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Om Uddannelseszoom 
 

Hvad er Uddannelseszoom? 

Uddannelseszoom er et digitalt værktøj, hvor brugeren helt enkelt kan 

sammenligne op til tre uddannelser ad gangen på selvvalgte parametre.  

 

Brugeren kan sammenligne de erhvervskompetencegivende erhvervsuddannelser 

og videregående uddannelser på en række parametre om uddannelsernes kvalitet 

og relevans. 

 

Datagrundlaget i Uddannelseszoom er registerbaserede data fra Danmarks 

Statistik. 

 

Formål 

Formålet er at understøtte unges valgproces i forbindelse med valg af uddannelse 

ved at stille sammenlignelig information om uddannelsers kvalitet og relevans til 

rådighed. 

 

Målgruppe  

Uddannelseszoom henvender sig til folkeskolens ældste elever, elever i 

ungdomsuddannelser, unge og voksne uden for uddannelsessystemet, studerende 

på de videregående uddannelser og erhvervsuddannelser, forældre og vejledere.  

 

Om data  

Uddannelseszoom viser sammenlignelig information baseret på registre fra 

Danmarks Statistik for videregående uddannelser under Uddannelses- og 

Forskningsministeriet og Justitsministeriet. Desuden indeholder 

Uddannelseszoom information om erhvervsuddannelser under 

Undervisningsministeriet.  

 

Nogle uddannelsessteder tilbyder den samme uddannelse på forskellige afdelinger i 

flere byer. Opgørelserne er beregnet på baggrund af alle studerende og 

færdiguddannede fra alle afdelinger på uddannelsesstedet og ikke fra den enkelte 

afdeling. Det betyder, at for en bruger der sammenligner samme uddannelse på 

forskellige adresser på samme uddannelsesinstitution vil informationen være ens, 

eksempelvis socialrådgiver i Holstebro og Risskov på Professionshøjskolen VIA 

University College. 

 

Titlerne på uddannelserne stammer fra UddannelsesGuidens artikler. I forbindelse 

med udviklingen af værktøjet er der gennemført en kobling mellem artiklerne og  

uddannelsernes registrering i Danmarks Statistik. Det betyder eksempelvis, at 

information om en uddannelse, der har skiftet navn findes i Uddannelseszoom og 

UddannelsesGuiden under det nye navn. Data til parametrene er dannet således, at 

tidligere og nuværende uddannelser er slået sammen under samme navn, hvor det 

er skønnet relevant. For eksempel er dimittender fra uddannelsen Ernærings- og 

husholdningsøkonom slået sammen med dimittender fra den senere uddannelse til 

Professionsbachelor i ernæring og sundhed. 

 

Endvidere er data til parametrene dannet med udgangspunkt i Danmarks Statistiks 

registrering af uddannelser som i nogle tilfælde, primært historisk, har været 
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mindre detaljerede end det aktuelle uddannelsesudbud. For eksempel er data for 

både bacheloruddannelsen i Latin og bacheloruddannelsen i Græsk på Københavns 

Universitet dannet på baggrund af Danmarks Statistiks registrering af 

bacheloruddannelsen i Klassisk filologi. Det betyder, at visningen af data på de to 

uddannelser er identisk på de parametre, der baseres på data fra Danmarks 

Statistik. 

 

Om parametrene  

Følgende parametre er tilgængelige i Uddannelseszoom:  

 

Brancher 

Beskrivelse:  Samtlige færdiguddannede fra uddannelsen, der er i job vises i de tre 

brancher, hvor flest fra uddannelsen er beskæftiget. 

Færdiguddannede, der er beskæftiget i andre brancher end de tre, er 

samlet i kategorien ”Øvrige brancher”. Derudover kan du for den 

enkelte branche se, hvor stor en andel, der er beskæftiget 

henholdsvis på det offentlige og det private arbejdsmarked. 

Branche- og sektorfordelingen er opgjort over de seneste tre år, hvor 

der er tilgængelig information. Se liste over brancher under 

”Oversigt over brancher” nederst i beskrivelsen. 

 Fordelingen på brancher vises i procent, og sektorfordelingen vises 

som andele af hver branche. Personer der er i gang med en ny 

uddannelse ikke indgår. 

 

Population:  Personer der har fuldført en erhvervsuddannelse eller en 

videregående uddannelse. For personer uddannet på universiteter er 

kun kandidatuddannelser medtaget. Personer med flere fuldførte 

uddannelser registreres på den seneste fuldførte uddannelse. 

 

Kilde:  Uddannelses- og Forskningsministeriets beregninger baseret på 

data fra Danmarks Statistik. Branchedata er hentet fra den 

registerbaserede arbejdsstyrkestatistik.  

