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1. Introduktion 
Digitale kompetencer er nøglen til, at vi kan imødekomme det 21. århundredes udfordringer og muligheder. Derfor og i anledning af 20-års 
jubilæet for cand.it.-uddannelserne og It-vest-samarbejdet, sætter denne rapport fokus på cand.it.ernes kompetencer og værdiskabelse. I 
introduktionen beskrives analysens baggrund og formål, ligesom der gives en kort introduktion til analysens tilgang og datakilder.
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1.1. Fremtidens digitale kompetencer 

I dag drives samfundsudviklingen i høj grad af digitalisering og udviklingen af 
nye teknologier. Det er ikke nyt, at vi som samfund skal forholde os til foran-
dringer. Det nye ved udfordringen er hastigheden i forandringerne og omfan-
get af forandringerne.  

Digitale teknologier udfordrer radikalt den måde, vi tænker, forstår og organi-
serer verden på, og de griber ind i vores samfundsstrukturer juridisk, økono-
mis, demokratisk, sundhedsfagligt, videnskabeligt mv. Vi skal derfor møde det 
21. århundredes udfordringer med det 21. århundredes kompetencer. 

Digitale kompetencer er nøglen til, at vi kan imødekomme udfordringerne og 
samtidigt nøglen til, at vi kan drage nytte af de muligheder, som de digitale tek-
nologier giver os. Vi skal som samfund sikre, at den enkelte ikke blot kan del-
tage i fremtidens digitale samfund, men også være med til at skabe det. Derfor 
skal vi både kunne forstå og mestre de digitale teknologier. I det 21. århund-
rede er digitaliseringen altså ikke blot en sag for specialisterne. Digitaliseringen 
medfører behov for nye basiskompetencer. 

”Computational Thinking” – forstået som almengørelsen af fundamentale digi-
tale og datalogiske kompetencer – udgør et kerneelement i det strategiske 
grundlag for det uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Syddansk Uni-
versitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet som er forankret i It-vest. 
It-vest-samarbejdet udbyder derfor flerfaglige og erhvervsrettede kandidatud-
dannelser med fokus på digital udvikling og innovation (cand.it.-uddannelser), 
masteruddannelse i it, samt en række andre efteruddannelsestilbud inden for 
digital innovation. Det er ikke oplagt, hvordan grundlæggende digitale og data-
logiske kompetencer bedst indgår i uddannelserne. Derfor arbejder It-vest lø-
bende på at justere og tilrettelægge uddannelsernes fokus og indhold. 

 

  

1.2. Viden om cand.it.ernes kompetencer og værdi  

I perioden fra etableringen af It-vest-samarbejdet i 1999 og frem til 2018 er 
der uddannet 3.510 cand.it.er fra de tre universiteter. Hertil forventes at 
komme 430-450 dimittender fra 2019, således at det samlede antal aktuelt ud-
gør knap 4.000. Antallet dækker over kandidater fra en række forskellige ud-
dannelser, som alle har fokus på digital udvikling og innovation, og som alle 
søger at imødekomme udfordringerne ved at fokusere på elementer af it, tek-
nologi, design og organisation, omend i forskelligt blandingsforhold. 

I anledning af 20-års jubilæet for cand.it.-uddannelserne og samarbejdet har 
It-vest bl.a. valgt at sætte fokus på cand.it.ernes kompetencer og værdiska-
belse på arbejdsmarkedet. Gennem analyse af cand.it.ernes kompetencer og 
værdiskabelse er målet at kunne skærpe vidensgrundlaget blandt såvel kom-
mende cand.it.-studerende, organisationerne på arbejdsmarkedet og cand.it.-
uddannelsernes studieledelser. 

I forlængelse heraf er formålet med analysearbejdet at kunne skærpe grundla-
get for det videre arbejde med at udvikle uddannelserne og med at forbedre 
kendskabet blandt virksomheder og organisationer på arbejdsmarkedet til 
cand.it.ernes kompetencer.  

Der foreligger allerede noget viden om nogle af cand.it.-uddannelserne og no-
get viden om cand.it.ernes kompetencer. Eksempelvis er der for nogle uddan-
nelser udarbejdet analyser af dimittendernes opnåede kompetencer og jobsi-
tuation. Der foreligger dog ikke tværgående og samlet viden om kandidater-
nes kompetencer, og der foreligger ikke viden om værdien og betydningen af 
kompetencerne for arbejdsmarkedet. Analysearbejdet skaber således det før-
ste samlede billede af cand.it.ernes kompetencer og værdiskabelse. 
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1.3. Fokus på teknologi, design og organisation 

Som nævnt er der i perioden fra etableringen af It-vest-samarbejdet i 1999 og 
frem til 2018 uddannet 3.510 cand.it.er fra de tre universiteter.  

Den største andel af cand.it.erne kommer fra uddannelsen i it, kommunikation 
og organisation ved Aarhus Universitet. Uddannelsen har fokus på strategiske, 
kommunikationsmæssige og organisatoriske aspekter ved udvikling og imple-
mentering af it-systemer i virksomheder og organisationer og repræsenterer 
derved et godt eksempel på cand.it.-uddannelsernes fokus på organisation. 

Et eksempel på cand.it.-uddannelsernes fokus på design er uddannelsen i inter-
aktive digitale medier ved Aalborg Universitet. Uddannelsen har fokus på stra-
tegisk design, konceptudvikling og projektledelse inden for den digitale medie-
industri.  

Cand.it.-uddannelsernes forskellige fokus på teknologi, design og organisation 
ses også i det forhold, at nogle uddannelser har tilknytning til humanistiske fa-
kulteter, mens andre har tilknytning til samfundsvidenskabelige fakulteter. En 
enkelt af de aktuelle cand.it.-uddannelser har tilknytning det til teknisk-naturvi-
denskabelige område (”It-design og applikationsudvikling”).  

Den største andel af cand.it.erne kommer fra humanistiske kandidatuddannel-
ser (ca. 67%), mens ca. 29% af det samlede antal kandidater kommer fra sam-
fundsvidenskabelige cand.it.-uddannelser. Figur 1 på den følgende side viser, 
hvorledes dimittenderne fordeler sig på cand.it.-uddannelserne, og hvordan ud-
dannelserne fordeler sig på humaniora, samfundsvidenskab og teknik-naturvi-
denskab. 

Antallet af dimittender har udviklet sig kraftigt i de senere år. Væksten i antallet 
af dimittender er dog især sket inden for de seneste 3-5 år. Dimittender fra pe-
rioden fra og med 2014 til og med 2018 udgør således ca. 61% af det samlede 
antal cand.it.er, mens dimittenderne for perioden fra og med 2016 til og med 
2018 udgør ca. 42% af samtlige dimittender.  
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Figur 1: Dimittender fra 1999-2018, fordelt på hovedområder og uddannelser 

Kilde: Data fra It-vest (n=3.510) 
* Uddannelsen tilbydes ikke længere.

It-vest har siden 2014 løbende indhentet og bearbejdet data fra Danmarks 
Statistik vedr. cand.it.ernes beskæftigelse. Den seneste kørsel fra 4. kvartal 
2018 viser, at blandt alle vestdanske cand.it.-uddannede var ledigheden for år-
gangen uddannet i 2018 (anciennitet under 1 år) på 27,6 %, for årgangen fra 
2017 på 12,5 % og for årgangene fra 2015-16 på 3,9 %. 

Tallene fra Danmarks Statistik tegner et billede af, at cand.it.erne kommer i 
beskæftigelse inden for kort tid efter endt uddannelse, men også at dimitten-
der fra samfundsvidenskabelige cand.it.-uddannelser er hurtigere om at 
komme i beskæftigelse end dimittender fra humanistiske cand.it.-uddannelser. 
Med hhv. 30,6 % (anciennitet under 1 år), 15,0 % (anciennitet mellem 1-2 år) 
og 5,8 % (anciennitet mellem 2-4 år) ligger de humanistiske cand.it.ers ledig-
hed således lidt over gennemsnittet for alle vestdanske cand.it.er. 

Sammenlignet med Akademikernes ledighedsstatistik, der omfatter alle med-
lemmer i a-kasser under Akademikerne, er ledighedstallene dog ganske gen-
nemsnitlige. I december 2018 var ledighedsprocenterne for Akademikerne to-
talt for de tre anciennitetsgrupper på hhv. 29,2 %, 12,6 % og 5,1 %, hvilket 
ligger meget tæt på de samlede tal for de vestdanske cand.it.er. Akademiker-
nes ledighedstal for magistre var hhv. 43,3 %, 21,4 % og 8,6 %, hvilket er no-
get højere end de humanistiske, vestdanske cand.it.er. 

Ledighedstallene er – sammen med mængden af humanistiske cand.it.-dimit-
tender – med til, at It-vest og de vestdanske universiteter har et særligt fokus 
på de humanistiske cand.it.-dimittenders beskæftigelse. 
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1.4. Afdækning af kompetencer og værdi 

For at kunne give et billede af cand.it.ernes kompetencer og værdiskabelse har 
analysen taget afsæt i forskellige perspektiver og datakilder.  

Mod et samlet billede af cand.it.ernes kompetenceudbud 

Cand.it.ernes kompetencer er således afdækket afsæt i gennemgang og analyse 
af tilsigtede kompetencer, dvs. det tilsigtede læringsudbytte fra cand.it.-uddan-
nelserne. Kildegrundlaget for denne del af analysen udgøres af materiale fra og 
dialog med repræsentanter fra cand.it.-uddannelserne, herunder særligt gen-
nemgang af aktuelle studieordninger og uddannelsernes dimittendanalyser samt 
dialog med repræsentanter fra cand.it.-uddannelsernes studieledelser. 

Cand.it.ernes kompetencer er herudover afdækket med afsæt i data fra 
cand.it.erne vedr. deres billede af de opnåede kompetencer. Kildegrundlaget 
for denne del af analysen udgøres især af data fra en spørgeskemaundersøgelse 
rettet mod samtlige cand.it.er (survey-data) samt af data fra cand.it.ernes 
LinkedIn-profiler. 

Spørgeskemaundersøgelsen er med hjælp fra de tre universiteter, udsendt til 
samtlige kandidater fra cand.it.-uddannelserne og rummer besvarelser fra i alt 
1.035 cand.it.er, svarende til ca. 29% af det samlede antal kandidater. Fra Syd-
dansk Universitet er der opnået en besvarelsesprocent på ca. 37% (224 respon-
denter), mens der fra Aalborg Universitet og Aarhus Universitet er opnået en 
besvarelsesprocent på hhv. ca. 30% (384 respondenter) og ca. 27% (427 re-
spondenter). 

Data fra cand.it.ernes LinkedIn-profiler er indhentet og bearbejdet i samar-
bejde med Teknoantropologisk Laboratorium (TANTLab) ved Aalborg Uni-
versitet. Datagrundlaget udgøres af data fra 2.419 LinkedIn-profiler, hvori det 
er angivet at profilen har gennemført en cand.it.-uddannelse fra et af de vest-
danske universiteter.  

Figur 2: Mod et samlet billede af cand.it.ernes kompetencer 
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Cand.it.ernes efterspørgsel og værdiskabelse 

Med henblik på at afdække cand.it.ernes værdiskabelse på arbejdsmarkedet teg-
ner analysen endvidere et billede af de efterspurgte kompetencer, dvs. af de 
kompetencer som virksomheder og organisationer på arbejdsmarkedet efter-
spørger aktuelt og fremadrettet. 

Afdækningen af cand.it.ernes værdiskabelse på arbejdsmarkedet tager således 
afsæt i en samlet analyse af kompetenceudbuddet blandt cand.it.erne og ar-
bejdsmarkedets efterspørgsel. Kildegrundlaget for denne del af analysen udgø-
res af data fra spørgeskemaundersøgelsen blandt cand.it.er, data fra en spørge-
skemaundersøgelse blandt virksomheder og organisationer, som i dag beskæfti-
ger medarbejdere med en cand.it.-uddannelse (aftagere), samt kvalitative inter-
views med repræsentanter fra såvel cand.it.erne som aftagerne.  

For så vidt angår spørgeskemaundersøgelsen blandt aftagerene har det ikke væ-
ret muligt at udsende spørgeskemaet til samtlige aftagere. Spørgeskemaet er 
derfor udsendt til en udvalgt gruppe af organisationer og virksomheder, hvor 
der på forhånd er kendskab til deres ansættelse af cand.it.er. Respondentlisten 
er sammensat ud fra data fra LinkedIn, ligesom listen rummer organisationer 
og virksomheder som i andre sammenhænge har deltaget i It-vest-arrangemen-
ter. Spørgeskemaundersøgelsen er udsendt til i alt 491 organisationer, og der er 
opnået svar fra 83 af disse, svarende til ca. 17%. 

For så vidt angår de kvalitative interviews med repræsentanter fra cand.it.erne 
er der som led i analysen gennemført 30 dybdegående interview med cand.it.er. 
Der er i analysen gennemført 15 interview med cand.it.er, som er beskæftiget i 
mindre organisationer, og 15 interview med cand.it.er beskæftiget i større orga-
nisationer.  

For så vidt angår de kvalitative interview med repræsentanter fra aftagerne er 
der som led i analysen gennemført 10 dybdegående interview med aftagere. 
Der er således gennemført interview med private virksomheder, offentlige 
myndigheder og organisationer.  

Figur 3: Mod et samlet billede af cand.it.ernes efterspørgsel og værdiskabelse 
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2. Cand.it.ernes kompetencer 
I det følgende tegnes først et billede af det tilsigtede læringsudbytte fra cand.it.-uddannelserne. Dernæst gives et bilede af dimittendernes 
vurderinger af de kompetencer, som de har opnået gennem cand.it.-uddannelsen. Med baggrund heri tegnes afslutningsvist et samlet billede 
af cand.it.ernes kompetenceudbud. 
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2.1. Cand.it.ernes tilsigtede kompetencer  
Afsættet for afdækningen af cand.it.ernes kompetenceprofil udgøres som 
nævnt af en afdækning af tilsigtede kompetencer – dvs. de kompetencer som 
fremhæves i de aktuelle studieordninger for de enkelte uddannelser og af re-
præsentanter fra cand.it.-uddannelsernes studieledelser. 

Denne del af analysen peger sammenfattende på, at uddannelserne tilsigter, at 
dimittenderne opnår kompetencer indenfor forretningsudvikling, digitale kom-
petencer, kreative kompetencer og -design samt kompetencer i forbindelse 
med undervisning og læring. Dertil kommer kompetencer knyttet til problem-
baseret læring og personlige kompetencer.  

Afdækningen peger også på, at hvert af disse områder rummer en række til-
knyttede og mere konkrete kompetencer, som reflekterer uddannelsernes fokus 
på teknologi, design og organisation. 

