Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft studierelevant studiejob i un-

dervisningsperioden? 

 

Af de respondenter, der har haft studierelevant studiejob, har 38 % i gennemsnit arbejdet mindre 

end 8 timer pr. uge, næsten halvdelen – 47 % – har arbejdet gennemsnitlig mellem 9 og 16 timer 

om ugen, og de resterende 15 % har arbejdet mere end 16 timer/ugen. 

 

 

 

% 10% 20% 30% 40% 50%

Mere end 16 timer om ugen

9-16 timer om ugen

Under 8 timer om ugen

15% 

47% 

38% 

Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit 
haft relevant studiejob i undervisningsperioden?  

Andel der har haft studierelevant studiejob (N=439)
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3.1.3 Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft studiejob uden relevans for 

uddannelsen i undervisningsperioden? 

 

Ovenstående tabel viser samme tendens som tabel 3.1.2, blot med lidt andre tal. 42 % af respon-

denterne med ikke studierelevant studiejob angiver, at de har arbejdet i gennemsnit under 8 ti-

mer/uge, godt halvdelen har arbejdet mere end 16 timer/uge. Til sammenligning arbejder pro-

centvis flere med ikke studierelevant studiejob 16 timer eller derunder, mens flere med studierele-

vant studiejob arbejder mere end 16 timer/uge. Det kan hænge sammen med, at studierelevante 

studiejob er givende i forhold til studiet og generelt rigtig spændende for den studerende at vare-

tage. 

  

0% 20% 40% 60%

Mere end 16 timer om ugen

9-16 timer om ugen

Under 8 timer om ugen

7% 

51% 

42% 

Hvor mange timer om ugen har du i 
gennemsnit haft  ikke studierelevant studiejob i 

undervisningsperioden?  

Andel der har haft studiejob uden relevans for uddannelsen (n=328)
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3.1.4 Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? 

 

Tabel 3.1.4 viser, at 9 ud af 10 mener, at deres studiejob har forlænget deres studietid. Den reste-

rende tiendedel mener ikke, at det er tilfældet. 

  

0% 50% 100%

Nej

Ja

9% 

91% 

Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit 
studium?  

Andel der har haft studiejob under uddannelsen (n=781)
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3.1.5 Vurderer du, at dit studierelevante studiejob har forlænget dit studium? (Fordelt 

efter ugentlig arbejdstid) 

 

 

Ikke overraskende viser ovenstående diagram en tydelig sammenhæng mellem antallet af timer i 

studierelevant studiejob og længere studietid. 42 % af de respondenter, der vurderer, at studiere-

levant studiejob har forlænget deres studietid, har arbejdet i mere end 16 timer/uge, og 40 % har 

arbejdet mellem 9 og 16 timer/uge. Omvendt har 40 % af de respondenter, der ikke vurderer, at 

arbejdet har forlænget studietiden, arbejdet under 8 timer/uge og 48 % har arbejdet mellem 9 og 

16 timer. Kun 12 % af de, der ikke vurderer, at studierelevant studiejob har forlænget deres studie-

tid, har arbejdet mere end 16 timer/uge. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja

Nej

19% 

40% 

40% 

48% 

42% 

12% 

Vurderer du, at dit studierelevante studiejob har forlænget 
dit studium? 

- Fordelt på ugentlig arbejdstid** 
(N=439) 

Under 8 timer om ugen 9-16 timer om ugen Mere end 16 timer om ugen
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3.1.6 Vurderer du, at dit studiejob uden relevans for uddannelsen har forlænget dit stu-

dium? (Fordelt efter ugentlig arbejdstid) 

 

Diagram 3.1.6 viser, at procentvis flere, der arbejder under 8 timer/uge i ikke studierelevant stu-

diejob, end de der arbejder samme tid i studierelevant studiejob, vurderer, at studiejob er skyld i at 

studiet forlænges. Af diagrammet fremgår det, at ingen af respondenterne, der vurderer, at ikke 

studierelevant studiejob har forlænget studietiden, har arbejdet mere end 16 timer/uge. Årsagen 

til, at det lavere timetal vurderes som årsag til længere studietid af flere i denne gruppe end i den 

anden, kan være, at studierelevant studiejob rent fagligt giver større tilfredsstillelse og udbytte. 

Der er ingen markant forskel mellem timeantal og procentvis fordeling mellem de to grupper af 

dimittender, der ikke vurderer, at studiejob har forlænget studietiden. 

3.2 PRAKTIK 

3.2.1 Andel af dimittender, der har været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet 

af deres uddannelse. 

Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? Antal Procent 

Ja 558 60 % 

Nej 375 40 % 

Total 933 100 % 

Af ovenstående tabel fremgår det, at 6 ud af 10 respondenter har været i praktik i løbet af deres 

uddannelse, hvilket ikke er tilfældet for de resterende 40 %. I forhold til 2009-tallene kommer 16 % 

flere i praktik i 2012, hvilket er en positiv udvikling, da praktikophold har indflydelse på hvor hur-

tigt dimittenderne kommer i job. 

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

Ja

Nej

33% 

43% 

67% 

51% 5% 

Vurderer du, at dit studiejob uden relevans for uddannelsen  
har forlænget dit studium? 

- Fordelt på ugentlig arbejdstid 
(N=439) 

Under 8 timer om ugen 9-16 timer om ugen Mere end 16 timer om ugen
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3.3 PROJEKTSAMARBEJDE MED EKSTERN VIRKSOMHED? 

3.3.1 Andel af dimittender, der har haft projektsamarbejde med ekstern virksomhed. 

Har du lavet et projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af 
din uddannelse? Antal Procent 

Ja 496 53 % 

Nej 437 47 % 

Total 933 100 % 

 

Af tabel 3.3.1 fremgår det, at 53 % af respondenterne har haft projektsamarbejde med en ekstern 

virksomhed som led i deres uddannelse, en stigning på 5 % fra 2009. De resterende 47 % har ikke. 

Det er positivt, at over halvdelen af de studerende vælger projektsamarbejde med en virksom-

hed/organisation, da det som vist i diagram 2.2.6 har en positiv effekt i forhold til at komme hur-

tigt i job efter endt uddannelse. 

3.4 UDLANDSOPHOLD 

3.4.1 Har du været på et udlandsophold i løbet af din uddannelse?  

Har du været på et udlandsophold i løbet af din uddannelse? Antal Procent 

Ja 232 25 % 

Nej 700 75 % 

Total 932 100 % 

 

En fjerdedel af de adspurgte har været på udlandsophold i løbet af deres uddannelse, mens 75 % 

ikke har. 
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3.5 SAMMENLIGNING MELLEM STUDIE- OG ERHVERVSRELATEREDE AK-

TIVITETER 

3.5.1 Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, som du arbejde-

de med? – fordelt på studieaktiviteter. 

Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, hvor du 
havde et praktikforløb, studiejob og/eller projektsamarbejde Ja Nej Antal i alt 

Et studierelevant studiejob 38 % 62 % 439 

Et studiejob uden relevans for uddannelsen 18 % 82 % 422 

Et praktikforløb 27 % 73 % 558 

Et projektsamarbejde 19 % 81 % 495 

 
Tabel 3.5.1 viser effekten af samarbejde med en virksomhed/organisation i forhold til at få job 

samme sted som nyuddannet. 

De største chancer er der tilsyneladende i forbindelse med studierelevant studiejob, hvor 38 % af 

de adspurgte har fået job efterfølgende. (Ifølge diagram 2.2.6 får dimittender, der har haft studiere-

levant studiejob i øvrigt også job hurtigere end andre). Det samme gælder for 27 % af de, der har 

haft praktikforløb og 19 % af dem med projektsamarbejde.  

Af de respondenter, der har haft ikke studierelevant studiejob, har 18 % angivet, at de efterfølgen-

de har fået ansættelse samme sted. Det svarer til knap halvdelen i forhold til gruppen med studie-

relevant studiejob. Årsagen til dette kan bl.a. være, at virksomheden/organisationen ikke er i en 

branche, hvor der findes stillinger, som er relevante for dimittender med samfundsvidenskabelig 

uddannelse eller videregående uddannelse generelt. 

For alle områder er der sket en stigning i effekten af samarbejde. I 2009 var det 25 % af dimitten-

derne, der havde været i praktik, som blev ansat i virksomheden efterfølgende, hvor det i 2012 gør 

sig gældende for 27 %. For projektsamarbejde var det i 2009 14 %, der fik job, hvor det i 2012 er 19 

%. I 2009 blev effekten af studiejob målt ikke delt op i studierelevant og ikke studierelevant job. 

Dengang var effekten af studiejob samlet set på 22 %, hvor den i 2012 er henholdsvis 38 % for stu-

dierelevant studiejob og 18 % for studiejob uden relevans for uddannelsen. Under alle omstæn-

digheder en samlet forbedring af jobeffekten af samarbejde fra 2009 til 2012. 
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4 NUVÆRENDE JOBSITUATION 

4.1.1 Hvad er din nuværende jobsituation? (Alle) 

 
 
Ovenstående diagram viser, at 4/5 af respondenterne i Dimittendundersøgelsen 2012 for Det Sam-

fundsvidenskabelige Fakultet er i job, hvilket må betegnes som rigtig flot på trods af, at det er en 

nedgang på 12 % set i forhold til tallene fra 2009. 5 % er i gang med en fuldtidsuddannelse, 1 % er 

iværksættere, imens 14 % er ledige/arbejdsløse. Antallet af ledige/arbejdsløse er i overensstem-

melse med nedgangen i antallet af dimittender i arbejdet steget med 11 % siden 2009. 

