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Professionsbacheloruddannelsen i  

Animation som fireårig uddannelse 

Uddybende svar vedr. ansøgning om ændring af den normerede studie-

tid for Professionsbacheloruddannelsen i Animation fra 3½ til 4 år (240 

ECTS). 

 

Kære Julie Nolsøe Helles, 

vi vil gerne takke for muligheden for at uddybe vores ansøgning om en 

forlængelse af professionsbacheloruddannelsen i Animation med ½ års-

værk.  

 

Vi vil gerne indlede med at slå fast, at en permanent forlængelse af ud-

dannelsens normerede studietid naturligvis vil være en betydeligt mere 

hensigtsmæssig, langsigtet og attraktiv løsning, end den forsøgsvise for-

længelse, som vi foreslog i den oprindelige indmelding! En permanent 

ændring vil selvsagt være nemmere at arbejde med og planlægge efter, 

både administrativt og i forhold til den langsigtede pædagogiske tilrette-

læggelse af uddannelsen. Vi vil derfor meget gerne ændre ansøgningen, 

så det bliver til en ansøgning om en permanent ændring af uddannel-

sens normerede studietid. 

 

Uddybende beskrivelse af dimittenderne beskæftigelsessituation 

Det pt. nyeste foreliggende datagrundlag er uddannelsens egen seneste 

kvantitative dimittendundersøgelse fra 2016, der omfatter dimittendår-

gangene 2014, 2015 og 2016. Materialet dækker over 133 adspurgte di-

mittender, hvoraf 85 personer (65,6%) svarede. Besvarelserne fordeler 

sig jævnt over årgange, studieretninger og danske vs. udenlandske di-

mittender, hvorfor de vurderes at give et repræsentativt billede.  

Dog er tallene snart tre år gamle, og vi forbereder for øjeblikket en ny di-

mittendundersøgelse, som først og fremmest skal afdække de aktuelle 

beskæftigelsesforhold for dimittendårgangene 2017, 2018 og 2019, men 

som vi desuden også planlægger at udbrede til at omfatte den allerede 

adspurgte gruppe, både for at få endnu mere indsigt i deres udvikling og 
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beskæftigelsesmønster over tid, og for at kunne sammenligne de ældre 

med de yngre dimittendårgange. 

 

 

Hvor og hvordan er dimittenderne beskæftiget? 

På spørgsmålet om deres aktuelle beskæftigelse/ledighed, fordelte sva-

rene sig som følger: 

 

 Fuldtids- 

beskæftiget 

Deltids- 

beskæftiget 

Freelance 

 

Egen  

virksomhed 

Ledig 

 

CA 63,4% 4,9% 22,0% 2,4% 4,9% 

CGA 50,0% 2,3% 18,2% 11,4% 18,2% 

Alle 56,4% 3,5% 20,0% 7,0% 11,7% 

 

Umiddelbart er det betegnende for de adspurgte dimittendårgange, at de 

arbejder projektbaseret og/eller som selvstændige/freelancere (hele 27% 

er enten freelancere eller har egen virksomhed). Adspurgt om hvilket el-

ler hvilke firmaer de havde arbejdet for det seneste år, svarede hele 55,2 

%, at de havde haft to eller flere projekter/ansættelser inden for de sene-

ste 12 måneder på tidspunktet for undersøgelsen, medens 38,8% af re-

spondenterne således angav at have haft én ansættelse inden for det 

seneste år. 

 

Adspurgt om hvad de primært har arbejdet med, fordelte svarene sig 

som følger: 

 

 TV 

 

Film 

 

Spil 

 

Reklame 

 

VFX 

 

Illu- 

stration 

Andet 

 

CA 29,3% 26,8% 4,9% 12,2% 0,0% 2,4% 19,5% 

CGA 4,5% 20,5% 18,2% 11,4% 4,5% 11,4% 29,5% 

 

Generelt ser det dermed ud til, at dimittenderne fra studieretningen Cha-

racter Animation (CA) i perioden primært har været beskæftiget med op-

gaver inden for med produktion til TV og film (i alt 56,1%), medens ho-

vedparten af dimittenderne fra CGA i højere grad var beskæftiget med 

produktion af film og spil (i alt 28,7%).  