Inden for forretningsudvikling, gælder dette fx kompetencer vedr. digitalise-
ring, digital transformation eller digital innovation. Digitale kompetencer om-
fatter fx kompetencer ift. udvikling af apps og kompetencer ift. systemudvik-
ling og programmering, mens kreative og designrelaterede kompetencer fx 
omfatter kompetencer vedr. brugerforståelse, designprocesser mv. Undervis-
ningsrelaterede kompetencer omfatter fx kompetencer vedr. udvikling af digi-
tale læringsforløb.  

Oversigten nedenfor viser, hvilke kompetencer der er identificeret inden for 
de enkelte områder. 

  

Kompetencer vedr. 
forretningsudvikling Digitale kompetencer Kreative kompetencer og design 

kompetencer Undervisningsrelaterede kompetencer 

• Digitalisering, digital transformation 
eller digital innovation 

• Forretningsanalyse og business 
 intelligence 

• It-ledelse, -implementering og 
 -strategi 

• Produkt- og serviceudvikling 
• Projektledelse 

• App- og webudvikling 
• E-handel 
• Informationsarkitektur 
• It-drift og support 
• Marketing og digitale oplevelser 
• Social Media Management 

eller optimering 
• Systemudvikling og programmering 

• Design thinking 
• Designantropologi og brugerforståelse 
• Designprocesser 
• Digital teknologiforståelse 
• Gamification 
• Konceptudvikling 
• Usability 
• User Experience (UX/UI) 

• Digitale læringsforløb 
• FabLabs 
• It i undervisningsforløb 
 

+ kompetencer i forbindelse med problembaseret læring (herunder fx selvstændig tilegnelse af viden og færdigheder, evne til at arbejde analytisk, tværfagligt, problem- og 
resultatorienteret, samarbejde med erhvervslivet, konkret problemløsning, teamwork etc.) 

+ personlige kompetencer (herunder fx ambitiøs, selvstændig, grundig etc.) 

Kilde: Seismonaut 2019 på baggrund af gennemgang af studieordninger mv. 
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2.2. Cand.it.ernes opnåede kompetencer 
Afdækningen af de tilsigtede kompetencer er i analysen suppleret med data fra 
cand.it.erne om deres egne vurderinger af deres opnåede kompetencer. Dimit-
tendernes egne vurderinger er især afdækket gennem en spørgeskemaundersø-
gelse rettet mod samtlige cand.it.er samt gennem analyse af data fra cand.it.er-
nes LinkedIn-profiler, herunder ikke mindst data fra cand.it.ernes kompetence-
angivelser.  

Data fra spørgeskemaundersøgelse 

Figuren til højre viser cand.it.ernes angivelser i spørgeskemaundersøgelsen, og 
tegner et samlet billede på tværs af alle cand.it.erne. Som det fremgår, peger 
denne del af analysen på, at cand.it.-uddannelserne især synes at give kompe-
tencer knyttet til forretningsudvikling og kompetencer knyttet til kreative og 
designrelaterede processer.  

Mere konkret peger resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen på, at 
cand.it.erne især opnår kompetencer vedr. projektledelse, digitalisering, digital 
transformation eller digital innovation (kompetencer vedr. forretningsudvik-
ling) samt kompetencer vedr. teknologiforståelse, brugerforståelse og design-
processer (kreative og designrelaterede kompetencer). 

Som det også fremgår af figuren, peger angivelserne fra cand.it.erne i spørge-
skemaundersøgelsen på, at en mindre andel af uddannelserne giver kompeten-
cer på det digitale område og på undervisningsområdet. Således har en begræn-
set andel af cand.it.erne angivet, at uddannelserne giver kompetencer vedr. ud-
vikling af apps og websites, optimering af indsatser på sociale medier, it-drift 
og -support, digitale læringsforløb mv. Det er dog værd at bemærke, at nogle 
cand.it.er har valgt en specialisering inden for disse områder. 

 

 

Figur 4: Cand.it.ernes opnåede kompetencer, angivelser fra dimittender i 
spørgeskemaundersøgelse 

 

Kilde: Data fra spørgeskemaundersøgelse blandt cand.it.er. Opgørelsen er baseret på 1.035 be-
svarelser. Angivelserne fra cand.it.erne er omregnet til en score ud fra antallet af angivelser for 
den enkelte kompetence i forhold til det samlede antal mulige angivelser. 
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Data fra LinkedIn 

Som nævnt omfatter afdækningen af cand.it.ernes opnåede kompetencer også 
en analyse af data fra cand.it.ernes LinkedIn-profiler. Afsættet for denne del af 
analysen er, at angivelserne på LinkedIn dels giver indblik i cand.it.ernes egne 
vurderinger af de opnåede kompetencer, og dels giver indblik i hvilke kompe-
tencer cand.it.erne særligt fremhæver ift. deres positionering over for arbejds-
markedet. Det er dog værd at bemærke, at det i denne del af analysen ikke har 
været muligt at differentiere mellem de kompetencer, som cand.it.erne har op-
nået gennem cand.it-uddannelsen og andre kompetencer. 

LinkedIn-analysens datagrundlag stammer fra LinkedIn-profiler, hvori bruge-
ren har angivet at have opnået en cand.it.-uddannelse fra et af de vestdanske 
universiteter. Datagrundlaget omfatter derfor ikke alle cand.it.er. Datagrundla-
get består således af data fra i alt 2.419 LinkedIn-profiler. De identificerede 
LinkedIn-profiler rummer i alt 32.213 kompetenceangivelser, fordelt på 224 
unikke kompetencer, svarende til at hver enkelt cand.it.-dimittend i gennemsnit 
har angivet ca. 13 kompetencer. Figuren til højre viser de 25 hyppigst forekom-
mende kompetencer. 

LinkedIn-profilernes data er indhentet via en digital robot og efterfølgende be-
arbejdet og organiseret med brug af en grupperingsalgoritme. Resultatet frem-
går af netværksvisualiseringen i figuren på den følgende side. Figuren illustrerer 
dels en visualisering af de mange kompetencer cand.it.erne har angivet, dels en 
inddeling af kompetencerne i ’familier’, og dels en visualisering af de mest do-
minerende tilknytninger mellem kompetencerne. Tilknytningerne mellem kom-
petencerne læses ud fra, hvordan de enkelte noder (de farvede cirkler)1 og fa-
milier (noder i samme farve) er placeret i forhold til hinanden. De kompeten-
cer, der er i samme familie, optræder dermed oftere sammen på LinkedIn-pro-
filerne, end de som er i hver deres familie. 

 
1 I visualiseringen listes nogle kompetencer i tekstbokse. Dette skyldes at disse kompetencer er knyttet til så 
mange andre kompetencer, at de ellers vil sløre det billede som algoritmen producerer. Farven på boksen 
angiver, hvilken familie disse kompetencer tilhører. 

Figur 5: 25 hyppigst forekommende kompetencer  

 
Kilde: Datagrundlaget bygger på data fra i alt 2.419 LinkedIn-profiler, som samlet rummer 224 
unikke kompetencer og sammenlagt 32.213 kompetenceangivelser.  

Som det fremgår, peger LinkedIn-analysen på, at cand.it.ernes opnåede kom-
petencer samler sig i følgende familier: ”Online/SoMe Marketing”, ”Design - 
Graphic and participatory”, ”IT Management & Strategy”, ”Software deve-
lopment and programming” og ”Generic skills, communications and qualita-
tive research”. 
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Figur 6: Illustration af cand.it.ernes opnåede kompetencer (angivet på LinkedIn)  

 
Kilde: Seismonaut 2019 på baggrund af angivne opnåede kompetencer fra cand.it.ernes LinkedIn-profiler. Datagrundlaget bygger på i alt 2.419 profiler, 224 unikke kompetencer og sammenlagt 
32.213 angivelser af en kompetence. 
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Netværksvisualiseringen illustrerer endvidere en række sammenhænge mellem 
disse kompetencefamilier. Det ses således, at nogle kompetencefamilier er pla-
ceret tæt på hinanden. Det gælder eksempelvis for kompetencer vedr. sociale 
medier og marketing (benævnt som ”Online/SoMe Marketing” i visualiserin-
gen) og designrelaterede kompetencer (benævnt som ”Design - Graphic and 
participatory” i visualiseringen). De to familier vokser nærmest sammen, hvil-
ket peger på at mange cand.it.er besidder kompetencer inden for begge fami-
lier, og at kombinationen af kompetencer inden for disse to familier synes at 
være kendetegnende for cand.it.erne. 

Dette betyder dog ikke, at alle cand.it.er har disse kendetegn. Hos nogle 
cand.it.er findes således andre kombinationer, ligesom nogle cand.it.er kombi-
nerer kompetencer på disse to områder med kompetencer på et tredje område, 
ligesom der forekommer kombinationer mellem familier på tværs af alle kom-
petencefamilier. 

Som det fremgår af visualiseringen, ligger nogle kompetencefamilier relativt 
langt fra hinanden. Det gælder eksempelvis for kompetencer vedr. it-strategi og 
-ledelse (benævnt som ”IT Management & Strategy” i visualiseringen) og de-
signrelaterede kompetencer. Afstanden mellem de to kompetencefamilier indi-
kerer, at cand.it.erne i mindre grad kombinerer disse kompetencer. 

Som det også fremgår, synes kompetencer vedr. sociale medier og marketing 
at placere sig centralt i visualiseringen. Dette indikerer, at disse kompetencer 
ofte optræder blandt cand.it.erne og at disse kompetencer ofte kombineres 
med andre kompetencer (fx designrelaterede kompetencer). 

Omvendt synes kompetencer vedr. softwareudvikling og programmering at 
placere sig lidt uden for centrum i visualiseringen. Dette peger på, at disse 
kompetencer ofte ikke ses i sammenhæng med de øvrige kompetencefamilier. 
Kompetencer vedr. softwareudvikling og programmering er tættest knyttet til 
kompetencer vedr. sociale medier og marketing og i en vis grad også til kom-
petencer vedr. it-ledelse og -strategi.  

De grå noder i visualiseringen viser, at nogle kompetencer (fx kompetencer 
vedr. softwaredesign) ikke kan knyttes til en bestemt kompetencefamilie. 
Disse kompetencer falder således lige så meget ind under softwareudvikling 
og programmering som inden for it-ledelse og -strategi. 
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2.3. Mod et samlet billede af kompetenceudbuddet 

Som nævnt har et centralt formål med analysen været at tegne et samlet og ak-
tuelt billede af de cand.it.ers opnåede kompetencer. Med baggrund i afdæknin-
gen af cand.it.ernes tilsigtede kompetencer og afdækningen af cand.it.ernes op-
nåede kompetencer tegner analysen samlet set et billede af, at cand.it.erne i 
særlig grad besidder kompetencer vedr. bruger-/kundeforståelse og design og 
kompetencer vedr. forretningsudvikling, it-strategi og -ledelse.  

I tillæg hertil viser analysen, at nogle cand.it.er besidder kompetencer vedr. 
kommunikation, markedsføring og digitale oplevelser, kompetencer vedr. soft-
ware- og webudvikling og kompetencer vedr. digitale undervisningsforløb og 
brug af it i undervisningen. Analysen har således identificeret følgende fem 
grupper af kompetencer blandt cand.it.erne: 

• Bruger-/kundeforståelse og design  
• Forretningsudvikling, it-strategi og -ledelse 
• Kommunikation, markedsføring og digitale oplevelser 
• Software- og webudvikling 
• Digitale undervisningsforløb og brug af it i undervisningen 

I tillæg til disse fem kompetencegrupper peger den samlede analyse på, at 
cand.it.erne besidder en række øvrige og mere almene kompetencer. Dette gæl-
der fx research-kompetencer og en række grundlæggende færdigheder, herun-
der fx brug af office-programmer, almene sproglige kompetencer, teamwork 
etc.  

I det følgende beskrives gennemgående karakteristika ved hver kompetence-
gruppe, ligesom der gives konkrete eksempler på kendetegnende kompetencer 
inden for hver gruppe. Der henvises i øvrigt til netværksvisualiseringen oven-
for for eksempler på, hvilke kompetencer der i øvrigt kan være knyttet til kom-
petencegrupperne. 

Bruger-/kundeforståelse og design  

Cand.it.ernes kompetencer inden for denne gruppe omfatter især kompeten-
cer vedr. inddragelse af og fokus på virksomhedernes/organisationernes bru-
gere eller kunder. I tilknytning hertil rummer denne gruppe en række design-
relaterede kompetencer, herunder ift. såvel processuelle aspekter som grafisk 
orienterede aspekter. Følgende kompetencer synes især at være kendeteg-
nende for denne gruppe: 

• Digital teknologiforståelse • Designantropologi og brugerforståelse 
• User Experience (UX/UI) • Design thinking 
• Usability • Konceptudvikling 
• Designprocesser • Interaktionsdesign 

 

 

Forretningsudvikling, it-strategi og -ledelse 

Cand.it.ernes kompetencer inden for denne gruppe omfatter især kompeten-
cer vedr. strategi og it-ledelse, færdigheder knyttet til projektledelse samt for-
skellige kompetencer knyttet til forretningsforståelse og -udvikling, herunder 
ikke mindst i en it-kontekst. Følgende kompetencer synes især at være kende-
tegnende for denne gruppe: 

• Projektledelse • Digital transformation eller innovation 
• Forandringsledelse • IT-ledelse, -implementering og -strategi 
• Produkt- og serviceudvikling • Forretningsanalyse/business intelligence 
• Scrum • Forretningsstrategi 

 

 



 

Cand.it.ernes arbejdsmarked og værdiskabelse        Side 14  

Kommunikation, markedsføring og digitale oplevelser 

Cand.it.ernes kompetencer inden for denne gruppe omfatter især færdigheder 
knyttet til brug af sociale medier i en organisatorisk og strategisk sammenhæng, 
fx i regi af private virksomheders kommunikation via sociale medier, samt fær-
digheder knyttet til online marketing. Følgende kompetencer synes især at være 
kendetegnende for denne gruppe: 

• Webdesign • CMS - Content Management System 
• Digitale oplevelser • Sociale medier og optimering 
• Strategisk kommunikation • Søgeoptimering (SEO) 
• E-handel • Kommunikation og markedsføring 

 

 

Software- og webudvikling 

Cand.it.ernes kompetencer inden for denne gruppe omfatter især færdigheder 
knyttet til software- og webudvikling og grundlæggende færdigheder vedr. pro-
grammering, herunder kendskab til informationsarkitektur samt forskellige ko-
desprog mv. Følgende kompetencer synes især at være kendetegnende for 
denne gruppe: 

• App-udvikling • Systemudvikling og programmering 
• Web-udvikling • Programmering – SQL, Java, C# 
• It-drift og support  

 

 

 

Digitale undervisningsforløb og brug af it i undervisningen 

Cand.it.ernes kompetencer inden for denne gruppe omfatter især færdigheder 
knyttet til undervisningsrelaterede aktiviteter, herunder særligt udvikling af di-
gitale læringsforløb og brug af it i forskellige typer af undervisningsforløb. 
Følgende kompetencer synes især at være kendetegnende for denne gruppe: 

• Digitale læringsforløb • Blended Learning 
• It i undervisningsforløb • Undervisningsteknologi 
• E-læring  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Efterspørgsel og værdiskabelse 
Med målet om at komme cand.it.ernes værdiskabelse nærmere tegnes i det følgende først et billede af cand.it.ernes arbejdsmarked. Dernæst 
præsenteres data om arbejdsmarkedets kompetenceefterspørgsel. I forlængelse heraf sammenholdes analysens resultater vedr. cand.it.ernes 
kompetenceudbud med resultater vedr. arbejdsmarkedets efterspørgsel. Afslutningsvist gives et bud på, hvordan cand.it.erne skaber værdi. 
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3.1. Cand.it.ernes nuværende arbejdsmarked 
Cand.it.er i den private sektor 

Med henblik på at følge udviklingen i cand.it.ernes beskæftigelse fik It-vest i 
sommeren 2015 trukket data fra Danmarks Statistik på grundlag af CPR-numre 
for cand.it.er uddannet i perioden fra 2001 til 2014.2 Kørslen viste bl.a., at stør-
stedelen af cand.it.erne finder job i den private sektor (ca. 71%). Som det frem-
går af figuren nedenfor, tegner spørgeskemaundersøgelsen blandt cand.it.erne 
samme billede. 