 
  

http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/registerbaseret-arbejdsstyrkestatistik.aspx
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/registerbaseret-arbejdsstyrkestatistik.aspx
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Løn 

Beskrivelse: Lønnen opgøres som gennemsnitlig indkomst pr. måned for 

nyuddannede og for dem, der har været færdiguddannede i 10 år. 

Nyuddannedes indkomst er målt i andet år efter fuldførelsen. Den 

månedlige indkomst er opgjort som erhvervsindkomsten i året 

divideret med 12 måneder (uanset beskæftigelsesomfanget i årets 

løb) og er baseret på årlige oplysninger fra SKAT. Lønnen er 

desuden et gennemsnit af de færdiguddannedes erhvervsindkomst 

pr. måned over de seneste tre år, hvor der er tilgængelig 

information. Personer uden indkomst indgår ikke i opgørelsen 

ligesom personer der er i gang med en ny uddannelse ikke indgår. 

Vises i kroner i hele tusinder pr. måned. 

 

Population:  Personer der har fuldført en erhvervsuddannelse eller en 

videregående uddannelse. For personer uddannet på universiteter er 

kun kandidatuddannelser medtaget. Personer med flere fuldførte 

uddannelser registreres på den seneste fuldførte uddannelse. 

 

Kilde:  Uddannelses- og Forskningsministeriets beregninger baseret på 

data fra Danmarks Statistik. Erhvervsindkomst er en del af 

personindkomststatistikken.  

 

Iværksætteri 

Beskrivelse:  For de færdiguddannede fra uddannelsen er det opgjort hvor mange, 

der i perioden fra uddannelsens påbegyndelse til 10 år efter 

afslutningen, har startet egen virksomhed. Iværksætteri er opgjort 

som et gennemsnit af de seneste tre år, hvor der er tilgængelig 

information om iværksætteri og hvor dimittenderne har 10 års 

anciennitet. 

Vises i procent. 

 

Population:  Personer der har fuldført en erhvervsuddannelse eller en 

videregående uddannelse. For personer uddannet på universiteter er 

kun kandidatuddannelser medtaget. Personer med flere fuldførte 

uddannelser registreres på den seneste fuldførte uddannelse. 

 

Kilde:  Uddannelses- og Forskningsministeriets beregninger baseret på 

data fra Danmarks Statistik, se evt. dokumentation vedr. 

iværksætterdatabasen.  

 
  

http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/personindkomst.aspx
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/ivaerksaetterdatabasen.aspx
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Ledighed 

Beskrivelse:  Ledighed viser andelen af færdiguddannede fra uddannelsen, der er 

omfattet af registreret ledighed. Ledigheden opgøres for 

nyuddannede og for dem, der har været færdiguddannede i 10 år. 

Ledigheden (bruttoledigheden) for nyuddannede måles i det kvartal, 

der falder seks måneder efter uddannelsen er afsluttet. Ledigheden 

er et gennemsnit af de færdiguddannedes ledighed over de seneste 

tre år, hvor der er tilgængelig information. 

Vises i procent. 

 

Population:  Personer der har fuldført en erhvervsuddannelse eller en 

videregående uddannelse. For personer uddannet på universiteter er 

kun kandidatuddannelser medtaget. Personer med flere fuldførte 

uddannelser registreres på den seneste fuldførte uddannelse. 

Personer der dør, er på barsel, flytter til udlandet eller går i gang 

med en ny uddannelse indgår med ledighedsgrad 0, svarende til 

fuldtidsbeskæftigelse. 

 

Kilde:  Uddannelses- og Forskningsministeriets beregninger baseret på 

data fra Danmarks Statistik, se evt. dokumentation om 

ledighedsbegreber. 
 

Gennemførselstid 

Beskrivelse:  Gennemførselstid er opgjort som antal år og måneder, som de 

færdiguddannede har brugt til at gennemføre uddannelsen. 

Gennemførselstid er opgjort over de seneste tre år, hvor der er 

tilgængelig information. Du kan læse mere om, hvor lang studietid 

uddannelsen er normeret til i uddannelsesartiklerne på 

UddannelsesGuiden. 

 

Population:  Personer der har fuldført en erhvervsuddannelse eller en 

videregående uddannelse. Personer med flere fuldførte uddannelser 

registreres på den senest fuldførte uddannelse. 

 

Kilde:  Uddannelses- og Forskningsministeriets beregninger baseret på 

data fra Danmarks Statistiks ELEV-register. 