 

 

  

5% 

14% 

1% 

80% 

Hvad er din nuværende jobsituation? 
(N=955)  

Jeg er i gang med en
fuldtidsuddannelse (f.eks.
ph.d/Erhvervs ph.d)

Jeg er ledig/arbejdsløs

Jeg er iværksætter/selvstændig
(herunder freelance)

Jeg er i arbejde (herunder orlov,
job med løntilskud,
deltidsansættelser o.lign.)
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5 NUVÆRENDE JOB 

5.1 JOBBETS RAMMER 

5.1.1 Hvad er din ugentlige arbejdstid i dit nuværende job? 

 

Det fremgår af diagram 5.1.1, at hovedparten af de adspurgte har en ugentlig arbejdstid på 30 ti-

mer eller mere. 

 

5.1.2 Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? 

Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? Antal Procent 

Fastansat 570 75 

Projektansat/tidsbegrænset ansat 112 15 

Ansat i vikariat 38 5 

Ansat med løntilskud 28 4 

Andet: Virksomhedspraktik, barselsvikariat og andre vikariater 15 2 

 

75 % af respondenterne er fastansatte i deres nuværende job. 15 % er projektansat/tidsbegrænset 

ansat, og 5 % eller derunder er ansat i henholdsvis vikariater, løntilskudsstillinger og andre typer 

af ansættelser.  

Vender vi tilbage til tallene fra 2009 er der dog sket et markant fald i antallet af fastansatte. I 2009 

var 89 % af de samfundsvidenskabelige dimittender fastansatte i deres job, hvorimod det i 2012 

gør sig gældende for 75 %. I sammenhæng med dette var der i 2012 8 % færre ansat i tidsbegræn-

sede stillinger, 2 % færre i vikariater og 3 % færre i løntilskudsstillinger. 

% 20% 40% 60% 80% 100%

10 timer eller mindre

11-19 timer

20-29 timer

30 timer eller mere

1% 

1% 

3% 

96% 

Hvad er din ugentlige arbejdstid i dit 
nuværende job? 

Beskæftigede; SAMF (N=763)
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5.1.3 Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? (fordelt efter køn). 

 

Det fremgår af diagram 5.1.3, at procentvis flere mænd end kvinder ansættes i den private sektor 

eller i staten, imens forholdsvis flere kvinder ansættes i især kommunerne. 

I regionerne ansættes procentvis lige mange mænd og kvinder, og stort set det samme er gældende 

for ansættelse i interesseorganisationer. 

Ser vi bort fra kønsfordelingen og sammenligner de samlede tal med tallene fra 2009, er der sket et 

fald på 10 % i antallet af privatansatte samfundsvidenskabelige dimittender. I modsætning hertil 

er der sket en stigning på 6 % i andelen af statsansatte og en stigning på yderligere 6 % i andelen af 

kommunalt ansatte fra 2009 til 2012. Antallet af ansatte i regionen og i interesseorganisationerne er 

stort set uændret.  
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Kommune

Region

Interesseorganisation

37% 

28% 

26% 

7% 

2% 

25% 

26% 

39% 

7% 

3% 

30% 

27% 

34% 

7% 

3% 

Inden for hvilken sektor er din nuværende 
arbejdsplads?  

- Fordelt efter køn 

Mand (n=294) Kvinde (n=469) SAMF (N=763)
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5.1.4 Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? (Ansatte i den private sektor). 

 
Anden type virksomhed udgør bl.a. advokatfirmaer, dyrehospitaler, energibranchen, naturgas, 

fagforeninger, forsikringsselskaber, hoteller og telekommunikation. 

I den private sektor beskæftiges kandidater fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet primært 
inden for konsulent-, analyse- og rådgivningsvirksomhed samt anden type virksomhed, der om-
fatter bl.a. advokatfirmaer, dyrehospitaler, energibranchen, naturgas, fagforeninger, forsikringssel-
skaber, hoteller og telekommunikation.  

% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Medicinalvirksomhed

Medievirksomhed (TV, radio, forlag, avis, etc.)

Bygge- og anlægsvirksomhed
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Reklame- og markedsføringsvirksomhed

Alternativ energi (f.eks. biogas, vind-, bølge- og
solenergi, mv.)

IT-virksomhed

Servicevirksomhed

Handels- og detailvirksomhed (inkl. butik)

Finansiel virksomhed

Produktion og fremstilling (industri)

Anden type

Konsulent-, analyse- og
rådgivningsvirksomhed

1% 

1% 

2% 

2% 

2% 

3% 

7% 

8% 

8% 

9% 

12% 

12% 

17% 

18% 

Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? 
(Ansatte i den private sektor)  

Privatansatte (n=227)
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De typer af virksomheder, der beskæftiger færrest kandidater med samfundsvidenskabelig bag-
grund er reklame- og markedsføringsvirksomheder, kultur og turisme, transport, byggeri & anlæg, 
medievirksomhed samt medicinalvirksomhed. Dette er ikke overraskende, idet disse typer af virk-
somheder ikke kan karakteriseres som typiske ansættelsessteder for samfundsvidenskabelige kan-
didater. 

5.1.5 Hvilket område arbejder du primært inden for? (Ansatte i staten). 

 
Andre områder er akkreditering, immigration, integration og økonomi. 

 
I modsætning til de privatansatte kandidater, der er ansat jævnt i flere brancher, tegner der sig et 

mere entydigt billede for de statsansatte, idet næsten halvdelen af disse beskæftiger sig med admi-

nistration/forvaltning, og yderligere 19 % arbejder med undervisning i gymnasieskolen. De reste-

rende beskæftiger sig primært med forskning, undervisning og kommunikation. Der er intet be-

mærkelsesværdigt i, at det er disse arbejdsområder inden for staten, hvor kandidater medsam-

fundsvidenskabelige uddannelser er beskæftiget. 
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Ansatte i staten (n=204)
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5.1.6 Hvilket område arbejder du primært inden for? (Ansatte i regioner). 

 
 

Ovenstående diagram viser, at hovedparten af de kandidater fra Det Samfundsvidenskabelige 
Fakultet, der er ansat i regionen, primært arbejder inden for områderne social og sundhed på insti-
tutionsniveau samt administration/forvaltning. Færrest arbejder inden for kommunikation samt 
uddannelse og undervisning. 

 
  

% 10% 20% 30% 40%

Kommunikation

Uddannelse og undervisning

Erhverv og udvikling

Andet område

Social- og sundhed på
forvaltningsniveau

Administration/forvaltning

Social- og sundhed på
institutionsniveau (f.eks. hospitaler)

4% 

6% 

9% 

11% 

19% 

32% 

37% 

Hvilket område arbejder du primært inden for?   
(Sæt gerne flere krydser) 

Ansatte i Regionen (n=54)
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5.1.7 Hvilket område arbejder du primært inden for? (Ansatte i kommuner). 

 

Andet område udgør bl.a. analyse og kvalitet, HR, Organisationsudvikling, Klima samt økonomi. 

Af diagram 5.1.7 fremgår det, at de kommunalt ansatte med en samfundsvidenskabelig uddannel-

sesbaggrund primært arbejder inden for områderne beskæftigelse/integration på institutionsni-

veau (27 %) samt social, sundhed/omsorg på forvaltningsniveau (26 %) samt børn og unge på for-

valtningsniveau (22 %). 

Færrest af de adspurgte kommunalt ansatte har områder som fx kommunikation samt teknik, by 

og miljø som deres primære arbejdsområde. Årsagen til dette er muligvis, at det er mere hensigts-

mæssigt at ansætte kandidater fra henholdsvis Det Humanistiske Fakultet og Det Teknisk-

Naturvidenskabelige Fakultet til at varetage opgaverne inden for disse arbejdsområder. 

% 10% 20% 30%

Kultur og fritid på institutionsniveau (f.eks.
museer)

Kultur og fritid på forvaltningsniveau

Teknik, by og miljø

Social, sundhed/omsorg på institutionsniveau
(f.eks. plejehjem)

Børn og unge på institutionsniveau (f.eks. skoler)

Erhverv/udvikling

Kommunikation

Andet område

Anden administration/forvaltning

Beskæftigelse/integration på forvaltningsniveau

Børn og unge på forvaltningsniveau

Social, sundhed/omsorg på forvaltningsniveau

Beskæftigelse/integration på institutionsniveau
(f.eks. jobcenter)

1% 

2% 

3% 

3% 

4% 

5% 

5% 

6% 

9% 

11% 

22% 

26% 

27% 

Hvilket område arbejder du primært inden for?  (Sæt gerne 
flere krydser) 

Ansatte i kommunen (n=258)
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5.2 JOBBETS INDHOLD 

5.2.1 Hvordan er dine jobfunktioner fordelt?  

 

Andre jobfunktioner udgør bl.a. administrative opgaver, akkreditering, dokumenthåndtering, 

event management, juridisk sagsbehandling og revision. 

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

Oversættelse og tolkning

Kulturformidling

Forskning

Markedsføring/reklame

Salg

HR/personale

Tekstproduktion

IT (projektledelse, support, udvikling, implementering, mv.)