Figur 7: Cand.it.ers sektorielle beskæftigelse 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt cand.it.er. (n=771). Bemærk at angivelserne i figuren 
er afrundede og derfor ikke summerer til 100%. 

Sammenlignet med den samlede gruppe af danskere med lange videregående 
uddannelser synes cand.it.erne således i højere grad at finde beskæftigelse i den 
private sektor. På landsplan er ca. 57% af personer med en lang videregående 
uddannelse beskæftiget i den private sektor.3 

 
2 It-vest, 2015: Notat om cand.it.-vest’ers beskæftigelse, 4. kvartal 2014 

Som det fremgår af samme figur, peger spørgeskemaundersøgelsen på, at 
knap en fjerdedel af de beskæftigede cand.it.er har fundet job i den offentlige 
sektor, mens en mindre andel (ca. 6%) har fundet beskæftigelse i andre orga-
nisationer, herunder fx i foreninger, NGO’er og brancheorganisationer. 

Spørgeskemaundersøgelsen peger endvidere på, at cand.it.erne i den private 
sektor typisk er beskæftiget i informations- eller kommunikationsvirksomhe-
der (44%). Spørgeskemaundersøgelsen peger også på, at en større gruppe (ca. 
17%) er beskæftiget med liberale, videnskabelige eller tekniske tjenesteydelser, 
ligesom en større gruppe (ca. 12%) er beskæftiget i fremstillingsvirksomheder. 

Figur 8: Cand.it.ers beskæftigelse, privat sektor 

 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt cand.it.er. (n=533). Bemærk at angivelserne i figuren 
er afrundede og derfor ikke summerer til 100%. 

3 Egne beregninger på baggrund af DJØF, 2019: Staten tager akademikerne – erhvervslivet halter efter - § 20 
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For cand.it.erne i den private sektor tegner spørgeskemaundersøgelsen desu-
den et billede af, at omkring to tredjedele (ca. 69%) af cand.it.erne aktuelt er 
beskæftiget i større organisationer med mere end 50 fuldtidsmedarbejdere. 
Dertil viser undersøgelsen at knap hver femte (ca. 17%), er beskæftiget i mel-
lemstore virksomheder med 10-49 fuldtidsmedarbejdere, mens ca. 14% er be-
skæftiget i små virksomheder med under 10 fuldtidsmedarbejdere. 

For så vidt angår cand.it.er i den private sektor peger spørgeskemaundersøgel-
sen samtidigt på, at knap hver femte (ca. 19%) aktuelt er beskæftiget i en stil-
ling med personaleansvar (heraf langt størstedelen i en mellemlederstilling). En 
mindre andel (ca. 5%) er beskæftigede som selvstændige, mens de resterende 
(ca. 76%) aktuelt er beskæftiget som medarbejdere uden personaleansvar. 

Cand.it.er i den offentlige sektor 

For så vidt angår den andel af cand.it.erne der aktuelt er beskæftiget i den of-
fentlige sektor, viser spørgeskemaundersøgelsen, at størstedelen beskæftiger sig 
med uddannelse og forskning (ca. 45%), ligesom en større gruppe (ca. 27%) 
beskæftiger sig med offentlig administration og forvaltning. Omtrent hver ti-
ende er beskæftiget inden for enten sundheds-/velfærdsområdet (ca. 12%) eller 
inden for kultur-/fritidsområdet (ca. 10%). 

Figur 9: Cand.it.ers beskæftigelse, offentlig sektor 

 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt cand.it.er. (n=187). Bemærk at angivelserne i figuren 
er afrundede og derfor ikke summerer til 100%. 

3.2. Arbejdsmarkedets efterspørgsel 

Med henblik på at afdække arbejdsmarkedets kompetenceefterspørgsel er der 
som led i analysearbejdet bl.a. gennemført en spørgeskemaundersøgelse 
blandt virksomheder og organisationer, som i dag beskæftiger cand.it.er. Afta-
gerne er i spørgeskemaundersøgelsen blevet bedt om at vurdere betydningen 
af cand.it.ernes kompetencer for deres organisation.  

Figuren nedenfor viser de 10 kompetencer, som aftagerne peger på har størst 
betydning. Som det fremgår, peger aftagerne på, at uddannelserne rummer en 
række kompetencer som har stor betydning. Dette gælder særligt kompeten-
cer vedr. digitalisering, digital transformation eller digital innovation, men 
også kompetencer vedr. digital teknologiforståelse, projektledelse, informati-
onsarkitektur samt forretningsanalyse og business intelligence  

Figur 10: De 10 mest efterspurgte cand.it.-kompetencer blandt aftagerne 

 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt aftagere af cand.it.er. (n=46-48) 
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Spørgeskemaundersøgelsen peger mere overordnet på, at aftagerne især efter-
spørger kompetencer vedr. ”forretningsudvikling, it-strategi og -ledelse”, kom-
petencer vedr. ”bruger-/kundeforståelse og design” samt kompetencer vedr. 
”software- og webudvikling”.  

Spørgeskemaundersøgelsen peger dermed også på, at aftagerne i mindre grad 
synes at efterspørge kompetencer vedr. ”kommunikation, markedsføring og di-
gitale oplevelser” og kompetencer vedr. ”digitale undervisningsforløb og brug 
af it i undervisningen”. 

Mønsteret fremgår af tabellen til højre, som herudover viser aftagernes angivel-
ser af deres forventninger til kompetenceefterspørgslen i de kommende 2-3 år.  

Som det fremgår, peger aftagerne i spørgeskemaundersøgelsen på, at mange af 
cand.it.ernes kompetencer også fremadrettet vil have stor betydning for ar-
bejdsmarkedet: 

• Inden for ”forretningsudvikling, it-strategi og -ledelse” gælder dette især 
for kompetencer vedr. forretningsanalyse/business intelligence, kompe-
tencer vedr. produkt- og serviceudvikling, og kompetencer vedr. digitali-
sering, digital transformation eller digital innovation.  

• Inden for ” bruger-/kundeforståelse og design” gælder det især for kom-
petencer vedr. konceptudvikling, design thinking, user experience og usa-
bility. 

• Inden for ”software- og webudvikling” gælder det især for kompetencer 
vedr. informationsarkitektur, systemudvikling og programmering, samt 
App- og webudvikling 

 

 

 

Tabel 1: Aftagernes aktuelle og fremtidige efterspørgsel 

 Kompetence Aktuel 
vigtighed 

Udvik-
ling* 

Br
ug

er
- /

ku
nd

ef
or

st
åe

lse
 o

g 
de

-
sig

n  

Digital teknologiforståelse 88% ↓ 

Designprocesser 73% ↓ 

Designantropologi og brugerforståelse 73% ↓ 

Konceptudvikling 72% ↑ 

Design thinking 69% ↑ 

User Experience (UX/UI) 67% ↑ 

Usability 60% ↑ 

Gamification 24% → 

Fo
rr

et
ni

ng
su

dv
ik

-
lin

g,
 it

-s
tra

te
gi

 o
g 

-
le

de
lse

 

Digitalisering, digital transf. eller digital innovation 94% → 

Projektledelse 83% ↓ 

Forretningsanalyse og business intelligence 81% ↑ 

IT-ledelse, -implementering og -strategi 71% ↓ 

Produkt- og serviceudvikling 65% ↑ 

K
om

m
un

ik
a-

tio
n,

 m
ar

ke
ds

-
fø

rin
g  

m
v.

 Marketing og digitale oplevelser 67% → 

Social Media Management eller optimering 57% ↓ 

IT-drift og support 53% ↑ 

E-handel 35% ↑ 

So
ftw

ar
e-

 
og

 w
eb

-
ud

vi
kl

in
g Informationsarkitektur 83% → 

Systemudvikling og programmering 55% → 

App- og webudvikling 44% → 

D
ig

ita
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nd
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-

vi
sn

in
gs

fo
rlø

b  
m

v.
 

Konceptudvikling, ift. undervisning 58% → 

Digitale læringsforløb 48% → 

IT i undervisningsforløb 40% → 

FabLabs 23% → 

Kilde: Survey blandt aftagere af cand.it.er. (n=46-48) * Pilen angiver hvorvidt en kompetence 
forventes at blive mere vigtig (↑), fortsat vil have samme betydning (→) eller bliver mindre vig-
tig (↓). Udviklingen er opgjort ift. øvrige kompetencer inden for samme kompetencegruppe 
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3.3. Hvordan matcher udbud og efterspørgsel?

I forlængelse af afdækningen af cand.it.ernes kompetencer og arbejdsmarkedets 
efterspørgsel ses i det følgende nærmere på sammenhænge mellem udbuddet 
og efterspørgslen.  

Tabel 2: Sammenhænge mellem cand.it.ernes kompetenceudbud og aftager-
nes efterspørgsel 

K
om

pe
te

nc
ee

fte
rs

pø
rg

se
l b

la
nd

t a
fta

ge
re

 

H
øj

 

 • Informationsarkitektur 
• Forretningsanalyse og 

business intelligence 
• Designantropologi og bru-

gerforståelse 
• Marketing og digitale ople-

velser 
• Social Media Management 

eller optimering 
• Systemudvikling og pro-

grammering 

• Digitalisering, digital trans-
formation eller digital inno-
vation 

• Digital teknologiforståelse 
• Projektledelse 
• Designprocesser 
• Konceptudvikling 
• It-ledelse, -implementering 

og -strategi 
• Design thinking 
• User Experience (UX/UI) 
• Usability 

M
el

le
m

 • It-drift og sup-
port 

• E-handel 

• Produkt- og serviceudvik-
ling 

• Digitale læringsforløb 
• App- og webudvikling 
• It i undervisningsforløb 

 

La
v  • FabLabs • Gamification  

 
 

 Lav Mellem Høj 

Kompetenceudbud blandt cand.it.er 
 

Anm.: Sammenstillingen er baseret på et relativt begrænset antal besvarelser fra aftagere. 

Som det fremgår af tabellen til venstre, tegner analysen et billede af, at der 
overordnet set synes at være sammenhæng mellem de kompetencer som har 
størst betydning for aftagerne, og de kompetencer, som særligt er fremtræ-
dende blandt cand.it.erne. Dette ses ved at mange kompetencer lægger sig 
langs figurens diagonal fra nederste venstre hjørne til øverste højre. 

Som illustreret i tabellen gælder sammenhængen især ift. kompetencer vedr. 
digitalisering, digital transformation eller digital innovation, digital teknologi-
forståelse, projektledelse, designprocesser, konceptudvikling, it-ledelse og 
strategi, designtænkning, brugeroplevelser og brugervenlighed.  

Analysen peger også på, at aftagerne på nogle områder efterspørger kompe-
tencer som måske gør sig mindre gældende blandt cand.it.erne. Dette gælder 
bl.a. en række relativt teknologiske kompetencer, herunder bl.a. kompetencer 
vedr. systemudvikling, programmering og informationsarkitektur, samt en 
række kompetencer vedr. forretningsanalyse og business intelligence, design-
antropologi og brugerforståelse, samt marketing og digitale oplevelser. 

  



 

Cand.it.ernes arbejdsmarked og værdiskabelse        Side 20  

3.4. Mod et sprog for cand.it.ernes værdiskabelse 
Som beskrevet ovenfor (i afsnit 3.1.) finder cand.it.erne beskæftigelse i både 
den offentlige og den private sektor, ligesom cand.it.erne finder beskæftigelse i 
både store og små organisationer.  

I mindre virksomheder peger analysen overordnet på, at cand.it.erne ofte 
indtager en central position, og at de ofte fungerer som bindeled mellem en 
række kerneaktiviteter. Analysen peger således på, at cand.it.erne i de små orga-
nisationer ofte fungerer i stillinger, som både involverer markedsrettede opga-
ver og strategiske/ledelsesmæssige opgaver. I mange tilfælde er cand.it.erne i 
de mindre virksomheder derfor både involveret i virksomhedernes løbende 
salgs- og kommunikationsindsatser og i virksomhedernes mere langsigtede og 
strategiske indsatser.  

Analysen peger også på, at mange cand.it.er i mindre virksomheder er involve-
ret i produktionen. Dette kan fx være i udviklingen af software, hvor 
cand.it.erne enten indgår aktivt i programmeringsarbejdet, eller bidrager til ud-
viklingsarbejdet gennem formidlingen af bruger-/kundeoplevelser til virksom-
hedens programmører. 

I de større virksomheder peger analysen også på, at mange cand.it.er indtager 
centrale positioner. I de større virksomheder synes cand.it.erne oftere at være 
beskæftiget i virksomhedernes kommunikationsafdelinger eller i virksomheder-
nes udviklingsafdelinger. I disse virksomheder synes cand.it.erne dermed at 
være lidt mindre involveret i langsigtede og strategiske indsatser, mens de til 
gengæld oftere synes at fungere som bindeled mellem netop kommunikations-
afdelingen og udviklingsafdelingen.  

Hos offentlige myndigheder og organisationer indtager cand.it.erne også 
centrale positioner og i mange tilfælde positioner, som vedrører dialogen med 
borgere eller brugere. I andre tilfælde varetager cand.it.erne ledelsen af et eller 
flere udviklingsprojekter, eksempelvis arbejdet med digitalisering af medlems-
organisationers tilbud og services over for medlemmerne. 

