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1. Forord 

Præsentation af forskerteam på UCN 

Docent Tanja Miller Ph.d. 

Anne Lassen Zakaria, Adjunkt og Ph.d. studerende 

Tilknytning af forskningsassistener fra UCN FoU enheden, Business og Pædagoguddannelserne – 

alle kandidatniveau 

2. Resume 

Dette forskningsnotat danner baggrund for at undersøge processen og virkningen af en trebenet 

indsats på UCN med det formål at fastholde internationale studerende og arbejdskraft i Nordjyl-

land. Forskningen finder sted i perioden februar 2016 til februar 2017 med efterfølgende konfe-

rence i foråret 2017 afholdt på UCN, og i tæt samarbejde med professionerne. I det følgende 

gennemgås formål og baggrund, som danner rammen for undersøgelsen, samt metode, tidsplan 

og budget for undersøgelsen.   

3. Formål  

Projektets overordnede formål er at undersøge og vurdere erfaringer med at bygge bro mellem 

regionens erhvervsliv og de internationale studerende på UCN allerede i studietiden. Den tilkob-

lede forskning har til formål at øge kendskabet, og undersøge forhold, som gør sig gældende i 

forhold til fastholdelse af internationale studerende. Undersøgelsen skal danne baggrund for et 

dybere forskningsgrundlag på længere sigt på UCN, og tager sig derfor ud som et pilotinitiativ. 

3. 1 Projektets dele 

Selve projektet, som forskningen følger, tager udgangspunkt i en trebenet indsats igangsat af in-

ternationalt kontor på UCN gennem 1)Kulturværtprogrammet, hvor danske og internationale 

studerende matches med det formål at fremme kulturel sensitivitet samt skabe et større lokalt 

netværk, 2)Erhvervsmentorordningen, hvor internationale studerende matches med en mentor 

fra erhvervslivet med det formål at skærpe både de internationale studerende og det Nordjyske 

erhvervslivs kendskab og samarbejdspotentialer, 3) Proaktiv erhvervskontakt, med det formål at 

skærpe kommunikationskanalen og det direkte samarbejde mellem UCN og det Nordjyske er-
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hvervsliv i forhold til fastholdelse af internationale dimittender både i forhold til skærpelse af 

praktik og studiejobs og mere permanente jobs efter endt uddannelse.  

3.2. Følgeforskningens genstande  

Eftersom projektets formål er allerede i studietiden at bygge bro mellem international studeren-

de og erhvervslivet i region Nordjylland er følgeforskningens genstand at følge og vurdere om de 

tre indsatser i projektet fører til, at der skabes større kommunikation og kontakt mellem er-

hvervsliv og internationale studerende. En kontakt der gerne skulle føre med sig, at de internati-

onale studerende vælger regionens arbejdsmarked efter end studie, men her i første omgang at 

de internationale studerende får mulighed for at vælge studiepraktikophold på virksomheder i 

bred betydning i Region Nordjylland.  

Virkemidler i processen er at gøre de studerende mere jobparate gennem socialt og professionelt 

netværk og skabelse af flere praktik og studiejobs gennem kontakt til erhvervslivet.  

Følgeforskningens genstande er undersøgelse af den trebenede indsats som er beskrevet oven-

for: UCN Kulturvært, UCN Erhvervsmentorordning, Proaktiv Erhvervskontakt.  

Ved at følge de tre initiativer og undersøge betydningen af dem hver for sig og sammen i forhold 

til den overordnede målsætning – at fastholde flere internationale studerende i jobs i Danmark 

efter endt uddannelse – vil vi producere viden om hvordan de forskellige initiativer påvirker ud-

viklingen og hvilken betydning initiativerne tillægges af de involverede i forhold til at kunne og 

ville vælge regionens arbejdsmarked efter endt uddannelse.  

Der vil i undersøgelsen lægges vægt på om der viser sig sideeffekter i form af fx kontakter til kul-

turlivet eller andre uddannelsesinstitutioner ligesom initiativer taget på andre UC eller erhvervs- 

akademier vil blive inddraget.  