Produktudvikling/innovation

Anden jobfunktion

Formidling og kommunikation (TV, radio, forlag, avis, etc.)

Kunde-/borgerservice

Ledelse og organisation

Økonomi- og regnskabsfunktioner

Kvalitetsudvikling

Strategisk kommunikation og formidling

Uddannelses- og undervisningsopgaver

Konsulent og udviklingsopgaver

Projektledelse

Administration og sekretariatsfunktioner

Rådgivning/vejledning

Analyse og/eller evaluering

2% 

3% 

6% 

7% 

8% 

9% 

9% 

10% 

10% 

11% 

13% 

14% 

15% 

16% 

17% 

17% 

22% 

26% 

34% 

39% 

39% 

49% 

Hvilke jobfunktioner bruger du nogen/meget tid på?   
(Sæt gerne flere krydser) 

Bruger jeg nogen/meget tid på; SAMF (N=763)
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Mellem en tredjedel og halvdelen af respondenterne bruger nogen/meget tid på jobfunktionerne 

analyse og/eller evaluering, rådgivning/vejledning, administration og sekretariatsfunktioner samt 

projektledelse, hvilket meget godt matcher de kompetencer, en samfundsvidenskabelig universi-

tetsuddannelse giver. Færrest, under 10 %, bruger nogen/meget tid på opgaver som fx tekstpro-

duktion, markedsføring/reklame samt oversættelse og tolkning, hvilket ikke er overraskende, idet 

disse jobfunktioner er mere oplagte for kandidater med en humanistisk uddannelse. 
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5.2.2 Jobfunktioner fordelt efter sektor 

 

Analyse og/eller evaluering

Administration og sekretariatsfunktioner

Rådgivning/vejledning

Projektledelse

Uddannelses- og undervisningsopgaver**

Konsulent- og udviklingsopgaver

Kvalitetsudvikling

Kunde-/borgerservice*

Strategisk kommunikation og formidling

Økonomi- og regnskabsfunktioner

Formidling og kommunikation (TV, radio, forlag, avis,
etc.)

Ledelse og organisation*

Anden jobfunktion

Forskning**

Tekstproduktion

Produktudvikling/innovation*

IT (projektledelse, support, udvikling, implementering,
mv.)*

HR/personale*

Kulturformidling

Markedsføring/reklame**

Oversættelse og tolkning**

Salg**

46% 

46% 

41% 

32% 

29% 

25% 

18% 

17% 

15% 

14% 

12% 

12% 

11% 

9% 

9% 

8% 

8% 

7% 

3% 

3% 

1% 

1% 

54% 

24% 

34% 

38% 

10% 

28% 

13% 

7% 

22% 

19% 

15% 

22% 

11% 

% 

9% 

14% 

14% 

14% 

2% 

17% 

4% 

22% 

Hvordan er dine jobfunktioner fordelt? 
- Fordelt efter sektor 

Offentlig (n=516) Privat/Interesseorganisation (n=247)
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Diagram 5.2.2 viser, hvorledes de ansattes jobfunktioner er fordelt i henholdsvis offentlige og pri-

vate virksomheder. De respondenter, der er ansat i den offentlige sektor, beskæftiger sig væsentlig 

mere med administration og sekretariatsfunktioner end ansatte i den private sek-

tor/interesseorganisationer. Det samme gør sig gældende med uddannelses- og undervisningsop-

gaver samt kunde/borgerservice. De to sidstnævnte jobfunktioner kan karakteriseres som speci-

fikke offentlige områder, hvorfor undersøgelsens resultat ikke er bemærkelsesværdigt. 

Respondenter ansat i den private sektor/interesseorganisationer har derimod markant flere job-

funktioner inden for markedsføring/reklame og salg, hvilket heller ikke er overraskende. 

Udviklingsopgaver varetages lige ofte af ansatte i begge sektorer. 
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5.2.3 Jobfunktioner fordelt efter de 5 største uddannelser 

 

Analyse og/eller evaluering*

Administration og sekretariatsfunktioner

Rådgivning/vejledning**

Projektledelse*

Konsulent og udviklingsopgaver*

Uddannelses- og undervisningsopgaver*

Kvalitetsudvikling

Strategisk kommunikation og formidling*

Økonomi- og regnskabsfunktioner*

Ledelse og organisation

Kunde-/borgerservice*

Formidling og kommunikation

Anden jobfunktion

IT (projektledelse, support, udvikling,…

Produktudvikling/innovation

HR/personale

Tekstproduktion

Salg

Markedsføring/reklame

Forskning*

Kulturformidling

Oversættelse og tolkning

49% 

39% 

39% 

34% 

26% 

22% 

17% 

17% 

16% 

15% 

14% 

13% 

11% 

10% 

10% 

9% 

9% 

8% 

7% 

6% 

3% 

2% 

70% 

57% 

26% 

53% 

48% 

11% 

28% 

30% 

28% 

21% 

3% 

11% 

9% 

21% 

14% 

10% 

13% 

4% 

2% 

2% 

1% 

1% 

Hvordan er dine jobfunktioner fordelt tidsmæssigt 
(Bruger jeg nogen/meget tid på) 

SAMF (n=763) Politik og administration (n=91)
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Diagram 5.2.3 viser, at de typiske jobfunktioner for kandidater fra Politik og Administration er 
analyse og/eller evaluering, administration og sekretariatsfunktioner, projektledelse samt konsu-
lent og udviklingsopgaver, hvilket ikke er overraskende. Omkring en halv gang flere af kandida-
terne fra Politik og Administration end af gennemsnittet fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
generelt angiver, at de bruger nogen/meget tid på de forannævnte jobfunktioner. 
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Analyse og/eller evaluering*

Administration og sekretariatsfunktioner

Rådgivning/vejledning**

Projektledelse*

Konsulent og udviklingsopgaver*

Uddannelses- og undervisningsopgaver*

Kvalitetsudvikling

Strategisk kommunikation og formidling*

Økonomi- og regnskabsfunktioner*

Ledelse og organisation

Kunde-/borgerservice*

Formidling og kommunikation

Anden jobfunktion

IT (projektledelse, support, udvikling, implementering,
mv.)

Produktudvikling/innovation

HR/personale

Tekstproduktion

Salg

Markedsføring/reklame

Forskning*

Kulturformidling

Oversættelse og tolkning

49% 

39% 

39% 

34% 

26% 

22% 

17% 

17% 

16% 

15% 

14% 

13% 

11% 

10% 

10% 

9% 

9% 

8% 

7% 

6% 

3% 

2% 

50% 

24% 

24% 

33% 

19% 

19% 

15% 

15% 

23% 

15% 

9% 

5% 

8% 

9% 

13% 

15% 

2% 

13% 

5% 

2% 

1% 

2% 

Hvordan er dine jobfunktioner fordelt tidsmæssigt 
(Bruger jeg nogen/meget tid på) 

SAMF (n=763) Erhvervsøkonomi (n=123)
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Den mest typiske jobfunktion for kandidater fra Erhvervsøkonomi er analyse og/eller evaluering, 
denne jobfunktion er repræsenteret med dobbelt så høj andel som jobfunktionerne administration 
og sekretariatsfunktioner, rådgivning/vejledning samt økonomi- og regnskabsfunktioner, der el-
lers også kan betegnes som almindelige jobfunktioner for erhvervsøkonomer. Færre erhvervsøko-
nomer end samfundsvidenskabelige kandidater generelt bruger nogen/meget tid på jobfunktioner 
som administration og sekretariatsfunktioner samt rådgivning/vejledning, mens flere erhvervs-
økonomer end gennemsnittet bruger nogen/meget tid på økonomi- og regnskabsfunktioner, 
HR/personale samt salg. 
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Ovenstående diagram viser, at de typiske jobfunktioner for kandidater fra Sociologi er meget de 
samme som for kandidater fra Politik og Administration, nemlig analyse og/eller evaluering, ad-

Analyse og/eller evaluering*

Administration og sekretariatsfunktioner

Rådgivning/vejledning**

Projektledelse*

Konsulent og udviklingsopgaver*

Uddannelses- og undervisningsopgaver*

Kvalitetsudvikling

Strategisk kommunikation og formidling*

Økonomi- og regnskabsfunktioner*

Ledelse og organisation

Kunde-/borgerservice*

Formidling og kommunikation

Anden jobfunktion

IT (projektledelse, support, udvikling,
implementering, mv.)

Produktudvikling/innovation

HR/personale

Tekstproduktion

Salg

Markedsføring/reklame

Forskning*

Kulturformidling

Oversættelse og tolkning

49% 

39% 

39% 

34% 

26% 

22% 

17% 

17% 

16% 

15% 

14% 

13% 

11% 

10% 

10% 

9% 

9% 

8% 

7% 

6% 

3% 

2% 

77% 

44% 

24% 

51% 

48% 

26% 

31% 

19% 

7% 

16% 

4% 

25% 

6% 

7% 

11% 

14% 

16% 

8% 

8% 

19% 

1% 

2% 

Hvordan er dine jobfunktioner fordelt tidsmæssigt 
(Bruger jeg nogen/meget tid på) 

SAMF (n=763) Sociologi (n=84)
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ministration og sekretariatsfunktioner, projektledelse samt konsulent og udviklingsopgaver. Der-
udover angiver flere sociologer end samfundsvidenskabelige kandidater generelt, at de bruger 
nogen/meget tid på jobfunktionerne rådgivning/vejledning, kvalitetsudvikling, formidling og 
kommunikation samt forskning. 