Cand.it.erne indtager således mange forskellige positioner, ligesom de vareta-
ger mange forskellige roller. Værdiskabelsen er derfor også forskellige og af-
hænger af organisationens/virksomhedens aktiviteter og målsætninger.  

Med henblik på alligevel at kunne adressere og konceptualisere cand.it.ernes 
værdiskabelse fokuserer analysen på følgende parametre, som er relativt gen-
nemgående på tværs af organisationer og virksomheder: 

• produktion og leverancer 
• udvikling og innovation 
• salg og marketing 
• strategi og ledelse 

I det følgende gives eksempler på, hvordan cand.it.ernes kompetencer skaber 
værdi for arbejdsmarkedet inden for hvert af disse parametre. 
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Værdiskabelse ift. produktion og leverancer  

For så vidt angår produktion og leverancer peger analysen på, at cand.it.ernes 
værdiskabelse i høj grad er knyttet til kompetencer vedr. bruger-/kundeforstå-
else og kompetencer vedr. brugeroplevelser, brugervenlighed mv.  

Værdiskabelsen synes videre at være tæt knyttet til både teknologiske og digi-
tale/processuelle parametre. Værdiskabelsen vedr. teknologiske parametre 
kommer bl.a. til udtryk i matchet mellem udbuddet af og efterspørgslen på 
cand.it.ernes kompetencer vedr. digital teknologiforståelse. Cand.it.ernes for-
ståelse for it, systemer, programmering mv. synes således at være meget efter-
spurgt blandt aftagerne, ikke mindst i kombination med kompetencer knyttet 
til digitale/processuelle elementer.  

Værdiskabelsen vedr. digitale/processuelle parametre kommer især til udtryk i 
matchet mellem udbuddet af og efterspørgslen på cand.it.ernes kompetencer 
vedr. digitalisering, digital transformation og digital innovation. I tillæg til 
cand.it.ernes grundlæggende digitale/teknologiske forståelse peger analysen så-
ledes på, at værdiskabelsen også er knyttet til cand.it.ernes evne til at kunne bi-
drage til digitale omstillings- og forandringsprocesser i organisationerne. 

 

 

 

 

 

 

 

” I hverdagen oplever jeg virkelig stor værdi af at der er en som 
kan helt praktisk formidle noget til kunden (…) Ingen gider læse 
de lange rapporter. det skal ikke bare være spændende, men 
også mere oversætteligt.  

– interview med cand.it.-arbejdsgiver 

  

” Det her med at teste prototyper, det har jeg også taget med vi-
dere. Ledelsen ville bare sige ’ja’, jeg sagde ’stop, lad os teste det’ 
– og så fik vi 1.000 svar på en survey og vi endte med at lave 
nogle ting om. Det giver altså noget at stikke fingeren i vejret og 
lige få kvalificeret det hele. 

– interview med humanistisk cand.it. 

  

” Jeg tror jeg føler jeg skaber allermest værdi, når jeg laver digitale 
løsninger som brugerne kan forstå og anvende – når løsningerne 
er tilpasset lige den målgruppe der skal bruge dem. Det er det 
med at kunne oversætte de krav der stilles og have det digitale 
mindset med sig hele tiden. 

– interview med humanistisk cand.it. 

  

” Jeg tror jeg skaber værdi når jeg har styr på projekterne og hvem 
der skal gøre hvad og hvornår (...) så dem i gruppen ikke løber 
hovedløse rundt eller bare sidder og venter. 

– interview med samfundsvidenskabelig cand.it. 
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Værdiskabelse ift. udvikling og innovation  

Cand.it.ernes værdiskabelse ift. udvikling og innovation sker i høj grad i samspil 
med værdiskabelsen ift. produktion og leverancer. Værdiskabelse ift. udvikling 
og innovation er således tæt forbundet med den del af værdiskabelsen, som 
knytter organisationens produkter/services tættere til markedet/borgerne.  

Værdiskabelsen ift. udvikling og innovation kommer bl.a. til udtryk i matchet 
mellem udbuddet af og efterspørgslen på cand.it.ernes kompetencer vedr. de-
signtænkning, digital innovation, konceptudvikling og produkt- og serviceud-
vikling. Evnen til at kunne forbinde organisationens produkter/ydelser med 
brugernes/kundernes behov og oplevelser medvirker således ofte til forandrin-
ger i organisationerne.  

Cand.it.erne indtager derfor ofte en central rolle i de virksomheder og organi-
sationer, som de er beskæftiget i, og ofte i en rolle som brobygger mellem en-
ten virksomheden og markedet eller mellem forskelige grupper og afdelinger 
internt i virksomheden.  

Rollen som ”organisatoriske brobyggere” synes især at være knyttet til kombi-
nationen mellem cand.it.ernes bruger-/kundefokus og deres grundlæggende 
forståelse for it, systemer, programmering mv. Flere af de interviewede 
cand.it.er peger således på, at de i kraft af deres færdigheder på netop disse om-
råder både kan indgå i dialog med specialister, fx medarbejdere i udviklingsaf-
delingen, men også med organisationens ledelse. 

 

 

 

 

” Jeg har nok en gatekeeper-rolle, hvor man skal være samlings-
punkt for brugerforståelse og deres inputs og have øje for ud-
viklingsteamet. Der er nok der hvor jeg virkelig skaber værdi. 
Have forståelsen for de forskellige elementer i et produkt, der 
fungerer teknisk, men også for de brugere der benytter det. 

– interview med humanistisk cand.it. 

  

” Jeg er en der både kan tale forretningssproget og it-spro-
get. Jeg kan ikke programmere, men kan fortælle pro-
grammøren hvad han skal lave. Og kan samtidigt fortælle 
ledelsen hvad der skal ske, [jeg kan] forstå og forklare. 

– interview med samfundsvidenskabelig cand.it. 

  

” Jeg tror egentlig meget det er den der tværfaglighed, det med at 
have forståelse for forskellige aspekter, at jeg både snakker med 
tekstansvarlige og ved noget om kommunikation og med vores 
udviklere etc. Jeg er ikke ekspert men jeg ved nok om de for-
skellige områder til at kunne sikre de kan snakke med hinanden. 

– interview med humanistisk cand.it. 

  

” Når jeg sidder med meget teknisk skolede typer, så kan jeg være 
bindeled mellem dem og vores CBS-typer og dermed oversætte 
hvis man kan sige det. 

– interview med samfundsvidenskabelig cand.it. 
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Værdiskabelse ift. salg og marketing 

Cand.it.ernes værdiskabelse ift. salg og marketing sker tilsvarende i høj grad i 
samspil med værdiskabelsen ift. produktion og leverancer. Værdiskabelse ift. 
salg og marketing er således tæt forbundet med den del af værdiskabelsen, som 
knytter organisationens produkter/services tættere til markedet/borgerne. 

Værdiskabelsen ift. salg og marketing kommer bl.a. til udtryk i matchet mellem 
udbuddet af og efterspørgslen på cand.it.ernes kompetencer vedr. marketing, 
digitale oplevelser, brugeroplevelser, brugerforståelse mv.  

Analysen peger således på, at cand.it.erne bidrager væsentligt til salg og mar-
kedsføring, og at værdiskabelsen er tæt knyttet til deres evne til at kombinere 
kompetencer vedr. social og digital marketing med kompetencer vedr. bruger-
/kundeforståelse. 

” I dag laver jeg overordnet marketingsstrategi, hvilke initiativer 
vi skal fokusere på, det gør jeg i tæt samarbejde med vores 
salgschef.  

– interview med humanistisk cand.it. 

Værdiskabelse ift. strategi og ledelse 

Cand.it.ernes værdiskabelse ift. strategi og ledelse synes i høj grad at ske i 
samspil med værdiskabelsen ift. udvikling og innovation og herunder ikke 
mindst evnen til at skabe sammenhæng mellem forskellige afdelinger og fag-
områder inden for organisationen.  

Analysen peger mere konkret på, at den strategiske og ledelsesrelaterede vær-
diskabelse er knyttet til kompetencer vedr. konceptudvikling, designprocesser, 
designtænkning, digital transformation, digitalisering mv. – dvs. kompetencer 
som er knyttet til ledelse og strategi, og hvor analysen peger på et betydeligt 
match mellem udbud og efterspørgsel.  

” Den værdi jeg kommer med, er en forståelse for hvordan man 
får en forretning til at køre digitalt og få oversat nogle af de vær-
dier og strategiske visioner ind på en hjemmeside og digital stra-
tegi. Hjemmesiden er den vigtigste afdeling for virksomheden – 
det er her der kommer flest kunder på besøg og der er her flest 
ser os. 

– interview med humanistisk cand.it. 

  

” Jeg har i hvert fald nok effektiviseret den måde vi udfører vores 
projekter på. Der har jeg gode kvalifikationer [mht. projektleder-
kvalifikationerne] også rent menneskeligt. Jeg er god til at sikre 
fremdrift og tage det med som falder mellem stolene. 

– interview med samfundsvidenskabelig cand.it. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Et nærmere blik på cand.it.erne 
I det følgende ser vi nærmere på kompetencer, beskæftigelse og værdiskabelse blandt cand.it.er med henholdsvis humanistiske-, samfunds-
videnskabelige- og tekniske/naturvidenskabelige cand.it.-uddannelser. 



 

Cand.it.ernes arbejdsmarked og værdiskabelse        Side 25  

Som nævnt i introduktionen kommer den største andel af cand.it.erne fra hu-
manistiske kandidatuddannelser (ca. 67%), mens ca. 29% af det samlede antal 
kandidater kommer fra samfundsvidenskabelige cand.it.-uddannelser. I det føl-
gende fokuseres derfor særligt på cand.it.er fra humanistiske kandidatuddannel-
ser og sekundært på cand.it.er fra samfundsvidenskabelige cand.it.-uddannelser. 
Tabellen nedenfor giver et overblik over de aktuelle cand.it.-uddannelser inden 
for hvert af de tre områder. 

Tabel 3: Aktuelle cand.it.-uddannelser 

Aktuelle humanistiske cand.it.-uddannelser: 

• Information Studies (Aalborg Universitet) 
• Informationsarkitektur/Persuasive design (Aalborg Universitet) 
• Multimedier/Interaktive digitale medier (Aalborg Universitet) 
• Oplevelsesdesign (Aalborg Universitet) 
• It, læring og organisatorisk omstilling (Aalborg Universitet) 
• Multimedier/Digital design/Audiodesign (Aarhus Universitet) 
• Informationsvidenskab (Aarhus Universitet) 
• Webkommunikation (Syddansk Universitet)  
• It Product Design (Syddansk Universitet)  

Aktuelle samfundsvidenskabelige cand.it.-uddannelser: 

• It-ledelse (Aalborg Universitet) 
• It, kommunikation og organisation (Aarhus Universitet) 

Aktuelle teknisk-naturvidenskabelige cand.it.-uddannelser: 

• Softwarekonstruktion/It, Design & Application dev. (Aalborg Universitet) 

Kilde: It-vest 

 

 

4.1. De humanistiske cand.it.er 

Et nærmere blik på de humanistiske cand.it.-uddannelser viser, at Informati-
onsvidenskab ved Aarhus Universitet aktuelt tæller det største antal kandida-
ter (ca. 15%), efterfulgt af Multimedier/Interaktive digitale medier ved Aal-
borg Universitet (ca. 11%).  

Figur 11: Humanistiske cand.it.er fordelt på uddannelse 

 
Kilde: Data fra It-vest (n=3.510). * Uddannelsen tilbydes ikke længere  

 

I den 5-årige periode fra 2014-2018 er der uddannet i alt 1.487 humanistiske 
cand.it.er, svarende til næsten to tredjedele (63%) af det samlede antal huma-
nistiske cand.it.er. I den 3-årige periode fra 2016-2018 er der uddannet i alt 
1.058 humanistiske cand.it.er, svarende til ca. 45% af det samlede antal huma-
nistiske cand.it.er. I det følgende ser vi nærmere på de humanistiske cand.it.er 
og tegner et billede af deres kompetencer, beskæftigelse, arbejdsliv og værdi-
skabelse. 

15%

11%

10%

8%

7%

6%

5%

3%

2%

1%

0% 5% 10% 15% 20%

Informationsvidenskab (Aarhus Universitet)

Multimedier/Interaktive digitale medier (Aalborg Universitet)

Multimedier/Digital design/Audiodesign (Aarhus Universitet)

Webkommunikation (Syddansk Universitet)

It, læring og organisatorisk omstilling (Aalborg Universitet)

IT Product Design (Syddansk Universitet)

Oplevelsesdesign (Aalborg Universitet)

Informationsarkitektur/persuasivt design (Aalborg Universitet)

Information Studies (Aalborg Universitet)

Multimedier (Syddansk Universitet)*



 

Cand.it.ernes arbejdsmarked og værdiskabelse        Side 26  

Uddannelsesbaggrund 

Hovedparten af de humanistiske cand.it.er har en humanistisk bachelorgrad 
(ca. 71%). Et nærmere blik på de humanistiske cand.it.ers baggrund viser, at en 
stor andel har en bacheloruddannelse inden for enten informationsvidenskab, 
international virksomhedskommunikation, digital design, humanistisk informa-
tik mv. 

Figur 12: Humanistiske cand.it.er fordelt på bacheloruddannelse 

 

Kilde: Survey blandt cand.it.er. (n=589).  

Som figuren ovenfor viser, har en betydelig andel af de humanistiske cand.it.er 
dog også en professionsbachelor-baggrund (ca. 16%), mens hver tiende (ca. 
10%) har en teknisk- eller naturvidenskabelig bachelor og mens de færreste (ca. 
3%) har en samfundsvidenskabelig bachelor. 

Opnåede kompetencer 

Som det fremgår af figuren nedenfor, er det især kompetencer som user expe-
rience, usability og designprocesser de humanistiske cand.it.er angiver at have 
opnået gennem deres kandidat. Ligesom også mere end halvdelen af angiver 
at have opnået kompetencer indenfor digital teknologiforståelse, design thin-
king og konceptudvikling. 

Figur 13: Top 10 opnåede kompetencer blandt humanistiske cand.it.er 

 

Kilde: Survey blandt cand.it.er. (n=660). Respondenterne har kunne angive flere kompetencer. 
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Som det fremgår af figuren nedenfor, tegner analysen et billede af, at de huma-
nistiske cand.it.er typisk besidder kompetencer indenfor bruger-/kundeforstå-
else og design. Figuren viser også, at nogle humanistiske cand.it.er besidder 
kompetencer inden for forretningsudvikling, it-strategi og -ledelse, dog især in-
den for projektledelse og digitalisering, digital transformation eller digital inno-
vation. 