 

Ganske mange respondenter har desuden besvaret med kategorien ”An-

det”. Svarene dækker vel at mærke ikke over arbejdsområder uden for 

branchen, men er udfyldt af dimittender, der har arbejdet med flere af de 

nævnte opgaver/overlappende områder. ”Andet” dækker altså ikke over 

at dimittenderne arbejder uden for branchen; af alle respondenterne er 

det faktisk kun 1 ud af de 43 dimittender med studieretningen CA og 2 

ud af de 42 dimittender med studieretningen CGA, der oplyser, at de slet 

ikke er eller har været beskæftiget inden for branchen.  

 

Umiddelbart tegner der sig på denne måde et billede af en arbejds-

styrke, der veksler mellem jobs på projektbasis, hvor større produktioner 

har brug for mange specialiserede hænder i en afgrænset periode.  
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Dette bekræftes af, at de 85 respondenter tilsammen oplyser navne på i 

alt 83 forskellige virksomheder (38 danske og 45 udenlandske), som de 

har arbejdet for i perioden (og mange har som sagt arbejdet for 2 eller 

flere virksomheder allerede få år efter endt uddannelse). For dem, der 

angiver at have arbejdet for danske virksomheder, er det desuden be-

tegnende, at forholdsvis få, større aktører har beskæftiget en relativt stor 

del af dimittenderne i kortere eller længere perioder. Således angiver 

hele 32 respondenter (svarende til 44,7% af besvarelserne eller 28,5% 

af hele populationen) at de har arbejdet for en eller flere af blot 6 danske 

virksomheder (Wilfilm/KBH; Nørlum/Viborg, JA-film/Århus), Monkey Ten-

nis/Viborg), Precious Metals/Viborg) – disse producerer alle film/anima-

tion, mens den sjette virksomhed, Funday Factory/Århus) producerer 

spil.1 

 

I forhold til de virksomheder, som respondenterne oplyste i forbindelse 

med undersøgelsen, ved vi fra vores netværk, at en lang række danske 

DVI-virksomheder (herunder blandt mange andre spilvirksomheder som 

fx SYBO Games, IO Interactive, MovieStarPlanet og Deadline Games, 

men også andre producenter af digitalt indhold som Sun Creature og 

KANDA, og en VFX-virksomhed som fx Hydralab) har været flittige afta-

gere af vores dimittender fra begge studieretninger i de seneste år. Dette 

fremgår ikke af dimittendundersøgelsen, men vi vil naturligvis være op-

mærksomme på at få afdækket eventuelle forskydninger i i arbejdsområ-

der og specialiseringer i den kommende dimittendundersøgelse. 

 

Beskæftigelse i Danmark vs. i udlandet 

Undersøgelsen var ikke oprindeligt tilrettelagt med henblik på specifikt at 

kortlægge omstændighederne omkring de udenlandske dimittenders be-

skæftigelsessituation i Danmark og udland, men ved at krydslæse be-

svarelser får vi et billede af en arbejdsstyrke, der arbejder såvel i Dan-

mark som i udlandet, og det gælder både for de danske og de udenland-

ske dimittender. 

 

Blandt de dimittender, der besvarede undersøgelsen i 2016, oplyser 

42,4%, at de udelukkende har arbejdet i Danmark inden for de sidste 12 

måneder (dvs. i perioden maj 2015 – 2016), mens 28,2% kun har haft 

arbejde i udlandet. 25,9 % oplyser, at de i perioden har arbejdet både for 

danske og udenlandske virksomheder. 

 

Kikker man alene på de udenlandske dimittender, er andelen af de dem, 

der bliver i Danmark, lidt lavere end gennemsnittet. 34,7% af de interna-

tionale respondenter angiver, at de udelukkende har arbejdet i Danmark, 

mens 15% angiver, at de har arbejdet såvel i udlandet som i Danmark. 

 

Som beskrevet i vores oprindelige ansøgning, er det vores forventning, 

at de kommende års vækst i den danske digitale visuelle industri (jf. de i 

ansøgningen refererede rapporter) fortsat vil øge beskæftigelsen, og 

                                                      
1 Bagest i dokumenter findes en liste over alle de danske og udenlandske virk-

somheder, som dimittenderne angiver at have arbejdet for i perioden. 
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dermed også fastholdelsen, af de både de danske og udenlandske dimit-

tender ganske betragteligt. 