Dimittendundersøgelsen 2012 

Rapport for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) 

 www.survey.karriere.aau.dk  Side 49 

  

Analyse og/eller evaluering*

Administration og sekretariatsfunktioner

Rådgivning/vejledning**

Projektledelse*

Konsulent og udviklingsopgaver*

Uddannelses- og undervisningsopgaver*

Kvalitetsudvikling

Strategisk kommunikation og formidling*

Økonomi- og regnskabsfunktioner*

Ledelse og organisation

Kunde-/borgerservice*

Formidling og kommunikation

Anden jobfunktion

IT (projektledelse, support, udvikling, implementering,
mv.)

Produktudvikling/innovation

HR/personale

Tekstproduktion

Salg

Markedsføring/reklame

Forskning*

Kulturformidling

Oversættelse og tolkning

49% 

39% 

39% 

34% 

26% 

22% 

17% 

17% 

16% 

15% 

14% 

13% 

11% 

10% 

10% 

9% 

9% 

8% 

7% 

6% 

3% 

2% 

23% 

44% 

91% 

3% 

7% 

10% 

5% 

2% 

4% 

3% 

45% 

5% 

16% 

3% 

2% 

1% 

3% 

1% 

2% 

% 

2% 

% 

Hvordan er dine jobfunktioner fordelt tidsmæssigt 
(Bruger jeg nogen/meget tid på) 

SAMF (n=763) Socialrådgivning (n=117)
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Ikke overraskende viser ovenstående diagram, at socialrådgiveres primære jobfunktioner er admi-
nistration og sekretariatsfunktioner, rådgivning/vejledning samt kunde-/borgerservice. De to 
sidstnævnte jobfunktioner er socialrådgiveres primære, og de arbejder i højere grad end gennem-
snittet af samfundsvidenskabelige kandidater med disse funktioner. 
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Rådgivning/vejledning**

Projektledelse*

Konsulent og udviklingsopgaver*
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Kvalitetsudvikling

Strategisk kommunikation og formidling*

Økonomi- og regnskabsfunktioner*

Ledelse og organisation

Kunde-/borgerservice*

Formidling og kommunikation

Anden jobfunktion

IT (projektledelse, support, udvikling, implementering,
mv.)

Produktudvikling/innovation

HR/personale

Tekstproduktion

Salg

Markedsføring/reklame

Forskning*

Kulturformidling

Oversættelse og tolkning

49% 

39% 

39% 

34% 

26% 

22% 

17% 

17% 

16% 

15% 

14% 

13% 

11% 

10% 
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9% 

9% 

8% 

7% 

6% 

3% 

2% 

40% 

33% 

39% 

40% 

35% 
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13% 

6% 

28% 
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14% 

11% 

9% 

13% 

9% 

6% 

1% 

4% 

8% 

4% 

% 

Hvordan er dine jobfunktioner fordelt tidsmæssigt 
(Bruger jeg nogen/meget tid på) 

SAMF (n=763) Socialt arbejde (n=85)
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Kandidater fra Socialt Arbejde har flere primære jobfunktioner – dels de samme som kandidaterne 
fra Politik og Administration, nemlig analyse og/eller evaluering, administration og sekretariats-
funktioner, projektledelse samt konsulent og udviklingsopgaver – og dels uddannelses- og under-
visningsopgaver, kvalitetsudvikling samt ledelse og organisation, som markant flere kandidater 
fra Socialt Arbejde end fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet generelt angiver, at de bruger 
nogen/meget tid på. Ikke overraskende bruger færre nogen/meget tid på jobfunktionerne analyse 
og/eller evaluering, økonomi- og regnskabsfunktioner samt salg. 
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6 SELVSTÆNDIGE/IVÆRKSÆTTERE 

6.1 BIBESKÆFTIGELSE SOM IVÆRKSÆTTER 

6.1.1 Andel af dimittender, der har et bijob som iværksætter 

 

6.1.2 Hvornår startede du din bibeskæftigelse som iværksætter? 

Hvornår startede du din bibeskæftigelse som iværksætter? Antal Procent 

Før endt uddannelse/under studiet 17 50 % 

Inden for det første halve år efter endt uddannelse 2 6 % 

Inden for det første år efter endt uddannelse 4 12 % 

Inden for de første to år efter endt uddannelse 6 18 % 

Senere 5 15 % 

Total (ekskl. Ubesvarede) 34 100 % 

 

Tabel 6.1.2 viser, at halvdelen af de respondenter, der har iværksætteri som bibeskæftigelse, star-

tede med dette, før de dimitterede, yderligere en tredjedel blev iværksættere senere end et år efter 

endt uddannelse.  Nogle har sikkert brugt iværksætteri som studiejob og/eller bygget videre på en 

god idé fra et projekt. 

  

34 dimittender fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 

har en bibeskæftigelse som iværksætter. Denne dimittend-

gruppe udgør blot 4,5 % af samtlige SAMF-dimittender. 

Af den grund præsenteres resultaterne vedrørende bibe-

skæftigelse som iværksætter enten i tabeller eller graf med 

antal i stedet for procent.                                          
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6.1.3 Hvad er årsagen til, at du startede en bibeskæftigelse som iværksætter, og hvordan 

fik du inspirationen? 

 

Andre årsager udgør bl.a. inspiration fra andre iværksættere, mulighed for at fastholde kompeten-

cer, flere års erfaring og ægtefællen/partneren har en virksomhed. 

Hovedparten af de adspurgte med iværksætteri som bibeskæftigelse angiver realisering af ambiti-

oner/drømme og flere andre faglige og personlige udfordringer, som årsag til at de begyndte. 

0 5 10 15 20

Jeg har deltaget i 8W/ITM
(IværksætterTræning med Mentor)

Jeg har deltaget i det offentlige
erhvervsfremmesystem

Det var en betingelse for at arbejde inden
for min branche

Jeg har deltaget i Inkubatorordningen

Jeg blev inspireret via
iværksætteraktiviteter på mit studium

Ønskede ikke at have en chef

Udsigt til et større ansvar

Jeg kunne ikke få anden beskæftigelse

Forventning om høj indtægt

Jeg blev inspireret af min familie og mine
venner

Bedre mulighed for at tilrettelægge egen
arbejdstid

Anden årsag

Jeg havde en god idé til et nyt
produkt/serviceydelse

Flere andre faglige og personlige
udfordringer

Realisering af ambitioner/drømme

0 

0 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

6 

6 

7 

10 

13 

17 

19 

Hvad er årsagen til, at du startede en bibeskæftigelse som 
iværksætter, og hvordan fik du inspirationen?   

(Sæt gerne flere krydser)  

Bibeskæftigelse som iværksætter/selvstændig (N=34)
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Godt en tredjedel angiver, at de blev iværksætter, fordi de havde en god idé til et nyt pro-

dukt/serviceydelse, hvilket ligger helt i tråd med konklusionen fra tabel 6.1.2. 

6.1.4 Overvejer du at blive iværksætter/selvstændig på fuldtid? 

 

Diagram 6.1.4 viser, at knap halvdelen af de respondenter, der har iværksætteri som bibeskæftigel-

se, overvejer at gøre det til fuldtidsbeskæftigelse, imens de øvrige ikke overvejer det. 

 

  

16 

18 

Overvejer du at blive 
iværksætter/selvstændig på fuld tid? 

(N=34) 

Ja

Nej
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6.2 TIDLIGERE BESKÆFTIGELSE SOM IVÆRKSÆTTER 

6.2.1 Andel af dimittender, der tidligere har været iværksætter/selvstændig på fuldtid 

 

6.2.2 Hvad er årsagen til, at du stoppede som fuldtidsiværksætter/-selvstændig? 

 

Anden årsag udgør bl.a. iværksætteri før studium, ønske om uddannelse, ordinære jobtilbud og 
karriereskift samt det tidsmæssige perspektiv. Iværksætteri er ofte mere tidskrævende end et ordi-
nært job.   
 
Mere end halvdelen af de respondenter, der tidligere har beskæftiget sig med iværksætteri, angi-
ver anden årsag som grunden til, at de stoppede. Det dækker primært over uddannelse, anden 
beskæftigelse og den tidsmæssige udfordring ved at være iværksætter. 

0 2 4 6 8

Min forretningsidé var ikke god
nok

Jeg havde ikke tilstrækkelig
finansiering

Der var for mange arbejdstimer

Jeg havde ikke et tilstrækkeligt
kundegrundlag

Min virksomhed blev opkøbt

Arbejdspresset var for stort

Jeg manglede lysten til at
fortsætte

Anden årsag

1 

1 

1 

2 

2 

3 

8 

Hvad er årsagen til, at du stoppede som 
fuldtidsiværksætter/-selvstændig?   

(Sæt gerne flere krydser)  

Tidligere iværksættere/selvstændige (N=14)

14 dimittender fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 

har tidligere været iværksætter/selvstændig på fuldtid. 