Figur 14: De humanistiske cand.it.ers opnåede kompetencer, angivelser fra 
dimittender i spørgeskemaundersøgelse 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt humanistiske cand.it.er. (n=660) 
Anm.: Respondenterne har kunne angive flere kompetencer. 

 

Figuren på den følgende side visualiserer angivne kompetencer på cand.it.er-
nes LinkedIn-profiler. Visualiseringen bygger på kompetenceangivelser fra i 
alt 2.419 LinkedIn-profiler. Det har ikke været muligt at isolere de LinkedIn-
profiler som har en humanistisk cand.it.-uddannelse. Derfor rummer visuali-
seringen en fremhævning, som er baseret på den viden, som er opnået fra 
spørgeskemaundersøgelsens resultater blandt humanistiske dimittender, fra 
interviewene med humanistiske dimittender samt fra de humanistiske uddan-
nelsernes studieordninger.  

Visualiseringen illustrerer, at de humanistiske cand.it.er samlet set besidder en 
bredde af kompetencer, men også at kompetencerne koncentrerer sig om-
kring kommunikation, markedsføring og digitale oplevelser (svarende til On-
line/SoMe marketing), omkring bruger-/kundeforståelse og design (svarende 
til Design – graphic and participartory). 

Visualiseringen viser endvidere, at kompetencerne vedr. digital markedsføring 
særligt koncentrerer sig omkring webdesign, digital/online/SoMe marketing, 
digitale medier mv. For så vidt angår de bruger-/kunderelaterede kompeten-
cer illustrerer visualiseringen, at disse kompetencer især rummer kompetencer 
inden for brugeroplevelser, interaktionsdesign, brugervenlighed, konceptde-
sign og-udvikling, informationsaktitektur, designtænkning mv. 

Netværksanalysen illustrerer endvidere, at de humanistiske cand.it.er ofte 
kombinerer kompetencer inden for disse to områder, og at kombinationen af 
de to områder synes at være mere gennemgående end andre kombinationer. 
Dette betyder dog ikke, at de humanistiske cand.it.er ikke besidder kompeten-
cer inden for andre kompetencefelter. 
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Figur 15: Illustration af de humanistiske cand.it.eres kompetencer (netværksanalyse)  

 

Kilde: Seismonaut 2019 på baggrund af angivne opnåede kompetencer fra cand.it.ernes LinkedIn-profiler. Datagrundlaget bygger på i alt 2.419 profiler, 224 unikke kompetencer og sammenlagt 
32.213 angivelser af en kompetence. De fremhævede kompetencer bygger på input fra interviews, spørgeskemasvar samt studieordninger – alle knyttet op på humanistiske cand.it.er. 
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Beskæftigelse og arbejdsliv  

Som det fremgår af figuren nedenfor, rummer spørgeskemaundersøgelsen be-
svarelser fra 336 humanistiske dimittender som aktuelt er beskæftiget i den pri-
vate sektor (svarende til ca. 65%). Som det også fremgår, peger spørgeskema-
undersøgelsen blandt dimittenderne på, at godt hver fjerde af de humanistiske 
cand.it.er finder beskæftigelse i den offentlige sektor (ca. 28%), mens knap 
hver tiende (ca. 8%) finder beskæftigelse i den tredje sektor, dvs. i erhvervs- og 
brancheorganisationer, fagforbund og a-kasser, NGO’er o. lign.  

Figur 16: Humanistiske cand.it.ers sektorielle beskæftigelse 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt cand.it.er. Her alene humanistiske cand.it.er. (n=520) 

Sammenlignet med den samlede gruppe af danskere med lange videregående 
uddannelser synes de humanistiske cand.it.er således i højere grad at finde be-
skæftigelse i den private sektor. På landsplan er ca. 57% af personer med en 
lang videregående uddannelse beskæftiget i den private sektor.4 

 
4 Egne beregninger på baggrund af DJØF, 2019: Staten tager akademikerne – erhvervslivet halter efter - § 20 

For så vidt angår den del af de humanistiske cand.it.er som aktuelt er beskæf-
tiget i den private sektor, peger spørgeskemaundersøgelsen blandt dimitten-
derne samtidigt på, at knap hver femte (ca. 19%) aktuelt er beskæftiget i en 
stilling med personaleansvar (heriblandt hovedparten i en mellemlederstil-
ling), samt at en mindre andel (ca. 6%) er selvstændige. Den resterende 
gruppe (ca. 75%) er aktuelt beskæftiget i en stilling uden personaleansvar. 

Spørgeskemaundersøgelsen blandt dimittenderne peger endvidere på, at de 
humanistiske cand.it.er typisk er beskæftiget i informations- eller kommunika-
tionsvirksomheder (43%). En analyse af de vestdanske cand.it.er, som aktuelt 
er medlem af ”Cand.it.-karrierenetværket” på LinkedIn peger på, at de 
cand.it.er som er beskæftiget inden for i information og kommunikation, bl.a. 
har job i virksomheder som beskæftiger sig med softwareudvikling, compu-
terprogrammering, produktion af spil- og film mv.5 

Spørgeskemaundersøgelsen blandt dimittenderne peger dog også på, at en be-
tydelig andel af de humanistiske cand.it.er er beskæftiget i rådgivningsvirk-
somheder (ca. 15%), herunder fx hos virksomheder som beskæftiger sig med 
virksomhedsrådgivning, reklamebureauer og virksomheder der beskæftiger sig 
med kommunikationsdesign og grafisk design.  

Tilsvarende peger spørgeskemaundersøgelsen på, at en betydelig andel af de 
humanistiske cand.it.er er beskæftiget i fremstillingsvirksomheder (ca. 14% - 
herunder fx i virksomheder der fremstiller udstyr til navigation og kontrol), 
og i detail-/engroshandlen (ca. 11% - herunder fx virksomheder der beskæfti-
ger sig med salg af software og virksomheder med webshops). 

 

 

5 Kilde: Seismonaut på baggrund af analyse af data fra ”Cand.it.-karrierenetværket” på LinkedIn. Bemærk, 
at karrierenetværket også rummer dimittender med samfundsvidenskabelige og teknisk-/naturvidenskabe-
lige cand.it.-uddannelser. 
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Figur 17: Humanistiske cand.it.ers beskæftigelse, privat sektor 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt cand.it.er. 

For cand.it.er i den private sektor tegner spørgeskemaundersøgelsen desuden 
et billede af, at hovedparten af de humanistiske cand.it.er aktuelt er beskæftiget 
i større organisationer (ca. 60% - 50+ fuldtidsmedarbejdere). Undersøgelsen vi-
ser dog samtidigt, at en betydelig andel er beskæftiget i mindre virksomheder 
(ca. 21% - 10-49 fuldtidsmedarbejdere) og i helt små virksomheder (ca. 19% - 
under 10 fuldtidsmedarbejdere). 

For så vidt angår de humanistiske cand.it.er som aktuelt er beskæftiget i den of-
fentlige sektor, peger spørgeskemaundersøgelsen blandt dimittenderne på, at 
en stor andel af disse beskæftiger sig med uddannelse og forskning (ca. 51%).  

 
6 Kilde: Seismonaut på baggrund af analyse af data fra ”Cand.it.-karrierenetværket” på LinkedIn. Bemærk, at 
karrierenetværket også rummer dimittender med samfundsvidenskabelige og teknisk-/naturvidenskabelige 
cand.it.-uddannelser. 

Spørgeskemaundersøgelsen peger videre på at knap hver femte (ca. 19%) de 
humanistiske cand.it.er, som er beskæftiget i den offentlige sektor, er beskæf-
tiget inden for offentlig administration og forvaltning, mens omtrent hver ti-
ende er beskæftiget inden for enten kultur-/fritidsområdet (ca. 12%) eller in-
den for sundheds-/velfærdsområdet (ca. 11%). 

Analysen af de vestdanske cand.it.er, som aktuelt er medlem af ”Cand.it.-kar-
rierenetværket” på LinkedIn peger på, at de cand.it.er, som er beskæftiget in-
den for den offentlige sektor, har fundet beskæftigelse i såvel staten som 
blandt kommunerne, ligesom en betydelig andel er beskæftiget på universite-
ter, erhvervsakademier og professionshøjskoler.6 

Figur 18: Humanistiske cand.it.ers beskæftigelse, offentlig sektor 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt cand.it.er. 
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Værdiskabelse 

Som beskrevet udgøres analysens omdrejningspunkt dels af de kompetencer, 
som kandidaterne opnår gennem deres cand.it.-uddannelse og dels af betydnin-
gen af disse kompetencer for de organisationer som cand.it.erne er beskæftiget 
i. For at nærme os et sprog for de humanistiske cand.it.ers værdiskabelse un-
dersøges i det følgende balancen mellem kompetenceudbuddet og efterspørgs-
len. 

Balance i udbud og efterspørgsel 

Figuren til højre viser, hvordan de virksomheder og organisationer som be-
skæftiger cand.it.er, vurderer betydningen af cand.it.ernes kompetencer. Figu-
ren viser den andel af respondenterne, som har svaret at en kompetence har 
meget stor eller stor betydning. 

Som det fremgår, synes spørgeskemaundersøgelsen at indikere, at en lang 
række af cand.it.ernes kompetencer har stor eller meget stor betydning for de-
res organisation, heriblandt kompetencer vedr.: 

• digitalisering, digital transformation eller innovation 
• digital teknologiforståelse 
• informationsarkitektur 
• projektledelse 
• forretningsanalyse og business intelligence 

Omvendt indikerer besvarelserne fra aftagerne, at enkelte kompetencer umid-
delbart synes at have mindre betydning for deres organisation. Dette handler 
især om kompetencer ift. gamification og FabLabs, men også om kompetencer 
ift. app- og webudvikling, digitale læringsforløb, e-handel, it i undervisningsfor-
løb, it-drift og support, og systemudvikling/programmering. 
 

Figur 19: Betydning af kompetencer for aftagere 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt organisationer, der beskæftiger cand.it.er (n=54) 
Anm.: Figuren viser andelen af respondenter, som har svaret at den enkelte kompetence har 
enten meget stor eller stor betydning for deres organisation 
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Oversigten til højre tjener derfor som indikation på sammenhængen mellem de 
humanistiske cand.it.ers kompetenceudbud og aftagerens generelle efterspørg-
sel.  

Som det fremgår, tegner analysen et billede af, at der overordnet set synes at 
være sammenhæng mellem de kompetencer, som har størst betydning for afta-
geren og de kompetencer, som særligt er fremtrædende blandt de humanistiske 
cand.it.er. Dette ses ved at mange kompetencer lægger sig langs figurens diago-
nal fra nederste venstre hjørne til øverste højre. Dette gælder især kompetencer 
vedr. brugeroplevelser, brugervenlighed og designprocesser, ligesom det i min-
dre grad synes at gælde for kompetencer vedr. bl.a. digitalisering, digital trans-
formation eller digital innovation, kompetencer vedr. projektledelse, informati-
onsaktitektur mv. 

Sammenstillingen indikerer videre, at værdiskabelsen for cand.it.er med huma-
nistiske cand.it.-uddannelser især er knyttet til deres kompetencer vedr. bruger-
/kundeforståelse og design, herunder ikke mindst deres kompetencer vedr. de-
signprocesser, brugeroplevelser (UX/UI) og brugerforståelse/anvendelighed 
(usability).  

Som det også fremgår, indikerer analysen at udbuddet på nogle områder ikke 
entydigt matcher efterspørgslen. Dette gælder især ift. kompetencer vedr. for-
retningsanalyse og business intelligence, ligesom det i mindre grad gælder for 
kompetencer vedr. gamification. 

 

 

 

 

Tabel 4: Sammenhænge mellem humanistiske cand.it.eres kompetenceudbud 
og aftagernes efterspørgsel 
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Kompetenceudbud blandt humanistiske cand.it.er 
 

Kilde: Seismonaut 2019 
Anm.: Sammenstillingen er baseret på et relativt begrænset antal besvarelser fra aftagere. Be-
mærk også, at aftagerne ikke direkte har forholdt sig til specifikt humanistiske cand.it.er, men 
til cand.it.er samlet. 
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Et kvalitativt blik på de humanistiske cand.it.ers værdiskabelse 

Med henblik på at kunne adressere og konceptualisere cand.it.ernes værdiska-
belse, inddrages der i analysen en række perspektiver. Der har således vist sig 
en forskel ift. om dimittenden er offentlig eller privat ansat, og om dimittenden 
arbejder i en større eller mindre virksomhed, hvorfor dette perspektiv udfol-
des. På baggrund af dette er analysen videre struktureret på følgende para-
metre: produktion og leverancer, udvikling og innovation, salg og marketing, 
samt strategi og ledelse.  

I mindre virksomheder peger analysen overordnet på, at de humanistiske 
cand.it.erne ofte indtager en blækspruttefunktion. Analysen peger således på, at 
de humanistiske cand.it.er i de små organisationer ofte sidder i stillinger, hvor 
deres kernekompetencer såvel som deres mere perifere kompetencer kommer i 
spil.  

De sidder fx gerne med webshopperens brugerrejse og arbejder med at om-
sætte den til forretningsstrategi, ligesom nogle ofte beskæftiger sig med at ved-
ligeholde og udvikle virksomhedens hjemmeside og visuelle identitet. I mange 
tilfælde er den humanistiske cand.it.er i de mindre virksomheder derfor både 
involveret i virksomhedernes løbende salgs- og kommunikationsindsatser og i 
virksomhedernes mere langsigtede og strategiske indsatser. 

I de større virksomheder peger analysen på, at mange humanistiske cand.it.er 
indtager centrale brobyggende roller. I de større virksomheder synes humani-
sterne oftere at være beskæftiget i virksomhedernes kommunikationsafdelinger 
eller i virksomhedernes udviklingsafdelinger. I disse virksomheder synes 
cand.it.erne dermed at være lidt mindre involveret i langsigtede og strategiske 
indsatser, mens de til gengæld oftere fungerer som bindeled mellem fx kom-
munikationsafdelingen og udviklingsafdelingen.  

Her kan den humanistiske cand.it.-dimittend, med sin brede kompetenceprofil, 
være med til at nedbryde siloer. Mens dimittenderne ikke nødvendigvies selv er 
i stand til at kode, eller re-designe hjemmesiden fra bunden, er de dygtige 

projektledere, som forstår sig på at inddrage og anvende indsigter fra kundesi-
den såvel som internt fra virksomheden til, at sikre de gode samarbejde og 
frugtbare projekter i virksomheden. 

