
Professionsuddannelser 
til erhvervslivet



Videregående uddannelser
•  uddanner 1/3 af de studerende på videregående 

uddannelser 

•  som årligt er over 70.000 studerende 

•  udbyder over 60 forskellige videregående uddannelser på 
fuldtid. 

•  at uddanne 80 pct. til det offentlige arbejdsmarked og 
20 pct. til erhvervslivet. Blandt de 63 uddannelser er der 
45 professionsbacheloruddannelser, og 18 erhvervs-
akademiuddannelser. 27 uddannelser udbydes også 
på engelsk. De seks største uddannelser er pædagog, 
lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut og 
bygningskonstruktør.

Efter- og videre uddannelse
•  kompetencegivende akademi- og diplomuddannelser 

•  enkeltfag fra grunduddannelser, merit under åben 
uddannelse 

•  kortere kurser

•  skræddersyede kompetenceudviklingsforløb 

•  som sektor varetager professionshøjskolerne over 
halvdelen af alt efteruddannelse fordelt på professions-
højskoler, erhvervsakademier, universiteter og øvrige 
institutioner.  

Professionsuddannelser  
til erhvervslivet

Vækst og beskæftigelse 
•  bidrager med udbud i 40 byer til både regional og national 

vækst i offentlig og privat virksomhed

•  rekrutterer studerende regionalt, da op mod 85 pct. 
af de studerende bor i professionshøjskolernes 
dækningsområde 

•  sikrer forsyning til det regionale arbejdsmarked, da op mod 
80 pct. af dimittenderne får arbejde i professionshøjsko-
lernes regionale dækningsområde. 

•  uddanner til beskæftigelse. Ledigheden for dimittender 
målt i 4-7. kvartal efter dimission er 8.8 pct. for professions-
højskolerne. Samme tal er 10.9 pct. for erhvervsakademier 
og11.8 pct. for universiteter.  (2013 tal) 

•  beskæftiger os med innovation og entreprenørskab på 
tværs af uddannelser i studentervæksthuse, og innovati-
onsmiljøer somfx Vitus Bering Innovation Park, Arsenalet, 
Nupark og Next Step.) Samarbejder derudover med 
erhvervsfremmesystemet.

Professionshøjskolesektoren udbyder en række uddannelser til erhvervslivet i Danmark.  
Det er uddannelser som ingeniør, bioanalytiker, bygningskonstruktør, journalist, grafisk  
kommunikation, maskinmester og uddannelser indenfor finans. Derudover beskæftiges  
en del uddannede fra sektorens øvrige uddannelser også i erhvervslivet. 
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Fordeling af dimittender
Cirka hver femte af de færdiguddannede fra professionshøjskolesektoren ansættes  
i den private sektor. Nogle uddannelser er i særlig grad rettet mod det private erhvervsliv,  
men ser man på nogle af professionshøjskolesektorens største uddannelser, er der også  
her en relativt stor andel, som efter endt uddannelse får et job i den private sektor.

Fordeling af færdiguddannede i beskæftigelse i henholdsvis den offentlige 
og private sektor. Opgørelsesperioden er 2013-15. 
Kilde: Uddannelseszoom.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0
Ernæring  
og sundhed
(10.246)

Fysio- 
terapeut
(30.620)

Bio- 
analytiker
(19.169)

Lærer  

(128.469)

Social- 
rådgiver
(30.411)

Pædagog  

(143.128)

Syge- 
plejerske
(116.048)

Ergo- 
terapeut
22.331) 

Professionshøjskolesektorens otte største uddannelser 
målrettet det private erhvervsliv.

Nogle af professionshøjskolesektorens  
største uddannelser generelt.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

  Offentlig             Privat           ( )  Antal personer

Design og 
business
(1.644)

Design-
teknolog
(3.349)

Visuel  
kommuni- 
kation
(1.729)

Diplomin-
geniør-  
eksport og 
teknologi 
(1.297)

Bygnings- 
konstruktør
(5.602)

Laborant
(6.605)

Journalist
(15.245)

Maskin-
mester
(4.193)

S I D E  3



Uddannelser hvor  
flertallet ansættes  
i private virksomheder 
Uddannelser udbudt af professionshøjskolesektoren hvor flertallet af  
dimittender ansættes i private virksomheder. Den samlede andel af dimittender  
på alle uddannelser, der ansættes i privat virksomhed, er 21 pct.

Branche- og sektorfordelingen er opgjort i 2012-
2014, hvor der er tilgængelig information. 

Kilde: Uddannelseszoom & egne beregninger.

Professionsbacheloruddannelser
PB i design og business
PB i int. handel og markedsføring
PB i international Hospitality Management
PB i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi
PB i softwareudvikling
PB i sportsmanagement
PB i fotojournalistik
PB i journalistik
PB i karakteranimation
PB i leisure management
PB i medieproduktion og ledelse
PB i tv- og medietilrettelæggelse
PB i visuel kommunikation
PB i bygningskonstruktør
PB Bandagist
PB Digital Konceptudvikling
PB Finans
PB Global Nutrition and Health
PB i grafisk kommunikation
PB Maskinmester
PB i natur- og kulturformidling
PB i produktudvikling og teknisk integration
PB i tegnsprog- og mundhåndsystem
Diplomingeniør

Erhvervsakademiuddannelse
AE Byggetekniker

AE Datamatiker

AE Designteknolog

AE Energiteknolog

AE Finansøkonom

AE Installatør

AE IT- og elektronikteknolog

AE Kort- og landmålingstekniker

AE Laborant

AE Markedsføringsøkonom

AE Multimediedesigner

AE Produktionsteknolog

AE Serviceøkonom

Beklædningshåndværker (erhvervsuddannelse VIA)
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