Denne dimittendgruppe udgør blot 1,8 % af samtlige 

SAMF-dimittender. Af den grund præsenteres resultaterne 

vedrørende de tidligere iværksættere enten i tabeller eller 

graf med antal i stedet for procent.                                          
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6.3 FULTIDSBESKÆFTIGELSE SOM SELVSTÆNDIG/IVÆRKSÆTTER 

6.3.1 Andel af dimittender, der har opstartet, etableret eller købt en virksomhed 

 

6.3.2 Hvornår startede du som iværksætter? 

Hvornår startede du som iværksætter? Antal Procent 

Før jeg havde afsluttet uddannelsen 3 30 % 

0-6 måneder efter endt uddannelse 4 40 % 

7-12 måneder efter endt uddannelse 0 0 % 

13-24 måneder efter endt uddannelse 0 0 % 

Mere end 2 år efter endt uddannelse 3 30 % 

Total (ekskl. Ubesvarede) 10 100 % 

 

De dimittender, der er fuldtidsbeskæftigede som iværksættere, startede overvejende før dimissio-
nen eller inden for det første halve år efter. De øvrige 30 % begyndte mere end 2 år efter endt ud-
dannelse. 
 
En sammenligning med de dimittender, der har iværksætteri som bibeskæftigelse (tabel 6.1.2), 
viser, at 20 procentpoint færre af de fuldtidsbeskæftigede startede før dimissionen, og 34 procent-
point flere inden for det første halve år efter endt uddannelse. 

  

10 dimittender fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 

har etableret eller købt en virksomhed. Denne dimittend-

gruppe udgør blot 1 % af samtlige SAMF-dimittender. Af 

den grund præsenteres resultaterne vedrørende iværksæt-

terne enten i tabeller eller graf med antal i stedet for pro-

cent.                                          
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6.3.3 Hvad er årsagen til, at du er startet som iværksætter, og hvordan fik du inspiratio-

nen? 

 

De fuldtidsbeskæftigede angiver alle anden årsag som grunden til at starte som iværksætter. Det 
dækker bl.a. over inspiration fra andre iværksættere, mulighed for at fastholde kompetencer, flere 
års erfaring og ægtefællen/partneren har en virksomhed. Halvdelen eller mere angiver desuden 
realisering af ambitioner/drømme og flere andre faglige og personlige udfordringer som væsent-
lige årsager, hvilket også var tilfældet for de deltidsbeskæftigede iværksættere (diagram 6.1.3). I 
denne gruppe angiver godt en tredjedel en god idé til et nyt produkt/serviceydelse som årsag – 
kun en femtedel af de fuldtidsbeskæftigede iværksættere angiver denne årsag. Det virker bemær-
kelsesværdigt. 

 

0 2 4 6 8 10

Jeg har deltaget i 8W/ITM (IværksætterTræning med
Mentor)

Jeg har deltaget i det offentlige erhvervsfremmesystem

Jeg blev inspireret via iværksætteraktiviteter på mit
studium

Jeg har deltaget i Inkubatorordningen

Det var en betingelse for at arbejde inden for min branche

Jeg kunne ikke få anden beskæftigelse

Udsigt til et større ansvar

Jeg havde en god idé til et nyt produkt/serviceydelse

Jeg blev inspireret af min familie og mine venner

Ønskede ikke at have en chef

Forventning om høj indtægt

Bedre mulighed for at tilrettelægge egen arbejdstid

Flere andre faglige og personlige udfordringer

Realisering af ambitioner/drømme

Anden årsag

2 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

6 

10 

Hvad er årsagen til, at du er startet som iværksætter og 
hvordan fik du inspirationen?  (Sæt gerne flere krydser) 

Iværksættere (N=10)
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6.3.4 Hvor mange ansatte er der i din/jeres virksomhed? 

 

Ovenstående diagram viser, at der i de adspurgte virksomheder er lige mange (4), der har 1 eller 
ingen udover ejeren ansat. En enkelt har 4-5 ansatte og en anden over 10. 

  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Ingen
ansatte

1 ansat 2-3 ansatte 4-5 ansatte Over 10
ansatte

4 4 

1 1 

Hvor mange ansatte er der i din/jeres 
virksomhed (inkl. evt. partnere i 

virksomheden)?  
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7 UDDANNELSERNES ARBEJDSMARKEDSRELEVANS OG AN-

VENDELSESOMRÅDER (ALLE) 

7.1 TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER 

7.1.1 I hvilken grad mener du, at du har tilegnet dig følgende kompetencer gennem dit 

studium? og i hvilken grad har du oplevet, at følgende kompetencer er blevet efter-

spurgt på arbejdsmarkedet? 

 

Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde

Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde

Relevant praktisk viden inden for mit fagområde

Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines

Evnen til at formidle skriftligt

Evnen til at analysere

Evnen til at formidle mundtligt

IT-færdigheder

Evnen til at arbejde tværfagligt

Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper

Evnen til arbejde projektorienteret

Evnen til at arbejde selvstændigt

Evnen til at tilegne mig ny viden

Fremmedsprogsfærdigheder

Generel kulturforståelse

At kunne arbejde kreativt og innovativt

Generel forretningsforståelse

Evnen til at arbejde problemløsende

Relevant viden om projektledelse

66% 

63% 

27% 

54% 

71% 

64% 

40% 

13% 

35% 

26% 

60% 

49% 

63% 

13% 

22% 

13% 

11% 

53% 

12% 

35% 

45% 

47% 

59% 

57% 

62% 

56% 

37% 

40% 

40% 

39% 

57% 

47% 

20% 

15% 

27% 

26% 

43% 

30% 

Hvilke af disse kompetencer har du tilegnet dig i nogen/høj grad gennem dit 
studium? 

og 
Hvilke af disse kompetencer har du oplevet er blevet efterspurgt  i 

nogen/høj grad på arbejdsmarkedet? 

Tilegnede kompetencer (n=1120) Efterspurgte kompetencer (n=1120)
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Ovenstående diagram viser, at respondenterne vurderer, at de i nogen eller høj grad har tilegnet 
sig de efterspurgte kompetencer inden for evnen til at analysere, formidle skriftligt, tilegne sig ny 
viden samt at arbejde projektorienteret og problemløsende. Det ligger meget godt i tråd med PBL-
modellen (Problem Based Learning), som praktiseres på AAU. De adspurgte mener også, at de, i 
højere grad end det efterspørges, besidder relevant teoretisk viden inden for deres fagområde. 
 
Omvendt vurderer respondenterne ikke, at de i samme grad, som det efterspørges, er i besiddelse 
af bl.a. relevant praktisk viden, fremmedsprogsfærdigheder, it-færdigheder, viden om projektle-
delse samt generel forretningsforståelse. Det er heller ikke som sådan kompetencer, der kan beteg-
nes som en del af en samfundsvidenskabelig universitetsuddannelse.  
 
Det er derimod overraskende at de adspurgte angiver, at de i mindre grad end det efterspurgte 
besidder evnen til at kunne arbejde kreativt og innovativt, formidle mundtligt samt at samarbejde 
på tværs af faggrupper. Det er ellers kompetencer, der kunne tænkes at oparbejdes i forbindelse 
med gruppearbejde. 
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7.1.2 Kompetencegabet (Procentvise forskelle mellem tilegnede og efterspurgte kompe-

tencer). 

 
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

IT-færdigheder

Relevant praktisk viden inden for mit fagområde

Relevant viden om projektledelse

Evnen til at formidle mundtligt

Generel forretningsforståelse

Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper

At kunne arbejde kreativt og innovativt

Evnen til at arbejde selvstændigt

Fremmedsprogsfærdigheder

Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines

Evnen til at arbejde tværfagligt

Evnen til at analysere

Generel kulturforståelse

Evnen til at arbejde problemløsende

Evnen til at formidle skriftligt

Evnen til at tilegne mig ny viden

Relevante metodiske færdigheder inden for mit
fagområde

Evnen til arbejde projektorienteret

Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde

-24% 

-21% 

-17% 

-16% 

-15% 

-14% 

-14% 

-8% 

-8% 

-5% 

-5% 

2% 

7% 

10% 

14% 

16% 

18% 

21% 

31% 

Kompetencegabet 
(Procentvis forskel ml. andele af dimittender, der i nogen/høj grad har tilegnet 
kompetencerne og andele af dimittender, der i nogen/høj grad har oplevet, at 

kompetencerne er blevet efterspurgt) 

SAMF
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Tallene i diagram 7.1.2 viser forskellen i procentpoint mellem andelen af dimittender, der i nogen 
eller høj grad har tilegnet sig de enkelte kompetencer, samt andelen af dimittender der i nogen 
eller høj grad har oplevet, at de enkelte kompetencer er blevet efterspurgt af aftagerne. Det mest 
ideelle billede er, at omfanget af tilegnede kompetencer svarer præcist til efterspørgslen. Øverst i 
diagrammet vises de kompetencer, som er tilegnet i højere grad end det efterspørges. Det gælder 
bl.a. relevant teoretisk viden, evnen til at arbejde projektorienteret og besiddelse af relevante me-
todiske færdigheder. 
 
Relevant praktisk viden og it-færdigheder er derimod blandt de kompetencer, der efterspørges i 
langt højere grad, end de er tilegnet. Det hænger naturligvis sammen med, at disse ikke er disci-
pliner, der er integreret i særlig høj grad på de samfundsvidenskabelige uddannelser. Det kunne 
overvejes, om det burde gøres til en del af uddannelserne, eftersom det efterspørges på arbejds-
markedet. 

