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Analyse: Sådan kommer dimittender i job
Det er ofte den første ansættelse i et fuldtidsjob, der er den sværeste at få. Det oplever mange dimittender,
som har gennemført en lang videregående uddannelse, men stadig ender bagest i jobkøen.
Dansk Magisterforening (DM) har i denne analyse spurgt vores nylige dimittender, hvordan de har klaret
overgangen fra færdiguddannet til beskæftiget. Det har vi gjort for at kunne opsamle gode og dårlige erfaringer, der forhåbentlig kan hjælpe fremtidens dimittender lidt lettere på vej.

Analysen viser:
1.

De fleste søger job gennem elektroniske søgemaskiner, fx Jobindex.dk

2.

Flest dimittender får job på grund af relevant erfaring

3.

Den hyppigste måde, hvorpå dimittender får job gennem deres netværk, er når de bliver fastansat
på den arbejdsplads, hvor de tidligere var ansat som studentermedhjælpere.

Flest søgte job gennem elektroniske søgemaskiner
Langt den største andel af dimittender i job fandt det gennem en annonce på et elektronisk jobsøgningsmedie. Det næst-hyppigste sted at finde sit første job er gennem det netværk, man har opbygget på et studierelevant job. Meget få fik deres første job gennem et jobcenter. Det fremgår af figuren nedenfor.
Blandt de, der har svaret ”andet” og uddybet med en kommentar, var det hyppigt at dimittenderne fortalte
om at have arbejdet som studenteransatte på arbejdspladsen under deres studietid, at de var blevet kontaktet af rekrutteringsmedarbejdere, eller havde fået jobbet gennem tidligere undervisere eller vejledere på
universitetet.
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Hvordan fandt du dit første job?
Annonce som elektroniske jobsøgningsmaskiner

28%

Netværk gennem studierelevant arbejde

17%

Netværk gennem praktikophold
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Netværk gennem venner og bekendte
Jeg skrev speciale i samarbejde med arb.pladsen
Jeg søgte uopfordret
Netværk gennem frivilligt arbejde
Netværk gennem medstuderende
Annonce på et socialt medie
Netværk gennem familie
Netværk gennem løntilskudsstilling
Gennem jobcentere
Netværk gennem ikke-studierelevant arbejde
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Kilde: DMs dimittendundersøgelse 2018. Ovenstående bygger på 1.193 besvarelser fra dimittender, der har fundet deres første job.

Flest fik job på grund af relevant erfaring fra tidligere jobs
De dimittender, der er kommet i job, mener oftest at det skyldtes relevant erfaring fra tidligere jobs. Den
næst-hyppigste grund er relevansen af deres uddannelse.
Blandt dem, der har svaret ”andet”, og uddybet i en kommentar, var forklaringen på jobbet ofte, at de havde
været vellidte studentermedhjælpere, at de kunne tilbyde nogle specialiserede kompetencer, der matchede
virksomhedens behov, eller at de havde udført frivilligt arbejde.

Hvad tror du, er den vigtigste grund til, at du fik dit første job?
Jeg havde relevant erfaring fra tidligere

26%

Jeg havde en relevant uddannelse

18%

Tidligere tilknytning (praktik/løntilskud)

16%

En eller flere medarbejdere anbefalede mig

10%

Min personlighed

7%

Kemi mellem ansætter(e) og jeg

6%

Specialesamarbejde med virksomheden

4%

Jeg har været i virksomhedspraktik

2%

Jeg har været på udlandsophold

1%
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Kilde: DMs dimittendundersøgelse 2018. Ovenstående bygger på 1.194 besvarelser fra dimittender, der har fundet deres første job.