4. Baggrund  

De seneste 15 år er antallet af internationale studerende på de videregående uddannelser i 

Danmark steget kraftigt (Tange, 2010). Dette formentligt som følge af en øget globalisering på 

uddannelsesområdet. I Nordjylland ser man også et arbejdsmarked som bliver stadig mere glo-

balt. Eksempelvis steg antallet af beskæftigede internationale borgere i regionen med 44 % i 

2008, og har været stødt stigende siden. I 2014 var antallet af beskæftigede internationale borge-
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re steget til 13.509, hvilket vidner om en udvikling inden for internationale ansættelser i Nordjy-

ske virksomheder (Aalborg Kommune, 2015). Samtidig er det en udfordring for både offentlige og 

private virksomheder at finde kvalificeret arbejdskraft. Det er især de vækstfremmende brancher 

inden for ingeniørområdet, sundhedssektoren samt IT-sektoren, som mangler kvalificeret inter-

national arbejdskraft. Men der tegner sig også et behov for at skabe internationaliseringsparate 

virksomheder og organisationer i bred forstand i Nordjylland til gavn for udvikling og vækst i regi-

onen samt på det globale plan. Udenlandsk arbejdskraft bidrager derfor til vækst og udvikling til 

gavn for den nordjyske økonomi. Ifølge International House i Aalborg har Vækstforum Nordjyl-

land udtalt, at globaliseringen i Nordjylland både fremmer konkurrencen og effektiviteten og 

desuden:  

”… kan arbejdskraft med international viden og erfaring yde et væsent-
ligt bidrag til internationalisering i de nordjyske virksomheder og fremme 
eksport. Udover at øge produktiviteten, fremmer globalisering også in-
novationskraften. Derfor er international handel afgørende. I Nordjyl-
land er der begrænset international orientering” (REVUS: 11) 

Den begrænsede internationale orientering i Nordjyske virksomheder (og offentlige organisatio-

ner), samt en reel risiko for, at Danmark de kommende år vil opleve et fald i den generelle ar-

bejdsstyrke, betyder at potentialet og behovet for international arbejdskraft øges ifølge udlæn-

dingeservice (Rapport FremKom, 2015). Samme rapport fremhæver, at man i Nordjylland vil 

opleve det største fald i arbejdsstyrken frem mod 2018 på 4,4 %.  

Set i lyset heraf bør man blandt andet fokusere ydereligere på at fastholde den arbejdskraft, der 

allerede er i Nordjylland.  International House i Aalborg påpeger, at University College Nordjyl-

land, Aalborg Universitet, samt andre uddannelsesinstitutioner i Nordjylland uddanner en stor 

gruppe af internationale talenter, en vigtig ressource, som i dag ikke udnyttes optimalt (IH, 2015). 

Der ligger et stort overset potentiale i disse internationale studerende, og der bør sættes ydereli-

gere ind for at ”bearbejde” virksomhederne (og organisationer i bred forstand i Nordjylland), så 

de i højere grad bliver opmærksomme på dette potentiale af international arbejdskraft. Disse in-

ternationale studerende kender ofte allerede til de nordjyske forhold, og sandsynligheden for, at 

de forlader landet antages at være mindre end når virksomhederne rekrutterer direkte fra ud-

landet. Det kan derfor være en besparelse for virksomheden på længere sigt.  Udenlandske stu-

derende, som ikke finder arbejde, rejser ofte fra Nordjylland efter endt uddannelse og investe-

ringen i disse kan ende med at blive en udgift, hvis ikke de fastholdes i Nordjylland. De 
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internationale studerende er derfor en vigtig ressource, der kan sikre at Nordjylland får den ar-

bejdskraft, som den har brug for, samtidig med, at arbejdskraften fastholdes i regionen, og inve-

steringen i uddannelse af internationale bliver bæredygtig både for det offentlige og det private, 

samt for den studerende. 