Hos offentlige myndigheder og organisationer indtager de humanistiske 
cand.it.er også centrale positioner og i mange tilfælde positioner, som vedrø-
rer dialogen med borgere eller brugere men også gerne dialogen mellem for-
skellige afdelinger internt i organisationen. I andre tilfælde varetager den hu-
manistiske cand.it.er ledelsen af et eller flere udviklingsprojekter, eksempelvis 
arbejdet med digitalisering af medlemsorganisationers tilbud og services over 
for medlemmerne.  

Da de humanistiske cand.it.er indtager mange forskellige positioner og roller, 
er værdiskabelsen også forskellig og afhænger af organisationens/virksomhe-
dens aktiviteter og målsætninger. 

Med henblik på at kunne adressere og konceptualisere de humanistiske 
cand.it.ers værdiskabelse fokuserer analysen på følgende parametre, som er 
relativt gennemgående på tværs af organisationer og virksomheder: 

• produktion og leverancer 
• udvikling og innovation 
• salg og marketing 
• strategi og ledelse 

I det følgende gives eksempler på, hvordan cand.it.ernes kompetencer skaber 
værdi for arbejdsmarkedet inden for hvert af disse parametre.  
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Værdiskabelse ift. produktion og leverancer 

For den del af de humanistiske cand.it.er der er beskæftiget i den private sektor, 
handler dette parameter især om virksomhedernes produkter og tjenester, mens 
det for humanistiske cand.it.er i den offentlige sektor især handler om organisa-
tionernes relationer til borgere, samarbejdspartnere etc.  

Fælles for begge grupper er, at de humanistiske cand.it.er ofte finder beskæfti-
gelse i organisationer med tæt relation til deres kunder/brugere, eller at en stor 
del af deres arbejde netop går på at knytte organisationens produkter/services 
endnu tættere til kunderne eller borgerne.  

” I hverdagen oplever jeg virkelig stor værdi af at der er en 
som kan helt praktisk formidle noget til kunden (…) In-
gen gider læse de lange rapporter. Det skal ikke bare 
være spændende, men også mere oversætteligt.  

– interview med cand.it.-arbejdsgiver 

Værdiskabelsen vedr. produktion og leverancer ligger i fin tråd med perspekti-
vet om ”Kundens tidsalder”, som bl.a. blev introduceret af Manning og Bodine 
i bogen Outside In fra 2012, og hvor budskabet er, at samfundet de senere år har 
bevæget sig fra informationens tidsalder og ind i kundens/brugerens tidsalder.7  

Mens det 20. århundrede satte i gang med produktionens langstrakte tidsalder 
(60 år, ca. 1900-1960), overtog distributionens mellemlange tidsalder i perioden 
fra ca. 1960 til 1990. Siden da tog informationens ganske korte tidsalder, på ca. 
10 år over, og nu hvor forbrugerne, dermed også kunderne/brugerne, er blevet 
så oplyste om produkter og muligheder, argumenteres for, at vi netop er landet 
i kundens/brugerens tidsalder. 

 
7 Manning, Harley & Kerry Bodine (2012): Outside In: The Power of Putting Customers at the Center of Your Business. 

I kundens/brugerens tidsalder er forbrugerne i høj grad er blevet vant til at 
undersøge mulighederne forud for en beslutning (fx et køb) og de starter der-
for sjældent fra nul, selv når de bevæger sig ud i uvante territorier. 

Figur 20: Kundens/Brugerens tidsalder 

 

Kilde: Seismonaut på baggrund af Manning og Bodine (2012) Outside In: The Power of Put-
ting Customers at the Center of Your Business. 

Analysen tegner således et billede af, at de humanstiske cand.it.ers værdiska-
belse i særlig grad er knyttet til sammenhængene mellem organisationens pro-
dukter/ydelser og brugernes/kundernes oplevelser (jf. særligt kompetencer 
vedr. brugeroplevelser og brugervenlighed, men også kompetencer vedr. de-
signantropologi, brugerforståelse, designtænkning mv.).  

Såvel interviewene med cand.it.er og -aftagere, som resultaterne af spørgeske-
maundersøgelserne peger på, at de humanistiske cand.it.er i høj grad skaber 
værdi ved netop at kunne forbinde organisationens produkter/ydelser med 
brugernes/kundernes behov og oplevelser. 

” Der kommer nogen som har uddannelse i brugerinddra-
gelse - det har en kæmpe værdi for os. 

– interview med cand.it.-arbejdsgiver 
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De humanstiske cand.it.ers værdiskabelse synes videre – og i sammenhæng 
med kompetencer vedr. kunde-/brugerperspektivet – at være tæt knyttet til 
både teknologiske og (digitale) processuelle parametre. 

Værdiskabelsen vedr. teknologiske parametre kommer bl.a. til udtryk i matchet 
mellem organisationernes høje efterspørgsel efter og de humanistiske 
cand.it.ers udbud af kompetencer ift. digital teknologiforståelse. De humanisti-
ske cand.it.ers grundlæggende forståelse for it, systemer, programmering mv. 
synes således at være meget efterspurgt blandt aftagerne, ikke mindst i kombi-
nation med kompetencer knyttet til (digitale) processuelle elementer.  

Mere konkret peger analysen på, at de humanistiske cand.it.er bidrager væsent-
ligt til at højne kvaliteten af organisationens produkter/ydelser gennem deres 
forudsætninger for at kunne bygge bro til brugerne/kunderne: 

” Det her med at teste prototyper, det har jeg også taget 
med videre. Ledelsen ville bare sige ’ja’, jeg sagde ’stop, 
lad os teste det’ – og så fik vi 1.000 svar på en survey og 
vi endte med at lave nogle ting om. Det giver altså noget 
at stikke fingeren i vejret og lige få kvalificeret det hele. 

– interview med humanistisk cand.it. 

Værdiskabelsen vedr. (digitale) processuelle parametre kommer især til udtryk i 
matchet mellem organisationernes efterspørgsel efter og de humanistiske 
cand.it.ers udbud af kompetencer ift. digitalisering, digital transformation og 
digital innovation.  

I tillæg til de humanistiske cand.it.ers grundlæggende digitale/teknologiske 
forståelse peger analysen således på, at værdiskabelsen også er knyttet til di-
mittendernes evne til at kunne bidrage til digitale omstillings- og forandrings-
processer i organisationerne. 

” Jeg tror jeg føler jeg skaber allermest værdi, når jeg laver 
digitale løsninger som brugerne kan forstå og anvende – 
når løsningerne er tilpasset lige den målgruppe der skal 
bruge dem. Det er det med at kunne oversætte de krav 
der stilles og have det digitale mindset med sig hele ti-
den. 

– interview med humanistisk cand.it. 
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Værdiskabelse ift. udvikling og innovation 

De humanistiske cand.it.ers værdiskabelse ift. udvikling og innovation sker i 
høj grad i samspil med værdiskabelsen ift. produktion og leverancer. Værdiska-
belse ift. udvikling og innovation er således tæt forbundet med den del af vær-
diskabelsen, som knytter organisationens produkter/services tættere til marke-
det/borgerne.  

Værdiskabelsen ift. udvikling og innovation kommer bl.a. til udtryk i matchet 
mellem organisationernes høje efterspørgsel efter og de humanistiske 
cand.it.ers udbud af kompetencer ift. designtænkning, digital innovation, kon-
ceptudvikling og produkt- og serviceudvikling. 

Evnen til at kunne forbinde organisationens produkter/ydelser med bruger-
nes/kundernes behov og oplevelser medvirker således ofte til forandringer i or-
ganisationerne. Dette kan eksempelvis være i form af bidrag til udvikling af nye 
produkter/services, men kan også være i form af bidrag til at skabe større sam-
menhæng mellem afdelinger og fagområder inden for organisationen. 

” Jeg kan få folk til at tale samme sprog. Udviklerne taler ko-
desprog og sælgerne taler varmt luft. Det er svært for dem 
at mødes. 

– interview med humanistisk cand.it. 

  

” Jeg har nok en gatekeeper-rolle, hvor man skal være sam-
lingspunkt for brugerforståelse og deres inputs og have øje 
for udviklingsteamet. Der er nok der hvor jeg virkelig ska-
ber værdi. Have forståelsen for de forskellige elementer i et 
produkt der fungerer teknisk, men også for de brugere der 
benytter det. 

– interview med humanistisk cand.it. 

Særligt sidstnævnte omkring evnen til at skabe større sammenhæng mellem 
forskellige afdelinger og fagområder inden for organisationen er et gennemgå-
ende parameter ift. de humanistiske cand.it.eres værdiskabelse ift. udvikling 
og innovation.  

De humanistiske cand.it.er ender dermed gerne i en unik position, hvorfra de 
kan bygge bro både mellem forskellige fagfolk men også mellem produktet og 
de tiltænkte brugere.  

” Jeg tror egentlig meget det er den der tværfaglighed, det 
med at have forståelse for forskellige aspekter, at jeg både 
snakker med tekstansvarlige og ved noget om kommunika-
tion og med vores udviklere etc. Jeg er ikke ekspert men jeg 
ved nok om de forskellige områder til at kunne sikre de kan 
snakke med hinanden. 

– interview med humanistisk cand.it. 

Analysen peger i denne sammenhæng på, at evnen som ”organisatoriske bro-
byggere” samtidigt er knyttet til kandidaternes grundlæggende forståelse for it, 
systemer, programmering mv. Flere af de interviewede humanistiske cand.it.er 
peger på, at de i kraft af grundlæggende færdigheder på disse områder både 
kan indgå i dialog med mere specialiserede medarbejdere, fx med medarbej-
dere i udviklingsafdelingen, men også med organisationens ledelse.  

” Lige nu sidder vi og skal overgå til et andet system, som vi 
skal videreudvikle. Jeg kan snakke med ham koderen, ham 
der sælger produktet og mine kolleger. Det er i brobygnin-
gen mellem humanisten og datalogen, at mine kompetencer 
for alvor kommer i spil. 

– interview med humanistisk cand.it. 
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Værdiskabelse ift. salg og marketing 

De humanistiske cand.it.ers værdiskabelse ift. salg og marketing sker tilsva-
rende i høj grad i samspil med værdiskabelsen ift. produktion og leverancer. 
Værdiskabelse ift. salg og marketing er således tæt forbundet med den del af 
værdiskabelsen, som knytter organisationens produkter/services tættere til 
markedet/borgerne. 

Værdiskabelsen ift. salg og marketing kommer bl.a. til udtryk i matchet mellem 
organisationernes høje efterspørgsel efter og de humanistiske cand.it.ers udbud 
af kompetencer ift. marketing og digitale oplevelser, brugeroplevelser, bruger-
venlighed, brugerforståelse mv.  

” I dag laver jeg overordnet marketingsstrategi, hvilke initi-
ativer vi skal fokusere på, det gør jeg i tæt samarbejde 
med vores salgschef. Jeg sidder i vores CRM-system, 
Hotspot og sikrer flows omkring vores kunders tur ind i 
vores system. 

– interview med humanistisk cand.it. 

Som analysen af cand.it.ernes LinkedIn-profiler også illustrerer (jf. illustratio-
nen på side 28), peger analysen på, at de humanistiske cand.it.er i vid udstræk-
ning rummer marketingskompetencer, herunder ikke mindst kompetencer 
knyttet til social, digital eller online marketing.  

Samtidigt peger analysen af cand.it.ernes LinkedIn-profiler og -kompetencer 
på, at de humanistiske cand.it.eres marketingkompetencer synes at være tæt 
forbundet med kompetencer vedr. bruger- og kundeperspektivet.  

” Vi sælger markedsføring for andre virksomheder gen-
nem Google, LinkedIn og Facebook. Vi laver kampag-
ner for dem og sørger for at strategien hjælper til mar-
kedsføring. 

– interview med humanistisk cand.it. 

Samlet tegner denne del af analysen således et billede af, at de humanistiske 
cand.it.er bidrager væsentligt til salg og markedsføring i de organisationer de 
er ansat i, og at værdiskabelsen synes at være tæt knyttet til deres evne til at 
kombinere kompetencer vedr. social, digital eller online marketing med kom-
petencer vedr. bruger-/kundeforståelse og -involvering. 
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Værdiskabelse ift. strategi og ledelse 

De humanistiske cand.it.ers værdiskabelse ift. strategi og ledelse synes i høj 
grad at ske i samspil med værdiskabelsen ift. udvikling og innovation, og her-
under ikke mindst evnen til at skabe sammenhæng mellem forskellige afdelin-
ger og fagområder inden for organisationen. 

” Det har handlet om arbejdsprocesser, procesopbygning 
og struktur, sammensætning og forståelse for teams og 
sammensætning ift. proces. 

– interview med humanistisk cand.it. 

Analysen peger mere konkret på, at den strategiske og ledelsesrelaterede værdi-
skabelse er knyttet til kompetencer vedr. konceptudvikling, designprocesser, 
designtænkning, digital transformation, digitalisering mv. – dvs. kompetencer 
som er knyttet til ledelse og strategi, og hvor analysen peger på et betydeligt 
match mellem organisationernes efterspørgsel og de humanistiske cand.it.ers 
udbud.  

” Den værdi jeg kommer med, er en forståelse for hvordan 
man får en forretning til at køre digitalt og få oversat 
nogle af de værdier og strategiske visioner ind på en 
hjemmeside og digital strategi. Hjemmesiden er den vig-
tigste afdeling for virksomheden – det er her der kom-
mer flest kunder på besøg og der er her flest ser os. 

– interview med humanistisk cand.it. 

 

4.2. Samfundsvidenskabelige cand.it.er 

Mens de humanistiske cand.it.er udgør ca. to tredjedele af det samlede antal 
cand.it.er fra de tre vestdanske universiteter, udgør de godt 1.000 kandidater 
fra samfundsvidenskabelige cand.it.-uddannelser knap en tredjedel (29%). 
Hovedparten af de samfundsvidenskabelige kandidater (ca. 93%) kommer fra 
følgende samfundsvidenskabelige cand.it.-uddannelser, som fortsat tilbydes: 

• It-ledelse (Aalborg Universitet) 
• It, kommunikation og organisation (ITKO) (Aarhus Universitet) 

Figuren nedenfor viser andelen af cand.it.er fra de samfundsvidenskabelige 
cand.it.-uddannelser. 

Figur 21: samfundsvidenskabelige cand.it.ers fordelt på uddannelse  

 
Kilde: Data fra It-vest (n=3.510). * Uddannelsen tilbydes ikke længere 

I den 5-årige periode fra 2014-2018 er der uddannet i alt 604 samfundsviden-
skabelige cand.it.er, svarende til ca. 60% af det samlede antal samfundsviden-
skabelige cand.it.er. I den 3-årige periode fra 2016-2018 er der uddannet i alt 
405 samfundsvidenskabelige cand.it.er, svarende til ca. 40% af det samlede 
antal samfundsvidenskabelige cand.it.er. I det følgende ser vi nærmere på de 
samfundsvidenskabelige cand.it.er og tegner et billede af deres kompetencer, 
beskæftigelse, arbejdsliv og værdiskabelse. 
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Uddannelsesbaggrund og kompetencer 

Figuren nedenfor viser, at den største andel af de samfundsvidenskabelige 
cand.it.er har en humanistisk bachelor-baggrund (ca. 45%). Lidt under hver 
tredje (ca. 29%) har en samfundsvidenskabelig bachelor, mens knap en femte-
del (ca. 19%) har en teknisk- eller naturvidenskabelig bachelor. Dimittender 
med en professionsbachelor er svagest repræsenteret med ca. 7%. 