 

7.1.3 Mener du, at din uddannelse GENERELT har rustet dig til et godt arbejdsliv? 

 

Diagram 7.1.2 viste et stort kompetencegab på nogle områder, men på trods af det vurderer 86 % 
af respondenterne, at deres samfundsvidenskabelige universitetsuddannelse i høj eller nogen grad 
har rustet dem godt til arbejdslivet. Generelt er dimittenderne altså tilfredse med deres uddannelse 
– kun 2 % mener, at deres uddannelse slet ikke har rustet dem godt til deres arbejdsliv. 
 
Umiddelbart er det rigtig gode tal, men dog stadig et fald i tilfredsheden blandt dimittenderne fra 
2009-tallene til 2012-tallene. I 2009 mente 91 % af dimittenderne, at deres samfundsvidenskabelige 
uddannelse i høj eller nogen grad havde rustet dem til deres arbejdsliv.  

  

% 20% 40% 60%

Slet ikke

I mindre grad

I nogen grad

I høj grad

2% 

12% 

54% 

32% 

I hvilken grad har din uddannelse rustet dig 
godt til dit arbejdsliv?  

SAMF (N=947)
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7.1.4 Angiv venligst, hvilke 5 parametre du mener, kunne have rustet dig bedre til at 

imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? 

 
0% 10% 20% 30% 40%

 Bedre karrieremesser på universitetet

 Ingen forslag til forbedringer*

 Mere projektarbejde

Flere erhvervsrelaterede tilbud fra
Karrierecentret

 Bedre studievejledning (om valg undervejs i
uddannelsen, etc.)

 Andet

 Mere problemorienteret undervisning

 Mere/bedre mulighed for udlandsophold

 Mere metode

 Flere virksomhedspræsentationer på
universitetet

 En højere grad af tværfaglighed i uddannelsen

 Bedre karrierevejledning (om mulighederne på
arbejdsmarkedet)

 Bedre vejledning om virksomhedernes behov

 (Mere) undervis. i virksomhedskendskab og
forretningsforståelse

 (Mere) undervisning i projektledelse*

 Flere gæsteundervisere fra erhvervslivet

 Mere opgaveløsning med eksterne
virksomheder/organisationer

 Flere valgfag, der retter sig direkte mod
virksomhederne

 Flere konkrete cases i undervisningen

 Mere/bedre mulighed for praktik i
uddannelsen*

2% 

3% 

4% 

5% 

7% 

7% 

8% 

8% 

13% 

14% 

14% 

15% 

17% 

21% 

24% 

24% 

27% 

27% 

30% 

30% 

Angiv venligst hvilke 5 parametre du mener, kunne have 
rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på 

arbejdsmarkedet?  

SAMF (N=1120)
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Kategorien ”andet” indeholder bl.a. afklaring og styrkelse af personlige kompetencer, at erhvervs-
livet i højere grad inddrages i uddannelsernes opbygning, besøg fra tidligere studerende, som nu 
er i arbejde, konkrete redskabsvalgfag, mere fokus på egentlige redskaber og værktøjer frem for 
videnskabsteori samt mere oplysning om karrieremuligheder inden for uddannelsesområdet. 
 
I undersøgelsen er dimittenderne blevet bedt om at angive 5 parametre, der kunne have rustet 
dem bedre til de krav, arbejdsmarkedet stiller. Af diagram 7.1.4 fremgår det, at knap hver tredje 
respondent mener, at bedre mulighed for at komme i praktik samt flere konkrete cases i undervis-
ningen kunne have rustet dem bedre. De ting, som de adspurgte generelt efterspørger mest, er 
noget, der involverer erhvervslivet mere, fx valgfag der retter sig direkte mod erhvervslivet, mere 
opgaveløsning med eksterne virksomheder/organisationer og flere gæsteundervisere fra er-
hvervslivet. Sådanne elementer ville ruste dimittenderne mere direkte til erhvervslivet. 
 
Meget få af respondenterne vurderer, at de erhvervsrettede tilbud som fx bedre studievejledning, 
flere erhvervsrelaterede tilbud fra Karrierecentret samt bedre karrieremesser ville ruste dem bedre 
til at imødekomme arbejdsmarkedets krav. 
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7.1.5 Min erfaring med at arbejde ud fra PBL-Aalborgmodellen gør, at jeg i erhvervslivet 

er: 

 

Ovenstående diagram viser, at det er respondenternes erfaring, at PBL-Aalborgmodellen giver 
dem en række nyttige kompetencer. 60 % har angivet, at de er gode til at samarbejde, lidt færre at 
de er gode til at arbejde problemorienteret. Andre erfaringer er, at 39-45 % af de adspurgte er gode 
til teamwork, til at bidrage med problemløsninger, til at give og modtage konstruktiv kritik samt 
til at strukturere og overholde deadlines. Det er netop nogle af de kompetencer, som oparbejdes 
ved hjælp af PBL-Aalborgmodellen. 
 

 

 

 

0% 20% 40% 60%

Andet

Ingen af ovenstående udsagn

God til at arbejde tværfagligt

God til at styre og organisere projekter

God til at strukturere og overholde
deadlines

God til at modtage og give konstruktiv
kritik

God til at bidrage med problemløsninger

God til teamwork

God til selvstændigt at tilegne mig viden og
færdigheder på højt fagligt niveau

God til at arbejde problemorienteret

God til at samarbejde

2% 

5% 

34% 

35% 

39% 

40% 

41% 

45% 

50% 

52% 

60% 

Min erfaring med at arbejde ud fra PBL-Aalborgmodellen 
gør, at jeg i min beskæftigelse og videre uddannelse er:  

SAMF (N=1120)
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Min erfaring med at arbejde ud fra PBL-Aalborgmodellen gør, at jeg i min beskæftigelse og videre ud-
dannelse er: - Andet, skriv hvilket: 

Analyse af praktiske problemstillinger 

At kunne inddrage og anvende viden fra kolleger 

Bruger det i min egen undervisning i mindre omfang 

Dette blev ikke introduceret på kandidatdelen, men blev forudsat at man kunne. 

God til at indgå kompromis og håndtere konflikter i samarbejde 

God til at skabe fremdrift i længerevarende forløb 

God til at tilegne faglighed udenfor mit specifikke fagfelt 

Handlingsparat i virkeligheden 

Har ikke kendskab til PBL-modellen 

Har sat i flueben i ingen, idet jeg mener, at jeg allerede havde disse færdigheder, inden jeg startede. 

Har ikke arbejdet med PBL som ph.d.-stipendiat 

Ikke anderledes end Syddansk Universitet 

Jeg har aldrig hørt om den i min studietid 

Jeg har i mi ph.d. forløb ikke arbejdet med denne model. 

Jeg har ikke arbejdet med PBL på AAU 

Jeg har taget min kandidatgrad ved siden af fuldtidsarbejde. Har derfor desværre ikke deltaget i gruppear-
bejde. 

JEG MENER IKKE, AT JEG HAR HAFT DET 

Jeg synes, der gik for meget hippie i PBL modellen. Basalt fagligt kendskab og færdigheder blev fortrængt. I 
virkeligheden er der måder at arbejde på, som PBL ikke formidler. 

Kom jo ikke helt grøn ind på Uni, så mener nok, at jeg havde en del af disse kvalifikationer i forvejen! 

Kombinere teori og praksis 

Man bliver kynisk i udvælgelsen af sine gruppefæller 

PBL indgår ikke så meget på Cand. niveau 

På revisorstudiet (AAU) og BA erhvervsjura (AAU) arbejdede vi desværre stort set ikke efter PBL-
Aalborgmodellen 

Stor tålmodighed 

Vælge/fravælge 
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7.1.6 I hvor høj grad har nedenstående aktiviteter været medvirkende til, at du efterføl-

gende fik job?  

 
 
I hvor høj grad har nedenstående aktiviteter været medvirkende til, at du 

efterfølgende fik job? 
Har deltaget 

i… 
Har ikke delta-

get i… 

Virksomhedspraktik (maks. 4 uger) 201 25 % 621 75 % 

Job m. løntilskud i den offentlige sektor 211 26 % 611 74 % 

Job m. løntilskud i den private sektor 111 14 % 711 86 % 

Kurser/andre aktiviteter udbudt af Jobcenter 241 29 % 581 71 % 

Kurser/andre aktiviteter udbudt af min A-Kasse 274 33 % 548 67 % 

Kurser/andre aktiviteter udbudt af min fagforening 211 26 % 611 74 % 

Kurser/andre aktiviteter udbudt af privat udbyder eller anden aktør 269 33 % 553 67 % 

 
Det er respondenternes opfattelse, at ansættelser i job med løntilskud (især i den offentlige sektor) 
og virksomhedspraktik i nogen eller høj grad har været medvirkende til, at de efterfølgende fik 
job. Omkring hver tiende eller mindre vurderer, at kurser/andre aktiviteter udbudt af henholdsvis 
a-kasser, fagforeninger og jobcentre har været medvirkende til, at de efterfølgende fik job. 
 