 

Dette forudsætter dog selvsagt, at uddannelsen også i fremtiden er i 

stand til at uddanne dimittender med de rette specialistkompetencer in-

den for de to forskellige studieretninger. 

 

 

Uddybende data om studieretningerne - hvilke typer opgaver løser 

dimittenderne? 

De to nuværende studieretninger (CA - Character Animation og Compu-

ter Graphic Artist - CGA) er lige store med en normeret volumen på hver 

25 studerende/dimittender per årgang. 

 

Med de forbehold, der må tages på baggrund af undersøgelsens alder 

såvel som det relativt beskedne datamateriale, ser det ud til, at der for 

de adspurgte årgange var en markant større ledighed blandt dimittender 

med studieretningen CGA end CA (18% ledige CGA vs. 5% ledige CA) 

på undersøgelsestidspunktet. 

 

I undersøgelsen gives respondenterne en lang række muligheder for at 

angive hvilken eller hvilke opgaver, de primært løser. Umiddelbart tegner 

der sig et billede af, at dimittenderne fra CA løser klassiske CA-opgaver 

inden for 2D og 3D animation, Character Design og Storyboarding, mens 

dimittender med CGA-baggrund løser klassiske CGA-opgaver som fx vi-

sual development, layout, rigging, modelling, texturing og rendering.  

Lige som det var tilfældet for antallet af ansættelser, viser der sig også i 

angivelsen af jobfunktioner en klar tendens til at CA i højere grad har 

fast arbejde med relativt færre jobfunktioner. Hele 31,7% angiver at de 

primært løser én type opgave– det samme tal for CGA er kun 11,4%; 

CGA løser derimod langt flere forskellige opgaver i deres jobs. 50% har 

5 eller flere arbejdsopgaver (tallet er 31,7% for CA).  

 

Således understreges indtrykket af, at særligt dimittender fra studieret-

ningen CGA arbejder som specialister på en lang række forskellige om-

råder, dvs. at de faktisk hverken er ægte generalister eller ægte speciali-

ster. Dette bekræftes desuden af et spørgsmål om de er generalister el-

ler specialister; her svarer 26,8% CA og 34,1% CGA i forskellige varian-

ter af fritekst, at de arbejder som både generalister og specialister på én 

gang. Netop dette skisma vil vi gerne imødekomme med forlængelsen, 

der skal give mulighed for øget specialisering, uden at give køb på gene-

ralistkompetencerne. 

 

Sammenfatning 

Animationsfaget er baseret på digitale teknologier og værktøjer, der er i 

stadig udvikling, og dimittenderne kommer ud til en branche, hvor kom-

petencerne i konstant forandring. Oprindeligt var det at lave animation i 

sig selv en specialisering, men den teknologiske udvikling betyder, at der 

bliver stadig flere forskellige og meget teknisk specialiserede opgaver at 

løse inden for området.Jobfunktioner som VR/XR, Scripting, simulering 

o.a., som respondenterne oplister i kommentarfelterne, var ikke engang 

omfattet af spørgeskemaet i 2016; det vil uden tvivl være nødvendigt at 
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tilføje disse i den kommende dimittendundersøgelse for at få en opdate-

ret kortlægning af arbejdsområder og jobfunktioner. 

 

Alt i alt er det – som tidligere nævnt – på baggrund af det foreliggende 

materiale tydeligt for os, at dimittenderne har brug for mere tid til at ud-

danne sig som specialister inden for nogle få af de områder, de dækker, 

uden at man af den grund kan give køb på deres generelle færdigheder.   

 

Adspurgt om, hvilke elementer eller emner, der med fordel kunne føjes til 

uddannelsen, set fra deres perspektiv, peger respondenterne især på, at 

de gerne ville have haft mere undervisning inden for et eller flere af føl-

gende emner: 

- Game Engine (dvs. værktøj til at arbejde med spilsoftware) samt 

generel arbejde med spildesign og spilproduktion 

- Scripting 

- VFX, Houdini og andet simulationssoftware 

- Produktionsplanlægning 

- Entreprenørskab, produkt- og forretningsudvikling 

Netop disse elementer skal styrkes væsentligt med det fremlagte forslag, 

hvor der lægges op til et ekstra semester, der fokuserer på digitale pro-

duktionsmetoder (disse er lige nu primært en del af de valgfri studieele-

menter) for begge studieretninger, hvorved der frigives mere tid til speci-

alisering og entrepreneurskab i forbindelse med valgfagene. 