Sådan kommer dimittender i job
Presse: 29 11 60 80

Side 3 af 4

En fjerdedel manglede relevant joberfaring
Blandt dem, som har været til jobsamtale, men ikke fået jobbet, mente langt flest, at det var fordi en anden
ansøger var dygtigere eller havde mere erfaring. Hver fjerde mente, at det var fordi de manglede relevant
joberfaring. Ingen mente, at deres karakterer var årsagen til, at de ikke var blevet ansat.
Blandt dem, der har angivet ”andet” som årsag og uddybet i en kommentar, er den hyppigste årsag til ikke
at få jobbet, at de ikke enten interesse-, kompetence- eller personlighedsmæssigt passede ind på arbejdspladsen.

Kender du begrundelsen for, at du ikke fik jobbet ved den seneste jobsamtale?
Ja, en anden var dygtigere/mere erfaren

38%

Ja, jeg manglede relevant joberfaring

24%

Nej, jeg kender ikke begrundelsen

9%

Jeg afslog selv jobbet

4%

Ja, de søgte en anden uddannelsesbaggrund

4%

Ja, jeg var overkvalificeret

3%

Ja, mine krav til løn/forhold passede ikke på jobbet

1%

Ja, kemien mellem ansættelsesudvalget og jeg

1%

Ja, jeg var ikke godt nok forberedt

1%

Ja, de søgte en med bedre karakterer

0%
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Kilde: DM’s dimittendundersøgelse 2018. Ovenstående bygger på 142 besvarelser fra dimittender, der ikke havde fået jobbet ved deres
seneste jobsamtale.

Jobsøgning inden dimission sker gennem studiejobbet
DM har i andre analyser vist, at det, der har størst effekt på at kommer hurtigt i job efter studiet, er om man
påbegynder jobsøgningen inden studiet afsluttes. 49 pct. af dimittenderne i DMs dimittendundersøgelse angiver, at de har startet jobsøgningen inden dimission. I alt fik deres første job inden de havde afsluttet deres
studie.
Den mest hyppige måde at søge job på inden dimission er, lige som efter dimission, at gøre det gennem
elektroniske jobsøgningsmaskiner. Til gengæld var den næst-hyppigste at bruge netværket fra deres studierelevante arbejde. Andre populære metoder er at søge uopfordret, at søge gennem annoncer på sociale
medier eller at bruge sit netværk af medstuderende.
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Hvad var kendetegnende for måden, du søgte job på under dit studie

Annonce på elektroniske jobsøgningsmaskiner

67%

Netværk gennem studierelevant job

34%

Jeg søgte uopfordret

23%

Annonce på et socialt medie

23%

Netværk gennem medstuderende

22%

Netværk gennem venner og bekendte

19%

Netværk gennem praktikophold

19%

Netværk gennem familie

12%

Netværk gennem frivilligt arbejde

12%

Gennem jobcenteret

10%

Jeg skrev speciale i samarbejde med arbejdspladse

9%

Gennem min a-kasse

9%

Gennem jobmesse

5%

På Magisterbladet (web eller print)

5%

Netværk gennem ikke-studierelevant job

4%

Netværk gennem løntilskudsstilling

3%
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Kilde: DM dimittendundersøgelse 2018. Ovenstående bygger på 705 besvarelser fra dimittender, der begyndte jobsøgningen inden de
afsluttede studiet.

Om undersøgelsen
I maj 2018 foretog Dansk Magisterforening (DM) en undersøgelse blandt 5.504
dimittender i perioden 16/5 til 28/5. I alt deltog 1.403 personer, hvilket giver en
svarprocent på 25.
73 pct. af de adspurgte dimittender var kommet i job indenfor de første 6 måneder
efter afsluttet uddannelse. 22 pct. af dem, der var kommet i job, havde søgt mere
end 50 jobs, inden de fik deres første job. 18 pct. havde søgt 20-50 jobs og kun
syv procent fik det første job, de søgte. Ni procent er flyttet for deres første job.
Kontakt Dansk Magisterforenings presseafdeling på telefon 29 11 60 80.

Sådan kommer dimittender i job
Presse: 29 11 60 80