% 20% 40% 60% 80% 100%

Kurser/andre aktiviteter udbudt af
Jobcenter (n=241)

Kurser/andre aktiviteter udbudt af min
fagforening (n=211)

Kurser/andre aktiviteter udbudt af min
A-Kasse (n=274)

Kurser/andre aktiviteter udbudt af
privat udbyder eller anden aktør (n=269)

Job m. løntilskud i den private sektor
(n=111)

Virksomhedspraktik (maks. 4 uger)
(n=201)

Job m. løntilskud i den offentlige sektor
(n=211)

5% 

9% 

11% 

21% 

23% 

43% 

55% 

95% 

92% 

89% 

79% 

78% 

57% 

46% 

I hvor høj grad har nedenstående aktiviteter været 
medvirkende til, at du efterfølgende fik job?  

I nogen/høj grad I mindre grad/slet ikke
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7.1.7 Hvad var efter din mening afgørende for, at du fik dit første job?  

 
 

Det at være i besiddelse af de rette personlige, fagspecifikke og akademiske kompetencer er afgø-
rende i forhold til at få det første job. Det vil sige, at en blanding af noget personligt og noget til-
lært er væsentlig. Respondenterne vurderer, at evnen til at arbejde problemløsende, tværfagligt og 
i gruppe er mindre væsentlige. 12 % eller færre mener, at rette erfaringer frivilligt/organisatorisk 
arbejde, udlandsophold eller projektsamarbejde har haft afgørende betydning for, at de fik deres 
første job. 
 

0% 20% 40% 60% 80%

Jeg havde de rette erfaringer fra projektsamarbejde
med ekstern partner

Andet

Jeg havde de rette erfaringer fra udlandsophold

Jeg havde de rette erfaringer fra
frivilligt/organisatorisk arbejde

Jeg havde skrevet speciale/afgangsprojekt om
arbejdsområdet

Jeg havde gode karakterer

Jeg havde de rette erfaringer fra praktikophold

Jeg havde de rette erfaringer fra studiejob

Jeg havde de rette kontakter

Jeg havde evnen til at arbejde i gruppe

Jeg havde evnen til at arbejde tværfagligt

Jeg havde evnen til at arbejde problemløsende

Jeg havde de rette akademiske kompetencer (metode,
overblik, analytisk sans, etc.)

Jeg havde de rette fagspecifikke kompetencer

Jeg havde de rette personlige kompetencer

4% 

11% 

12% 

12% 

15% 

24% 

24% 

25% 

28% 

31% 

35% 

40% 

58% 

62% 

69% 

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

(Sæt gerne flere krydser) 

Tidligere og nuværende beskæftigede SAMF-uddannede (N=913)
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8 BEVÆGELSER PÅ ARBEJDSMARKEDET 

8.1 FAGLIG MOBILITET 

8.1.1 Antal job fordelt efter dimittendårgang. 

 

De respondenter, der har angivet, at de ikke længere har deres første job, er blevet bedt om at an-
give hvor mange job, de har haft siden dimissionen. Ovenstående diagram viser, ikke overrasken-
de, en sammenhæng mellem dimittendårgang og antal job før det nuværende – jo ældre årgang, 
des flere job. 74 % af den nyeste årgang er ansat i deres første job, mens det kun er tilfældet for 30 
% af den ældste årgang. Omvendt har 15 % af den ældste årgang haft flere end 3 job, hvilket ingen 
fra den nyeste årgang har haft. Der er imidlertid ingen markant forskel på, hvor mange procent fra 
de fire seneste årgange, der har haft 2 job før det nuværende – her ligger tallet mellem 21 % og 24 
%. Fra den ældste adspurgte årgang har hele 35 % haft 2 job før det nuværende. Forklaringen kan 
muligvis være, at grundlaget for denne årgang er ret lille. 
  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Årgang 2007
(n=20)

Årgang 2008
(n=140)

Årgang 2009
(n=102)

Årgang 2010
(n=74)

Årgang 2011
(n=35)

30% 

60% 

69% 70% 
74% 

35% 

24% 21% 
24% 23% 

20% 

11% 
7% 

3% 3% 

15% 

5% 4% 3% 

Hvor mange job har du haft (efter endt uddannelse), før du 
begyndte på dit nuværende job? 

1 2 3 Flere
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8.2 SAMMENHÆNG MELLEM UDDANNELSE OG JOB 

8.2.1 Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende 

job? 

 

Næsten to tredjedele af respondenterne besidder et job, der ligger inden for uddannelsens traditi-
onelle fagområde. 3 ud af 10 har et job, der ligger uden for uddannelsens traditionelle fagområde, 
men kræver generelle/faglige kompetencer fra en videregående uddannelse. 6 % har et job, der 
ikke har faglig sammenhæng med respondentens uddannelse. 
  

% 20% 40% 60% 80%

Der er ingen faglig sammenhæng mellem
uddannelsen og mit nuværende job

Jobbet ligger uden for udd. trad.
fagområde, men kræver generelle/faglige
komp. fra min videregående uddannelse

Jobbet ligger inden for uddannelsens
traditionelle fagområde

6% 

30% 

63% 

Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din 
uddannelse og dit nuværende job?  

Beskæftigede (N=759)
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8.2.2 Jobbet ligger også i forlængelse af…? 

 

Diagram 8.2.2 viser, at 29 % af respondenterne har et job, der ligger i forlængelse af deres specia-
le/afgangsprojekt/projekt og 26 % i forlængelse af specialiseringen, hvoraf mange formodentlig er 
gengangere. Færre har job, der ligger i forlængelse af henholdsvis studiejob, praktikplads eller 
udlandsophold. 39 % af de adspurgte har job, der ikke ligger i forlængelse af nogen af delene. 
  

% 10% 20% 30% 40%

mit udlandsophold

min praktikplads

mit studiejob

min specialisering

mit
speciale/afgangsprojekt/projekt

ingen af delene

5% 

18% 

19% 

26% 

29% 

39% 

Jobbet ligger også i forlængelse af...   
(Sæt gerne flere krydser)  

Beskæftigede (N=763)
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8.2.3 Ligger dit nuværende job inden for en akademisk overenskomst/akademisk stil-

lingskategori?  

 
 
Lige præcis tre fjerdedele af respondenterne er ansat i et job, der er inden for akademisk overens-
komst/akademisk stillingskategori. Den resterende fjerdedel er således ikke ansat inden for aka-
demisk overenskomst/akademisk stillingskategori, men 4 % mener, at deres stilling kan udvikle 
sig til at ligge inden for dette. 

  

% 20% 40% 60% 80%

Som udgangspunkt ligger jobbet IKKE
inden for akademisk stillingskategori,

men kan udvikle sig til at ligge inden for

Nej, jobbet er IKKE inden for akademisk
overenskomst/akademisk

stillingskategori

Ja, jobbet er inden for akademisk
overenskomst/akademisk

stillingskategori

4% 

21% 

75% 

Ligger dit nuværende job inden for akademisk 
overenskomst/akademisk stillingskategori?  

Beskæftigede (N=688)
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9 EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 

9.1.1 Andelen af dimittender, der har tilegnet sig yderligere kompetencer efter endt ud-

dannelse 

 

Diagram 9.1.1 viser, at 63 % af de adspurgte har tilegnet sig yderligere kompetencer efter endt ud-
dannelse, mens 37 % ikke har. 
  

37% 

63% 

Har du efter endt uddannelse tilegnet dig 
yderligere kompetencer?  

(N=932) 

Nej

Ja
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9.1.2 Hvordan har du – efter endt uddannelse – tilegnet dig disse kompetencer? 

 

Kategorien ”andet” udgør primært 6 ugers selvvalgt kurser. Herudover udgør kategorien bl.a. 
kurser hos Act2learn, erhvervserfaring, selvlærte kompetencer og løntilskud. 
 
Af de respondenter, der har tilegnet sig yderligere kompetencer efter endt uddannelse, har halvde-
len gjort det ved efteruddannelse, 41 % har gjort det ved regelmæssige seminarer og kurser arran-
geret af arbejdspladsen, og 37 % har brugt sidemandsoplæring, mentorordning eller anden intern 
oplæring. Hver fjerde respondent har tilegnet sig kompetencer igennem eget netværk. 
 
Forholdsvis få har tilegnet sig de yderligere kompetencer via universitetets tilbud: videreuddan-
nelse som fx master og diplom, Livslang Læring og tompladsordningen. 
 
19 % har angivet, at de har deltaget i andet, der som nævnt primært dækker over 6 ugers selvvalgt 
kurser. 
  

Efteruddannelse (korte kurser, enkeltfag o.lign.)

Regelmæssige seminarer og kurser arrangeret af
arbejdspladsen

Sidemandsoplæring, mentorordning eller anden intern
oplæring

Netværk

Andet

Videreuddannelse (master, diplom, længerevarende
forløb o.lign.)

Livslang Læring på AAU

Universitetets tompladsordning

50% 

41% 

35% 

25% 

19% 

11% 

3% 

1% 

Hvordan har du - efter endt uddannelse - tilegnet dig disse 
kompetencer?   

(Sæt gerne flere krydser)  

Andel, der har tilegnet sig yderligere kompetencer (N=586)
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9.1.3 Hvem var udbyder af efter- og videreuddannelsesaktiviteten 

 

Andre udbydere er bl.a. Act2learn, AMU, ASB, AU, SDU, UCN, VUC, Center for kompetenceud-
vikling, Den sociale højskole, Jobcentret og Folkeuniversitetet. 
 