 
  

http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/metode/ledighedsbegreber.aspx
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/elevregistret.aspx
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Frafald 

Beskrivelse:  Frafald opgøres som den andel, der begynder på uddannelsen, men 

afbryder uddannelsen i løbet af det første studieår. Påbegyndte, der 

har skiftet uddannelse i løbet af det første studieår, medregnes som 

frafald på uddannelsen. Frafald er opgjort som et gennemsnit af de 

seneste tre år, hvor der er tilgængelig information. 

Vises i procent. 

 

Population:  Personer, der er begyndt på enten en erhvervsuddannelse eller en 

videregående uddannelse opgjort pr. 1. oktober. 

 

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets beregninger baseret på 

data fra Danmarks Statistiks ELEV-register. 

 

 

 

  

http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/elevregistret.aspx
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Hvad betyder ” Ingen tilgængelig information på dette uddannelsessted”? 

Der kan være flere årsager til, at der ikke er data på en eller flere parametre for den 

valgte uddannelse: 

 Der mangler data på uddannelsen i Danmarks Statistiks registre. 

 Der vises ikke ledighed, løn og brancher for bacheloruddannelser på 

universiteterne.  

 Hvis en uddannelse er ny, kan det betyde, at der endnu ikke findes data om 

uddannelsen på alle parametre. 

 Uddannelses- og Forskningsministeriet følger retningslinjerne i 

persondataloven. I praksis betyder det, at der ikke vises eller beregnes andele 

på parametre med færre end 10 personer i populationen. 

 Bemærk, at da Erhvervsakademierne er relativt nye, og aktiviteten på 

uddannelserne er overført fra Erhvervsskolerne, vil 

erhvervsakademiuddannelserne i stort omfang mangle data for parametrene 

”Iværksætteri”, ”Ledighed” og ”Løn” for færdiguddannede 10 år efter endt 

uddannelse.  

 

Kvalitet 

Uddannelseszoom er udviklet med input fra: 

- Studerende fra videregående uddannelser (via Danske Studerendes 

Fællesråd) 

- Studerende fra erhvervsuddannelserne (via Erhvervsskolernes 

Elevorganisation) 

- Studievalg 

- Ungdommens Uddannelsesvejledning Danmark 

- eVejledning 

- UddannelsesGuiden 

- Universiteterne (via Danske Universiteter) 

- Professionshøjskolerne (via Danske Professionshøjskoler) 

- Erhvervsakademierne (via Danske Erhvervsakademier) 

- Erhvervsskolerne (via Danske Erhvervsskoler) 

 

Adgang til data 

Data, som vises i Uddannelseszoom, er offentligt tilgængelige på Uddannelses- og 

Forskningsministeriets hjemmeside www.ufm.dk. 

 

Nyt i 2016 

Værktøjet udvides i 2016 med: 

 

 Indsamlede oplysninger fra de videregående uddannelsessteder om 

undervisnings- og vejledningstimer samt forskningsdækning på 

universitetsuddannelser og de videregående kunstneriske uddannelser. 

 Indsamlede spørgeskemadata. Spørgeskemaet omhandler igangværende 

studerendes vurderinger af uddannelsernes kvalitet og færdiguddannedes 

vurderinger af uddannelsernes relevans ift. arbejdsmarkedet. Omfatter kun 

videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

 Det forventes, at registerbaseret information for uddannelser under 

Kulturministeriet og Forsvarsministeriet inkluderes i værktøjet ved næste 

opdatering primo 2016. 

 

http://www.ufm.dk/
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Opdatering 

Data opdateres løbende, dog minimum én gang årligt. 

Spørgsmål og kommentarer til indholdet på Uddannelseszoom bedes fremsendt til 

uddannelseszoom@uds.dk og vil blive inddraget i den videre udvikling af 

værktøjet. 

 

Senest opdateret 

April 2015 

 

 

 

Bilag 

 

Oversigt over brancher 

I Uddannelseszoom under parameteren ”brancher” indgår følgende brancher: 

 

Andre serviceydelser mv. 

Bygge og anlæg 

Ejendomshandel og udlejning 

Energiforsyning 

Finansiering og forsikring 

Handel 

Hoteller og restauranter 

Industri 

Information og kommunikation 

Kultur og fritid 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 

Offentlig administration, forsvar og politi 

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 

Råstofindvinding 

Sundhed og socialvæsen 

Transport 

Undervisning 

Uoplyst aktivitet 

Vandforsyning og renovation 

Videnservice 

Kilde: Danmarks Statistik 

 

 

 

mailto:uddannelseszoom@uds.dk
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Nomenklaturer/DB.aspx