Figur 22: Samfundsvidenskabelige cand.it.er fordelt på bacheloruddannelse 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt cand.it.er. (n=241) 

Et nærmere blik på de samfundsvidenskabelige cand.it.ers baggrund viser, at en 
stor andel har en bacheloruddannelse inden for enten international virksom-
hedskommunikation, forskellige koblinger af sproguddannelser, samt en del 
med en baggrund inden for informationsvidenskab.  

Blandt de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser, udgør kandidater med 
en bachelorbaggrund inden for politik og administration en stor del, ligesom 
kandidater med en bachelorbaggrund inden for virksomhedskommunikation 
også udgør en betydelig andel. 

Opnåede kompetencer 

Et nærmere blik på de kompetencer som kandidaterne fra de to aktuelle sam-
fundsvidenskabelige uddannelser angiver at have opnået gennem uddannel-
sen, giver et billedet af, en kompetenceprofil der spænder mellem det forret-
ningsstrategiske med teknologiforståelse samt delvis tekniske kompetencer 
vedr. programmering og informationsarkitektur. 

Figur 23: Kompetencer blandt samfundsvidenskabelige cand.it.er 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt cand.it.er. (n=262) 
Anm.: Den enkelte respondent har kunne angive flere kompetencer. 

De mest dominerende kompetencer synes således at være knyttet til ledelses-
relaterede aspekter (projektledelse og it-ledelse), til aspekter vedr. salg og mar-
keting (herunder fx forretningsanalyse og business intelligence). Dertil synes 
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en mindre andel af de samfundsvidenskabelige cand.it.er at fremhæve aspekter 
vedr. digital omstilling, digital teknologiforståelse, systemudvikling og program-
mering.  

Analysen tegner dermed et billede af, at de samfundsvidenskabelige cand.it.er 
rummer en relativt alsidig profil, som i sammenligning med de humanistiske 
cand.it.ere, rummer et relativt tungt fokus på strategiske aspekter, og aspekter 
vedr. it, systemer, programmering. 

” Jeg vil sige at jeg har forståelse for, at når man laver be-
stillinger af systemændringer er det vigtigt at man er me-
get specifik på hvad man gerne vil have og virkelig ind-
drage leverandører og sige at det er ’dét her’ vi gerne vil 
have, for de kan godt misforstå det. 

– citat fra samfundsvidenskabelig cand.it. 

Med denne profil, synes den samfundsvidenskabelige cand.it.-profil gerne at 
operere på et strategisk niveau, fx ift. projektledelse og forretningsanalyse. 
Analysen tegner samtidigt et billede af, at nogle samfundsvidenskabelige 
cand.it.er kombinerer dette med en skarp brugerorienteret profil, mens andre i 
højere grad kombinerer det med salg og marketing. Dette er også illustreret i 
figuren til højre, som viser de samfundsvidenskabelige cand.it.ers angivelser i 
spørgeskemaundersøgelsen af deres opnåede kompetencer. 

 

 

 

 

Figur 24: De samfundsvidenskabelige cand.it.ers opnåede kompetencer, angi-
velser fra dimittender i spørgeskemaundersøgelse 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt samfundsvidenskabelige cand.it.er. (n=262) 
Anm.: Respondenterne har kunne angive flere kompetencer. 

Som det fremgår, domineres kompetencebilledet for samfundsvidenskabelige 
cand.it.er af kompetencer inden for bl.a. projektledelse, kompetencer vedr. it-
implementering og -strategi samt af kompetencer vedr. forretningsanalyse og 
business intelligence.  
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Figuren på den følgende side visualiserer angivne kompetencer på dimittender-
nes LinkedIn-profiler. Visualiseringen bygger på kompetenceangivelser fra i alt 
2.419 profiler. Det har ikke været muligt at isolere de LinkedIn-profiler som 
har en samfundsvidenskabelige cand.it.-uddannelse. Derfor rummer visualise-
ringen en fremhævning, som er baseret på den viden, der er opnået fra spørge-
skemaundersøgelsens resultater blandt samfundsvidenskabelige dimittender, 
fra interviewene med samfundsvidenskabelige dimittender samt fra de sam-
fundsvidenskabelige uddannelsernes studieordninger.  

Visualiseringen illustrerer, at de samfundsvidenskabelige cand.it.er – ligesom de 
humanistiske cand.it.er – samlet set besidder en forholdsvis bred vifte af kom-
petencer. De samfundsvidenskabelige cand.it.er synes dog at være kendetegnet 
ved at besidde kompetencer, som koncentrerer sig omkring it-ledelse og stra-
tegi, digital markedsføring samt bruger-/kunderelaterede forhold. 

Visualiseringen viser endvidere, at kompetencerne vedr. it-ledelse og strategi i 
særlig grad koncentrerer sig projektledelse og -planlægning, analyse, og busi-
ness intelligence. Kompetencerne vedr. digital markedsføring synes især at 
koncentrere sig omkring webdesign, digital/online/SoMe marketing, digitale 
medier mv, mens de bruger-/kunderelaterede kompetencer særligt synes at 
koncentrere sig om kompetencer inden for brugeroplevelser, informationsakti-
tektur, designtænkning mv. 

Netværksanalysen illustrerer endvidere, at de samfundsvidenskabelige cand.it.er 
ofte kombinerer kompetencer inden for disse områder, og at kombinationen af 
disse områder synes at være mere gennemgående end andre kombinationer. 
Dette betyder dog ikke, at de samfundsvidenskabelige cand.it.er ikke besidder 
kompetencer inden for andre kompetencefelter. 
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Figur 25: Illustration af de samfundsvidenskabelige cand.it.eres kompetencer (netværksanalyse)  

 

Kilde: Seismonaut 2019 på baggrund af angivne opnåede kompetencer fra cand.it.ernes LinkedIn-profiler. Datagrundlaget bygger på i alt 2.419 profiler, 224 unikke kompetencer og sammenlagt 
32.213 angivelser af en kompetence. De fremhævede kompetencer bygger på input fra interviews, spørgeskemasvar samt studieordninger – alle knyttet op på humanistiske cand.it.er. 
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Beskæftigelse og arbejdsliv 

Som det fremgår af figuren nedenfor, rummer spørgeskemaundersøgelsen be-
svarelser fra 179 samfundsvidenskabelige dimittender, som aktuelt er beskæfti-
get i den private sektor (svarende til ca. 78%). Som det også fremgår af figuren, 
finder ca. hver femte (18%) samfundsvidenskabelige cand.it.-dimittend beskæf-
tigelse i den offentlige sektor, mens blot 3% finder beskæftigelse i den tredje 
sektor, dvs. i erhvervs- og brancheorganisationer, fagforbund og a-kasser, 
NGO’er o. lign. 

Figur 26: Samfundsvidenskabelige cand.it.ers sektorielle beskæftigelse 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt cand.it.er. (n=229) 

For så vidt angår den del af de samfundsvidenskabelige cand.it.er som aktuelt 
er beskæftiget inden for den private sektor, peger spørgeskemaundersøgelsen 
blandt dimittenderne samtidigt på, at knap hver femte (ca. 21%) aktuelt er be-
skæftiget i en stilling med personaleansvar (heriblandt hovedparten i en mel-
lemlederstilling), samt at en mindre andel (ca. 3%) er selvstændige. Den reste-
rende gruppe (ca. 78%) er beskæftiget i en stilling uden personaleansvar. 

Spørgeskemaundersøgelsen blandt dimittenderne peger endvidere på, at de 
samfundsvidenskabelige cand.it.er typisk er beskæftiget i informations- eller 
kommunikationsvirksomheder (ca. 42%). Spørgeskemaundersøgelsen peger 
dog også på, at en betydelig andel af de samfundsvidenskabelige cand.it.er er 
beskæftiget i rådgivningsvirksomheder (ca. 21%). 

For cand.it.erne i den private sektor, tegner spørgeskemaundersøgelsen desu-
den et billede af, at hovedparten af de samfundsvidenskabelige cand.it.er ak-
tuelt er beskæftiget i større organisationer (ca. 83% - 50+ fuldtidsmedarbej-
dere). De resterende fordeler sig på med flest på mindre virksomheder (ca. 
11% - 10-49 fuldtidsmedarbejdere) og ganske få i de helt små virksomheder 
(ca. 6% - under 10 fuldtidsmedarbejdere).  

Figur 27: Samfundsvidenskabelige cand.it.ers beskæftigelse, privat sektor 

 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt cand.it.er. (n=229) 

For så vidt angår de samfundsvidenskabelige cand.it.er som aktuelt er beskæf-
tiget i den offentlige sektor (svarende til 41 dimittender), peger 
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spørgeskemaundersøgelsen på, at lidt over halvdelen af disse beskæftiger sig 
med offentlig administration og forvaltning. 

Figur 28: Samfundsvidenskabelige cand.it.ers beskæftigelse,  
offentlig sektor 

 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt cand.it.er. (n=41) 

Spørgeskemaundersøgelsen peger videre på at knap hver femte af de sam-
fundsvidenskabelige cand.it.er, som er beskæftiget i den offentlige sektor, er 
beskæftiget inden uddannelse og forskning, ca. 15% er beskæftiget inden for 
sundhed og velfærd mens kultur-/fritidsområdets optag er minimal. 

Analysen af de vestdanske cand.it.er, som aktuelt er medlem af ”Cand.it.-karri-
erenetværket” på LinkedIn, peger på, at de cand.it.er, som er beskæftiget inden 
for den offentlige sektor, har fundet beskæftigelse i såvel staten som blandt 
kommunerne, ligesom en betydelig andel er beskæftiget på universiteter, er-
hvervsakademier og professionshøjskoler.8 

 

 
8 Kilde: Seismonaut på baggrund af analyse af data fra ”Cand.it.-karrierenetværket” på LinkedIn. Bemærk, at 
karrierenetværket også rummer dimittender med humanistiske og teknisk-/naturvidenskabelige cand.it.-ud-
dannelser. 

Værdiskabelse 

Figuren nedenfor viser, hvordan de organisationer som beskæftiger cand.it.er, 
vurderer betydningen af cand.it.ernes kompetencer. Figuren viser alene den 
andel af respondenterne, som har svaret at en kompetence har meget stor el-
ler stor betydning for organisationen. 

Figur 29: Betydning af kompetencer for aftagere 

 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt organisationer, der beskæftiger cand.it.er (n=54) 
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Som det fremgår, indikerer spørgeskemaundersøgelsen, at en lang række af 
cand.it.ernes kompetencer har stor eller meget stor betydning for deres organi-
sation, heriblandt kompetencer vedr.: 

• digitalisering, digital transformation eller innovation 
• digital teknologiforståelse 
• informationsarkitektur 
• projektledelse 
• forretningsanalyse og business intelligence 

Omvendt indikerer besvarelserne fra aftagerne, at enkelte kompetencer umid-
delbart synes at have mindre betydning for deres organisation. Dette handler 
især om kompetencer ift. gamification og FabLabs, men også om kompetencer 
ift. app- og webudvikling, digitale læringsforløb, e-handel, it i undervisningsfor-
løb, it-drift og support, og systemudvikling/programmering. 

Spørgeskemaundersøgelsen blandt aftagerne giver ikke mulighed for at analy-
sere den direkte betydning af de samfundsvidenskabelige cand.it.ers kompeten-
cer. Oversigten til højre tjener derfor alene som indikation på sammenhængen 
mellem de samfundsvidenskabelige cand.it.ers kompetenceudbud og aftagerens 
efterspørgsel.  

Som det fremgår, tegner analysen et billede af, at de samfundsvidenskabelige 
kandidater besidder en række kompetencer, som også efterspørges af aftagerne. 
Dette ses ved at mange kompetencer lægger sig langs figurens diagonal fra ne-
derste venstre hjørne til øverste højre. 

Det gælder ikke mindst kompetencer ift. digitalisering, digital transformation 
eller digital innovation, kompetencer ift. projektledelse, kompetencer ift. for-
retningsanalyse og business intelligence, og kompetencer ift. it-ledelse,  
-implementering og -strategi. Sekundært gælder dette også for kompetencer ift. 
digital teknologiforståelse, informationsarkitektur, designprocesser, marketing 
og digitale oplevelser, samt systemudvikling og programmering. 

Tabel 5: Sammenhænge mellem samfundsvidenskabelige cand.it.eres kompe-
tenceudbud og aftagernes efterspørgsel 
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Kompetenceudbud blandt samfundsvidenskabelige cand.it.er 
 

Kilde: Seismonaut 2019 
Anm.: Sammenstillingen er baseret på et relativt begrænset antal besvarelser fra aftagere. Be-
mærk også, at aftagerne ikke direkte har forholdt sig til specifikt samfundsvidenskabelige 
cand.it.er, men til cand.it.er samlet. 

Analysen peger på, at aftagerne efterspørger nogle kompetencer, som i min-
dre grad dominerer billedet blandt de samfundsvidenskabelige kandidater. 
Det gælder fx kompetencer ift. designantropologi og brugerforståelse, kon-
ceptudvikling, designtænkning, brugeroplevelser, brugervenlighed og social 
media management/optimering, der kun i lav grad optræder blandt de sam-
fundsvidenskabelige cand.it.er. 
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Oversigten tydeliggør at de samfundsvidenskabelige cand.it.er ikke nødvendig-
vis rammer efterspørgslen perfekt, men den viser også at de ofte besidder en 
forståelse af digitalisering, digital transformation/innovation kombineret med 
projektledelse, forretningsanalyse samt it-ledelse, -implementering og -strategi. 
Denne kombination af kompetencer koblet med en forståelse for designpro-
cesser og softwareudvikling har gennem analysen vist sig ganske værdiska-
bende. 

” Jeg tror jeg skaber værdi når jeg har styr på projekterne 
og hvem der skal gøre hvad og hvornår […] så dem i 
gruppen ikke løber hovedløse rundt eller bare sidder og 
venter. 

– interview med samfundsvidenskabelig cand.it. 

Styrken for de samfundsvidenskabelige cand.it.er ligger dermed i kombinatio-
nen af det digitale, teknologiforståelse og designprocesser koblet med en stærk 
forretningsstrategiske profil. Den samfundsvidenskabelige cand.it.-profil, ska-
ber derved værdi på tværs både: produktion og leverancer, udvikling og inno-
vation, salg og marketing samt strategi og ledelse. 