4.1 Nuværende tiltag og indsatser for fastholdelse af International arbejdskraft  

I 2015 så Business Region North Denmark (BRND) lyset.  BRND er et samarbejde mellem Nordjyl-

lands 11 kommuner og Region Nordjylland med en vision om at skabe fælles vækst og udvikling 

for hele den Nordjyske region. De har 5 indsatsområder, hvoraf kvalificeret arbejdskraft samt in-

ternationalisering dækker 2 af de 5 indsatsområder. Herunder hører International House North 

Denmark, som arbejder med at forbedre Nordjyllands og de nordjyske virksomheders mulighe-

der for at tiltrække og fastholde kvalificeret international arbejdskraft fra både ind-og udland. IH 

tog over efter det initiativ som hed STAY med samme vision som IH.  International House North 

Denmark er den regionale aktør, der binder offentlige og private virksomheder samt uddannel-

sesinstitutioner i Nordjylland sammen om en fælles indsats for at tiltrække international arbejds-

kraft til regionen. Disse aktiviteter er bundet op på nationale indsatser, såsom Expat in Denmark, 

International Citizen Service - ICS, Talent Attraction og Work in Denmark. Mange af initiativerne i 

den nationale indsats for at tiltrække og fastholde international arbejdskraft er primært rettet 

mod højtuddannede specialister. I takt med den øgede interesse på området, samt forestående 

akkrediteringer på mange uddannelser, har man skabt et forøget fokus på at undersøge den in-

ternationale dimension i Danmark – både på UC’ere generelt og på landets universiteter. 

4.2 Initiativer og indsatser for fastholdelse af International arbejdskraft på UCN 

Som nævnt ovenfor er en af de centrale aktører i forhold til uddannelse og fastholdelse af inter-

national arbejdskraft professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN). UCN har 14 000 

internationale studerende, der læser en hel uddannelse på en af de 19 engelsksprogede tekniske 

og merkantile erhvervsakademi- og professionsbacheloreuddannelser af 2 til 3,5 års varighed. 

UCN har flere søjler – blandt andet inden for sundhed og pædagogik, som oplever en stigende in-

ternationalisering, og påtænker at udbyde internationale uddannelser. Eksempelvis har det været 

på tale, at læreruddannelsen skulle udbydes på engelsk. Endvidere lægges der vægt på i  UCNs 

internationaliseringsstrategi , at UCN ved udgangen af 2016 fremstår som en af Danmarks føren-

de internationale professionshøjskoler og som en synlig europæisk professionshøjskole – et uni-
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versity of applied sci-ences (UCN internationaliseringsstrategi 2014-2016: 2). Denne vision er 

med til at øge kendskabet til UCN globalt set, og på længere sigt med til at tiltrække kvalificeret 

udenlandsk arbejdskraft. Der er dog stadig lang vej i forhold til at nå denne vision.  Som en del af 

internationaliseringen på UCN er både ledelse og medarbejdere involverede i udviklingen af UCN 

som en international institution, og der arbejdes på mange niveauer med de udfordringer og mu-

ligheder der er i forbindelse med at få internationaliseringen ind i hverdagen og lokalt forankret. 

De forskellige uddannelser har ikke alle lige stor erfaring med det internationale arbejde, men 

UCN har dog et overordnet internationalt kontor samt internationale kontorer inden for hvert af 

de 4 hovedområder, hvor det internationale kontor på business og Teknologi er det største med 

ca. 12 ansatte.  Internationalt kontor på Business har også længst erfaring med de internationale 

studerende. Det ligger derfor naturligt at nærværende forskningsdesign tager udgangspunkt i 

Businessområdet, da initiativerne som danner baggrund for forskningen, er igangsat af internati-

onalt kontor på Business og Teknologi.  Her arbejdes der allerede med flere fastholdelsesaktivite-

ter inden for UCN og business. Blandt andet faciliteters intensivt dansk – 250 timer på 10 måne-

der på UCN, for internationale studerende. Endvidere undersøges der på Serviceuddannelserne i 

hvor høj grad UCNs internationale uddannelser er internationale, hvor vilkårene for danske og in-

ternationale studerende belyses. Dette initiativ er støttet af forskningsenheden ”Udsathed og 

Chanceulighed, og kører indtil udgangen af 2016.  Endvidere arbejder en del adjunkter – b.la.  fra 

marketing og export og Bygningskonstruktører  - med emnet som en del af deres lektoranmod-

ning. Eksempelvis belyser Helle Arendt fra Export og Marketing gennem et komparativt studie, 

hvad årsagerne er til dårligt fremmøde blandt danske og internationale studerende.  