Af ovenstående diagram fremgår det, at private kursusudbydere og andre uddannelsesinstitutio-
ner (dvs. ikke AAU) hver står for mere end en fjerdedel af udbuddet, imens interne kursus-
/personaleafdelinger står for en femtedel. 13 % af respondenterne har benyttet de faglige organisa-
tioner/A-kasserne som kursusudbyder, hvorimod AAU kun tegner sig for 6 % af efter- og videre-
uddannelsen af de adspurgte kandidater. 
 

  

Privat kursusudbyder

Anden uddannelsesinstitution

Intern kursus-/personaleafdeling

Faglig organisation/A-kasse

Anden udbyder

Aalborg universitet

28% 

27% 

20% 

13% 

11% 

6% 

Hvem var udbyder af efter- og 
videreuddannelsesaktiviteten?  

(Sæt gerne flere krydser)  

Andel, der har tilegnet sig yderligere kompetencer (N=586)
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9.1.4 Hvad var grunden til, at du tog efter- og videreuddannelse? 

 
 

Diagram 9.1.4 viser, at respondenterne angiver personlig udvikling, opnåelse af specifikke værktø-
jer og udbygning af eksisterende kompetencer som hovedårsager til, at de tager efter- og videre-
uddannelse.  
 
Muligheden for nye jobfunktioner og manglende kendskab til specifikke områder inden for jobbet 
er grunde, som henholdsvis 29 % og 24 % angiver. De øvrige grunde, der er angivet i undersøgel-
sen, har ikke været væsentlige for respondenterne. 

  

Personlig udvikling

Opnåelse af specifikke værktøjer (f.eks. it, sprog,
forretningsforståelse el. lign.)

Udbygning af eksisterende kompetencer

Mulighed for nye jobfunktioner

Manglende kendskab til specifikke områder inden for
jobbet

Ønske fra arbejdsgiver

Ønske om en opdatering i forhold til nyere udvikling
inden for mit arbejdsområde

Nødvendigt for at få/fastholde et arbejde

Overbygning på min kandidat-/bachelorgrad

Ønske om højere løn

Ønske om færdigheder, der ikke har direkte jobmæssig
relevans

Andet

Ønske om jobskifte

Ønske om omskoling (f.eks. merit-lærer el.lign)

37% 

34% 

33% 

29% 

24% 

14% 

11% 

10% 

8% 

8% 

6% 

6% 

5% 

2% 

Hvad var grunden til, at du tog efter- og videreuddannelse?  
(Sæt gerne flere krydser)  

Andel, der har tilegnet sig yderligere kompetencer (N=586)
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9.1.5 I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn om, hvilken betydning din efter- og 

videreuddannelse har haft for din karriere og løn? 

 

Af ovenstående diagram fremgår det, at hovedparten af respondenterne vurderer, at deres efter- 
og videreuddannelse kun i mindre grad eller slet ikke har haft betydning for deres løn og karriere. 
41 % mener dog, at efter- og videreuddannelsen i nogen eller høj grad har resulteret i, at de har 
fået flere og andre opgaver, og 38 % at den har haft betydning for avancement internt på arbejds-
pladsen. 
  

% 20% 40% 60% 80% 100%

Min efter- og videreuddannelse har
resulteret i et jobskifte for mig

Min efter- og videreuddannelse har
betydet, at jeg har fået en lønstigning

Min efter- og videreuddannelse har
haft betydning for, at jeg er avanceret

internt på min arbejdsplads

Jeg har fået flere og andre opgaver
som følge af min efter- og

videreuddannelse

15% 

22% 

38% 

41% 

85% 

78% 

62% 

59% 

I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn om, hvilken 
betydning din efter- og videreuddannelse har haft for 

din karriere og løn? 
(N=414) 

I nogen/høj grad I mindre grad/slet ikke
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9.1.6 Andelen af dimittender, der overvejer at efter- og videreuddanne sig inden for de 

næste 3 år 

 
68 % af dimittenderne overvejer at efter- og videreuddanne sig inden for de næste 3 år, mens de 
resterende 32 % ikke overvejer det. 
 
I forhold til hvor mange af de adspurgte, der har deltaget i efter- og videreuddannelse (diagram 
9.1.1), adskiller fordelingen sig med 5 procentpoint (63 % havde/37 % havde ikke), hvilket ikke 
kan betegnes som markant. 

  

32% 

68% 

Overvejer du at efter- og videreuddanne dig 
inden for de næste 3 år? 

(N=930)  

Nej

Ja
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9.1.7 Inden for hvilke områder overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de 

næste 3 år? 

 
Af andre områder nævnes administration, coaching, evaluering, innovation, Lean, marketing, mil-
jø, salg og økonomistyring. 
 
Omkring en tredjedel af de, der overvejer at efter- og videreuddanne sig inden for de næste 3 år, 
ønsker at gøre det inden for ledelse, projektledelse og at få nyere eller øget viden inden for deres 

Ledelse

Projektledelse

Nyere eller øget viden inden for mit
uddannelsesområde

Organisation

Økonomi

Kommunikation

Jura

Præsentation/formidling

IT

HR

Andet område

Læring og pædagogik

Forretningsforståelse

Psykologi/terapi

Sprog

Iværksætteri

Tilvalgsfag med henblik på undervisning i
gymnasiet/HF

Det kreative musiske område

36% 

34% 

32% 

25% 

24% 

18% 

15% 

14% 

13% 

12% 

12% 

11% 

10% 

9% 

8% 

6% 

4% 

% 

Inden for hvilke områder overvejer du at efter- og 
videreuddanne dig inden for de næste 3 år? 

(Sæt gerne flere krydser)  

Andel, som overvejer at efter- og videreuddanne sig inden for de næste 3 år (N=632)
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fagområde. Ca. en fjerdedel ønsker at efter- og videreuddanne sig inden for organisation og øko-
nomi. 
 
Samlet set er det således opdatering af eget fag samt områder, der omhandler ledelse og økonomi, 
som respondenterne ønsker at blive klogere på. Det giver meget god mening i forhold til, hvilke 
jobfunktioner samfundsvidenskabelige kandidater bruger tid på (jævnfør diagrammerne i kapitel 
5.2) 

 

9.1.8 Hvordan foretrækker du, at efter- og videreuddannelsen organiseres? 

 

Ovenstående diagram viser, at respondenterne foretrækker, at efter- og videreuddannelse er orga-
niseret i overskuelige forløb, såsom modulopbygget (45 %), korte kurser (43 %) og skræddersyede 
forløb (40 %). Omkring en tredjedel af de, der overvejer efter- og videreuddannelse foretrækker 
samlede afrundede forløb (33 %) samt fjernundervisning og seminarer (29 %). 
Færrest foretrækker aftenundervisning og enkeltfag i dagtimerne, hvilket formodentlig hænger 
sammen med, at sådanne forløb skal passes ind over en længere periode, hvilket typisk ikke har-
monerer med en travl hverdag. 
 

  

Modulopbygget (dvs. fra første modul og
efterfølgende bygges der videre)

Korte kurser

Skræddersyet forløb (tilrettelagt efter individuelt
valg)

Samlet afrundet forløb (f.eks. Master og diplom)

Fjernundervisning og seminarer (f.eks. weekend)

Aftenundervisning

Fjernundervisning

Enkeltfag i dagtimerne (f.eks. Tompladsordningen)

Anden organisering

45% 

43% 

40% 

33% 

29% 

17% 

14% 

12% 

5% 

Hvordan foretrækker du, at efter- og videreuddannelsen 
organiseres?   

(Sæt gerne flere krydser)  

Andel, som overvejer at efter- og videreuddanne sig inden for de næste 3 år (N=632)



Dimittendundersøgelsen 2012 

Rapport for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) 

 www.survey.karriere.aau.dk  Side 82 

10 DATAGRUNDLAG 

10.1.1 Deltagende kandidater og bachelorer fordelt på køn 

Samlet status Mand Kvinde SAMF 

Gennemført 424 50 % 661 52 % 1085 51 % 

Nogen svar 11 1 % 24 2 % 35 2 % 

Distribueret 408 48 % 587 46 % 995 47 % 

Total 843 100 % 1272 100 % 2115 100 % 

 

10.1.2 Dimittendårgange 

 
2007 2008 2009 2010 2011 SAMF 

Gennemført 35 51 % 298 55 % 307 56 % 273 51 % 172 41 % 1085 51 % 

Nogen svar 0 % 7 1 % 13 2 % 8 2 % 7 2 % 35 2 % 

Distribueret 34 49 % 238 44 % 228 42 % 253 47 % 242 58 % 995 47 % 

Total 69 100 % 543 100 % 548 100 % 534 100 % 421 100 % 2115 100 % 

 

10.1.3 Hvad var dit adgangsgrundlag for din kandidatuddannelse? 

Samlet status 
Bachelor fra 

AAU 

Bachelor fra et 
andet universi-

tet 

Professions-
bachelor 

Anden adgangs-
givende eksa-

men 

 
SAMF 

Gennemført 568 97 % 83 98 % 51 100 % 41 93 % 743 97 % 

Nogen svar 17 3 % 2 2 % 0 % 3 7 % 22  3 % 

Distribueret 0  % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Total 585 100 % 85 100 % 51 100 % 44 100 % 765 100 % 

 

 

 

 