 

 

 

Med venlig hilsen, 

på vegne af Morten Thorning, 

 

Katrine P. Frausig 

Administrator 
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Bilag 1: 

 

Danske virksomheder angivet som arbejdsgiver 

(respondent/% af besvarelser) 

Udenlandske virksomheder angivet som ar-

bejdsgiver (respondent/% af besvarelser) 

1. Advance A/S (1/0.65%) 

2. A Film (1/0.65%) 

3. Amazu Media (1/0.65%) 

4. Artwoork Studio (1/0.65%) 

5. Copenhagen Bombay (3/1.97%) 

6. Dansk TegneFilm (1/0.65%) 

7. Dog Ears (1/0.65%) 

8. Egmont (1/0.65%) 

9. Fasad (1/0.65%) 

10. Funday Factory (5/3.28%) 

11. Gear Works (1/0.65%) 

12. Ghost (1/0.65%) 

13. Heyday Aps (1/0.65%) 

14. Hide The Zebra (4/2.63%) 

15. Hjaltelin Shahl (1/0.65%) 

16. HydraLab (1/0.65%) 

17. Ja Film (10/6.57%) 

18. Kuntz Animation (1/0.65%) 

19. LEGO (2/1.31%) 

20. Lerdal Copenhagen (1/0.65%) 

21. M2 Film (2/1.31%) 

22. Mark Film (1/0.65%) 

23. Monkey Tennis (6/3.94%) 

24. Nørlum (4/2.63%) 

25. Precious Metals (4/2.63%) 

26. Shield Bash Enterntainment (1/0.65%) 

27. Sybo Games (2/1.31%) 

28. Tin Drum Studio (1/0.65%) 

29. Tiny Red Camel (1/0.65%) 

30. Through Line Games (1/0.65%) 

31. Triband (2/1.31%) 

32. Ud og Se (2/1.31%) 

33. Whalegun (1/0.65%) 

34. Wil Film (7/4.60%) 

35. Zetland (1/0.65%) 

 

1. Aeria Games (1/0.65%) 

2. Animanostra (3/1.97%) 

3. Argon FX (1/0.65%) 

4. Beach Park Studios (1/0.65%) 

5. Blinkink (2/1.31%) 

6. Bron Animation (1/0.65%) 

7. Chimney (1/0.65%) 

8. Clicks and Links (1/0.65%) 

9. Copernicus (1/0.65%) 

10. Crytek (1/0.65%) 

11. Cult Software (1/0.65%) 

12. Double Negative (3/1.97%) 

13. Feed Me light (1/0.65%) 

14. Fork Film (1/0.65%) 

15. Framestore Animation (3/1.97%) 

16. Giant Animation (1/0.65%) 

17. Golden Wolf (1/0.65%) 

18. Illumination Mac Guff (2/1.31%) 

19. Industrial Light & Magic (3/1.97%) 

20. JPL Films (2/1.31%) 

21. King (2/1.31%) 

22. Magic Light Pictures (1/0.65%) 

23. Media Molecule (1/0.65%) 

24. Meindbender (1/0.65%) 

25. Might & Delight (1/0.65%) 

26. Moving Picture Company (7/4.60%) 

27. Naïve (2/1.31%) 

28. Neko Productions (1/0.65%) 

29. O2O (2/1.31%) 

30. Parasol Island (1/0.65%) 

31. Passion Pictures Paris (1/0.65%) 

32. Pipangai (1/0.65%)  

33. Pixomondo (1/0.65%) 

34. Powerhouse (1/0.65%) 

35. Proof Inc. (1/0.65%) 

36. Puppetworks Animation Studio (1/0.65%) 

37. Razor Edge Games (1/0.65%) 

38. Sixmorevodka (1/0.65%) 

39. Snowcloud Films (1/0.65%) 

40. Team To (3/1.97%) 

41. The Third Floor (2/1.31%) 

42. Ubisoft Blue Byte (1/0.65%) 

43. Venturous (1/0.65%) 

44. Wooga (1/0.65%) 

 

 