Udover initiativerne på Business og Teknologi, er der inden for pædagoguddannelsen fokus på 

immigranter, som potentielle studerende på UCN, og her er etableret et program -  FIF -  som 

forbereder de nye danskere og giver dem formel adgang til at påbegynde uddannelse til pæda-

gog. Endvidere har UCN et samarbejde med Silkeborg Højskole, hvor internationale studerende – 

både immigranter, flygtninge, og andre internationale – øger kendskabet til UCN ved et besøg og 

dialog med studerende fra Businessområdet, hvor rektor og den internationale chef på UCN også 

har været involverede. Anne Zakaria er primus motor for dette, og i marts kommer endnu et hold 

fra Silkeborg Højskole på besøg.  

I takt med de mange tiltag på UCN har vi brug for at danne et mere sammenhængende billede af 

årsagerne til, at de internationale studerende ofte forlader Danmark efter endt uddannelse, og 

hvem/hvad vi taler om i den sammenhæng. Endvidere er der brug for at belyse de mange forskel-
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lige initiativer UCN har i forhold til det internationale område. I en undersøgelse udgivet af UFM 

(2015) påpeges det, at studerende ofte forlader Danmark på grund af jobtilbud uden for Dan-

mark, et professionelt netværk uden for Danmark, samt et socialt netværk uden for Danmark 

Undersøgelsen har ikke undersøgt bevæggrundene; hvorfor de studerende forlader Danmark? 

Har de internationale studerende et reelt valg? Hvordan spiller baggrund, privatøkonomiske for-

hold og oprindelsesland ind her, og har de studerende en reel mulighed for at finde job.  

5. Følgeforskningsdesign  

Forskningsdesignet er bygget op af tre afgrænsede forskningsspørgsmål svarende til projektets 

trebenede strategi. Delresultaterne vil sluttelig blive analyseret i en helhed således at forsknin-

gen kan bidrage til viden under hvilke omstændigheder og med hvilket indhold og med hvilke 

elementer projektet understøtter fastholdelse af internationale studerende efter end uddannel-

se.  

Designet er en virkningsevaluering, som undersøger hvad der virker, for hvem og under hvilke 

omstændigheder. Virkningsevaluering betjener sig af programteorier, hvor hypoteser om sam-

menhænge mellem indsats og udbytte formuleres og efterprøves.  

Følgeforskningen vil arbejde med afsæt i følgende programteorier: 

Programteori 1 

Det antages at en guidet matchning mellem 1-2 internationale studerende og 1 dansk studeren-

de vil skabe en tryg relation der danner udgangspunkt for gensidig kulturel forståelse med større 

kontakt mellem internationale studerende og studiejobs og netværk til følge.  

Programteori 2 

Det antages at en erhvervsmentorordning, hvor udvalgte internationale studerende matches op 

med mentorer fra virksomheder i regionen vil føre til større forståelse hos virksomhederne for 

udbytte af praktikforløb af internationale studerende.  

Programteori 3 

Det antages at en proaktiv erhvervskontakt vil føre til, at flere internationale dimitterende vil få 

job/praktik på en virksomhed i regionen.  
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Forskningsdesignet er derfor struktureret på følgende måde: 

5.1 Initiativ 1 – Kulturvært  

Det første tiltag tager afsæt i UCN’s kulturvært- initiativ med det formål at styrke de internationa-

le studerendes lokale netværk under uddannelsen og fremme en gensidig kulturel forståelse og 

udsyn med forventning om øget adgang til studiejobs og netværk til følge.  Ordningen går ud på, 

at 1-2 internationale studerende matches med en dansk studerende, som mødes en gang om 

måneden.  UCN afholder et opstarts/afslutningsarrangement for alle deltagende, og betaler for 

en ”kulturpakke” indeholdende en række fribilletter til forskellige kulturelle arrangementer, som 

de studerende mødes om.  