Værdien af den samfundsvidenskabelige cand.it.-profil opstår fx i forbindelse 
med produktion og leverancer i form af det førnævnte bindeled: 

” Når jeg sidder med meget teknisk skolede typer, så kan 
jeg være bindeled mellem dem og vores CBS-typer og 
dermed oversætte hvis man kan sige det. 

– interview med samfundsvidenskabelig cand.it. 

Dermed bidrager den samfundsvidenskabelige cand.it.er eksempelvis med at 
bygge bro mellem forretningsstrategiske overvejelser og teknisk udvikling. 

På samme måde er den samfundsvidenskabelige cand.it.er med til at sikre ud-
vikling og innovation gennem denne brobyggerrolle, der kommer i spil mel-
lem forskellige fagligheder, der ikke selv er i stand til at oversætte eget do-
mæne:  

” Jeg er en der både kan tale forretningssproget og 
it-sproget. Jeg kan ikke programmere, men kan 
fortælle programmøren hvad han skal lave. Og 
kan samtidigt fortælle ledelsen hvad der skal ske, 
[jeg kan] forstå og forklare. 

– interview med samfundsvidenskabelig cand.it. 

Mens den samfundsvidenskabelige cand.it.er nok mere skaber værdi i om-
kringliggende område til salg og marketing, end direkte, kan man i det strate-
giske ledelsesmæssige niveau også spore den samfundsvidenskabelige 
cand.it.ers værdiskabelse: 

” På mit job, når jeg snakker med folk i driftsafdelingen, så 
er de meget snæversynede og de vil helst bare passe de-
res eget. Det er svært når man er specialist i et eller an-
det, det er svært at zoome ud. Derfor er det min rolle at 
skulle kunne se det store perspektiv. 

– interview med samfundsvidenskabelig cand.it. 

Værdien, der ofte beror på it- og projektledelse, brobyggerrollen samt en for-
ståelse for koblingen af netop det digitale med forretningsstrategi og bru-
gerne/kunderne, er vigtigt for både udvikling og kvalitet af virksomhedernes 
produkter og ydelser. 
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4.3. Teknisk-naturvidenskabelige cand.it.er 

De teknisk-naturvidenskabelige cand.it.er udgør en begrænset andel af det sam-
lede cand.it.er (ca. 4%). Hovedparten (ca. 82%) er uddannet på den eneste ak-
tuelle teknisk-naturvidenskabelige uddannelse inden for It-vest-samarbejdet, 
nemlig uddannelsen i Softwarekonstruktion/It, Design & Application develop-
ment ved Aalborg Universitet. I den 3-årige perioden fra 2016-2018 er der ble-
vet uddannet i alt 34 teknisk-naturvidenskabelige cand.it.er.  

I det følgende ser vi nærmere på de teknisk-naturvidenskabelige cand.it.er og 
tegner et billede af deres kompetencer, beskæftigelse, arbejdsliv og værdiska-
belse. 

Uddannelsesbaggrund og kompetencer 

Blandt de 141 aktuelle teknisk-naturvidenskabelige cand.it.er, har 26 besvaret 
spørgeskemaundersøgelsen, svarende til en besvarelsesprocent på ca. 18%. 
Blandt de 21 teknisk-naturvidenskabelige respondenter, som i spørgeskemaun-
dersøgelsen har angivet deres bachelorbaggrund, angiver 13, at de har en tek-
nisk-naturvidenskabelig bachelor. Dertil angiver 4 respondenter, at de har en 
humanistisk bachelorbaggrund, ligesom 4 angiver at de har en samfundsviden-
skabelig bachelorbaggrund. 

Som det fremgår af figuren til højre, synes de teknologiske kompetencer at do-
minere billedet hos de teknisk-naturvidenskabelige cand.it.er. Systemudvikling 
og programmering synes at være dominerende, ligesom kompetencer vedr. in-
formationsaktitektur, app- og webudvikling også synes at være fremherskende. 
Som det dog også fremgår, tegner analysen et billede af, at de teknisk-naturvi-
denskabelige cand.it.er også besidder en række ikke-tekniske kompetencer, her-
under kompetencer ift. brugervenlighed, brugeroplevelser, designtænkning mv. 

 

 

Figur 30: Kompetencer blandt teknisk-naturvidenskabelige cand.it.er 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt cand.it.er. (n=26) 
Anm.: Den enkelte respondent har kunne angive flere kompetencer. 

Figuren på den følgende side visualiserer angivne kompetencer på dimitten-
dernes LinkedIn-profiler for alle de cand.it.-profiler, der har ladet sig knytte 
til uddannelserne under It-vest. Det har ikke været muligt at isolere de tek-
nisk-naturvidenskabelige cand.it.-profiler. Derfor rummer visualiseringen en 
fremhævning, som er baseret på den viden, der er opnået fra spørgeskemaun-
dersøgelsens resultater blandt teknisk-naturvidenskabelige dimittender, fra in-
terviewene med teknisk-naturvidenskabelige dimittender samt fra de teknisk-
naturvidenskabelige uddannelsernes studieordninger. Diagrammet illustrerer, 
at de teknisk-naturvidenskabelige cand.it.ers kompetencer især synes at kon-
centrere sig omkring kompetencer inden for softwareudvikling og program-
mering og omkring kompetencer inden for it-ledelse og strategi. 
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Figur 31: Illustration af de teknisk-naturvidenskabelige cand.it.eres kompetencer (netværksanalyse)  

 

Kilde: Seismonaut 2019 på baggrund af angivne opnåede kompetencer fra cand.it.ernes LinkedIn-profiler. Datagrundlaget bygger på i alt 2.419 profiler, 224 unikke kompetencer og sammenlagt 
32.213 angivelser af en kompetence. De fremhævede kompetencer bygger på input fra interviews, spørgeskemasvar samt studieordninger – alle knyttet op på humanistiske cand.it.er. 
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Beskæftigelse, arbejdsliv og værdiskabelse 

Blandt de 26 teknisk-naturvidenskabelige cand.it.er, som har besvaret spørge-
skemaundersøgelsen, er hovedparten beskæftiget i den private sektor. Lidt 
mere end halvdelen af disse er beskæftiget inden for informations- og kommu-
nikationsvirksomhed. De resterende er beskæftiget i finansielle virksomheder 
eller i rådgivningsvirksomheder. 

Spørgeskemaundersøgelsen blandt aftagerne giver ikke mulighed for at analy-
sere den direkte betydning af de teknisk-naturvidenskabelige cand.it.ers kom-
petencer. Oversigten til højre tjener derfor alene som indikation på sammen-
hængen mellem de teknisk-naturvidenskabelige cand.it.ers kompetenceudbud 
og aftagerens efterspørgsel.  

Som det fremgår, tegner analysen et billede af, at de teknisk-naturvidenskabe-
lige cand.it.ers værdiskabelse især skal henføres til deres kompetencer vedr. sy-
stemudvikling og programmering, som i høj grad efterspørges af aftagerne. 
Analysen peger også på, at deres værdiskabelse i nogen grad også kan henføres 
til kompetencer vedr. informationsarkitektur, designprocesser, designtænkning, 
brugeroplevelser mv. 

Hvor de teknisk-naturvidenskabelige måske ikke rammer 100% plet ift. efter-
spørgslen efter kompetencer, er deres kombination af de tunge tekniske kom-
petencer som systemudvikling og programmering koblet med designprocesser 
og brugerforståelse en ganske værdifuld. De ender derved med en profil der er 
bredere (om end mindre specialiseret) end den typiske datalog. 

” Vi tænker en smule anderledes end dem med meget fo-
kus på det tekniske. Vi har mere fokus på brugerne og 
tænker i det hele taget meget brugercentreret. 

– interview med teknisk-naturvidenskabelig cand.it.er 

 

Tabel 6: Sammenhænge mellem teknisk-naturvidenskabelige cand.it.eres 
kompetenceudbud og aftagernes efterspørgsel 
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Kompetenceudbud blandt teknisk-naturvidenskabelige cand.it.er 
 

Kilde: Seismonaut 2019 
Anm.: Sammenstillingen er baseret på et relativt begrænset antal besvarelser fra aftagere. Be-
mærk også, at aftagerne ikke direkte har forholdt sig til specifikt humanistiske cand.it.er, men 
til cand.it.er samlet. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Et komparativt blik på cand.it.erne 
Dimittenderne fra de humanistiske, samfundsvidenskabelige og teknisk-naturvidenskabelige cand.it.-uddannelser både rummer ligheder og 
forskelle. I dette kapitel beskrives disse nærmere. 
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Gennemgangen af cand.it.ernes kompetencer viser, at dimittenderne fra de 
humanistiske, samfundsvidenskabelige og teknisk-naturvidenskabelige cand.it.-
uddannelser både rummer ligheder og forskelle. 

Hvor de humanistisk uddannede cand.it.er i særlig grad opnår kompetencer 
omkring brugerforståelse og designprocesser, synes de samfundsvidenskabe-
lige cand.it.er i højere grad at besidde kompetencer inden for strategi- og for-
retningsudvikling. Dette er også illustreret i figuren nedenfor, som er baseret 
på resultater fra spørgeskemaundersøgelsen blandt cand.it.erne, og som ud-
trykker i hvilken grad humanistiske hhv. samfundsvidenskabelige kandidater 
vurderer, de har opnået udvalgte kompetencer. 

Som det fremgår, peger analysen på, at cand.it.er fra humanistiske cand.it.-ud-
dannelser især opnår kompetencer vedr. bruger-/kundeforståelse og design, 
mens cand.it.er fra samfundsvidenskabelige cand.it.-uddannelser især opnår 
kompetencer vedr. forretningsudvikling, it-strategi og -ledelse. 

For så vidt angår cand.it.er fra humanistiske cand.it.-uddannelser domineres 
billedet af kompetencer inden for bl.a. user experience (UX/UI), usability og 
designprocesser, mens billedet for cand.it.er fra samfundsvidenskabelige 
cand.it.-uddannelser domineres af kompetencer inden for bl.a. projektledelse, 
kompetencer vedr. it-implementering og -strategi samt kompetencer vedr. for-
retningsanalyse og business intelligence.

Figur 32: Opnåede kompetencer blandt humanistiske og samfundsvidenskabelige cand.it.er, angivelser fra dimittender i spørgeskemaundersøgelse 

Humanistiske cand.it.er 

 

Samfundsvidenskabelige cand.it.er 

 
Kilde: Data fra spørgeskemaundersøgelse blandt vestdanske cand.it.er. Opgørelsen er baseret på 660 besvarelser fra humanistiske cand.it.er og 262 besvarelser fra samfundsvidenskabelige cand.it.er. 
Angivelserne fra cand.it.erne er omregnet til en score ud fra antallet af angivelser for den enkelte kompetence i forhold til det samlede antal mulige angivelser. 
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Som nævnt viser analysen dog også, at de humanistiske, samfundsvidenskabe-
lige og teknisk-naturvidenskabelige cand.it.er besidder en række fælles kompe-
tencer. Dette gælder især kompetencer vedr. projektledelse, designprocesser, 
digital teknologiforståelse, design thinking og informationsarkitektur. 

I tillæg hertil kommer en række kompetencer, som er fremtrædende for to af 
de tre typer af cand.it.er. Dette gælder især kompetencer vedr. user experience 
(HUM & TEK-NAT), usability (HUM & TEK-NAT), digitalisering, digital 
transformation eller digital innovation (HUM & SAMF), it-ledelse, -imple-
mentering og -strategi (SAMF & TEK-NAT), og systemudvikling og pro-
grammering (SAMF & TEK-NAT). 

 

Foruden disse tværgående kompetencer viser analysen, at en række kompeten-
cer er mere særegne. De humanistiske cand.it.er er således de eneste for hvem, 
kompetencer vedr. konceptudvikling, designantropologi og brugerforståelse 
indgår blandt de mest dominerende kompetencer. For de samfundsvidenska-
belige cand.it.er gælder det tilsvarende for kompetencer vedr. forretningsana-
lyse/business intelligence, mens det for de teknisk-naturvidenskabelige 
cand.it.er gælder for kompetencer vedr. app-/ webudvikling.  

Oversigten nedenfor viser, hvilke kompetencer, der i særlig grad er fremtræ-
dende for de tre typer. De mørkrøde markeringer illustrerer særegne kompe-
tencer. De lyserøde markeringer angiver kompetencer, som er delt mellem to 
af typerne, mens de lyse markeringer angiver tværgående kompetencer. 

Tabel 7: Ligheder og forskelle mellem de tre fakultetsgrupper for cand.it.er 

Humanistiske: Top 10-komperencer Samfundsvidenskabelige: Top 10-komperencer Teknisk-naturvidenskabelige: Top 10-komperencer 

   
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt cand.it.er. Her opdelt under hhv. humanistisk uddannede (n=660), samfundsvidenskabeligt uddannede (n=262) og teknisk-naturvidenskabeligt uddannede (n= 26). 
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For de humanistiske cand.it.er peger analysen på, at deres værdiskabelse 
især er knyttet til deres kompetencer vedr. bruger-/kundeforståelse og design, 
herunder ikke mindst deres kompetencer vedr. designprocesser, brugerople-
velser (UX/UI) og brugerforståelse/anvendelighed (usability).  

Analysen peger videre på, at der overordnet set synes at være sammenhæng 
mellem de kompetencer, som har størst betydning for aftageren og de kompe-
tencer, som særligt er fremtrædende blandt de humanistiske cand.it.er. Dette 
gælder især kompetencer vedr. brugeroplevelser, brugervenlighed og design-
processer, ligesom det i mindre grad synes at gælde for kompetencer vedr. 
bl.a. digitalisering, digital transformation eller digital innovation, kompetencer 
vedr. projektledelse, informationsaktitektur mv. 

For de samfundsvidenskabelige cand.it.er peger analysen på, at deres vær-
diskabelse især er knyttet til deres kompetencer ift. digitalisering, digital trans-
formation eller digital innovation, kompetencer ift. projektledelse, kompeten-
cer ift. forretningsanalyse og business intelligence, og kompetencer ift. it-le-
delse, -implementering og -strategi.  

Styrken for de samfundsvidenskabelige cand.it.er ligger dermed i kombinatio-
nen af det digitale fokus, teknologiforståelsen og designprocesser koblet med 
en stærk forretningsstrategiske forståelse.  

For de teknisk-naturvidenskabelige cand.it.er peger analysen på, at deres 
værdiskabelse især er knyttet til deres kompetencer vedr. de tungere tekniske 
kompetencer, som fx systemudvikling og programmering, koblet med deres 
kompetencer vedr. designprocesser og brugerforståelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