Forventet antal deltagende studerende: 50 internationale studerende samt 25 danske studeren-

de. Programmet kører fra. Februar til Juni 2016 

Data til Initiativ 1 

1) Registrering af alle matches i Kulturværtprogrammet med mail adresser 

2)spørgeskema 1 udfyldes (evt. ifb. opstart/afslutningsarrangement). Her spørges til oprindelses-

land, forventninger ved start, motivation for deltagelse, og netværk, samt overensstemmelse 

mellem forventninger og udbytte 

3)Fokusgruppeinterview med nogle matches (blandede). Her spørges til gode/dårlige erfaringer, 

indflydelse på praktik og fastholdelse i landet, hvad har de danske/internationale erfaret 

4)fokusgruppeinterview med internationale deltagere. Her spørges b.la. til gode/dårlige erfarin-

ger, indflydelse på praktik og fastholdelse i landet, hvad har de danske/internationale erfaret. 

Hvad giver det den internationale studerende? 

5)fokusgruppeinterview med danske deltagere. Her spørges b.la. til gode/dårlige erfaringer, læ-

ringsudbytte, indflydelse på praktik og fastholdelse i landet, hvad har de danske/internationale 

erfaret. Hvad giver det den danske studerende? 

6)interview med UCN Projektleder på kulturværtprogrammet, Julie Midtgaard 

Fokusgruppeinterviewene samt interview med projektkoordinator finder sted på samme dag 

Produkt: Forskningsnotat ca. 12 sider 
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5.2 Initiativ 2- Mentorordning  

Initiativet består af et pilotprojekt, hvor internationale studerende introduceres til danske virk-

somheder og får tildelt en mentor forud for et praktikforløb, hvilket gerne skal føre til at flere in-

ternationale studerende vælger eller får øget chancerne for at tage det obligatoriske praktikop-

hold i Danmark fremfor eget hjemland. Den studerende og den tilknyttede mentor mødes 1- 2 

gange per måned i en periode fra februar 2016 frem til november 2016. Som et led i initiativet 

uddanner UCN mentorer og mentees undervejs og forud for projektet.  

Data til Initiativ 2  

1) Registrering af deltagende internationale studerende med mailadresser (UCN projektgruppe) 

2) Spørgeskema 1. Her spørges til forventninger, erfaringer, mentorordning, oplevelser i praktik, 

dilemmaer i beslutningsprocesser, netværk og beslutninger. 

3) Fokusgruppe interview med mentorer og mentees  

4) Fokusgruppeinterview med internationale studerende udvalgt efter nationalitet og socioøko-

nomisk baggrund samt aktuelle levevilkår. 

5) Fokusgruppeinterview med virksomheder. Udvalgt så der er repræsentation fra store, små, 

mellemstore virksomheder samt forskellige brancher og lokaliteter.  

Produkt: Forskningsnotat ca. 12 sider  

5.3 Initiativ 3 – proaktiv indsats overfor virksomheder 

Initiativet består af ansættelse af fuldtidsansat frontløber der i samarbejde med projektmedar-

bejder på Jobhuset Aalborg har til opgave at skabe direkte og synlige kanaler mellem virksomhe-

der og internationale studerende i studietiden. Dette sker ved at brande de internationale stude-

rende gennem sociale medier, radiospots og formidling via erhvervsfremmeprojekter. Initiativet 

inkluderer en række tiltag indsatser der er listet op i projektbeskrivelsen, og varer indtil udgan-

gen af 2016.  

Datainitiativ 

1. Interview med fuldtidsansat og projektmedarbejder fra Jobhus Aalborg med henblik på at ska-

be overblik over initiativer og tidslinje samt formål med de enkelte dele af initiativet 
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2. Registrering af internationale studerende samt deres nationalitet og uddannelse der kontakter 

eller bliver kontaktet i forbindelse med initiativer samt mailadresser med henblik på spørgeske-

maundersøgelse 

3. Registrering af virksomheder der kontakter UCN eller bliver kontaktet af UCN i forbindelse med 

initiativet samt navn, virksomheden art og kontaktoplysninger med henblik på spørgeskemaun-

dersøgelse 

4. Fokusgruppeinterview med andre aktører fx NEXT- STEP, Væksthus Nordjylland, Business Regi-

on North, International House North Denmark, Jobhuset osv. med henblik på at skabe viden om 

forskellige positioner i vurdering af kvalitet i arbejdet og få ideer til forbedringer af indsatsen.  

5. Spørgeskemaundersøgelse blandt 1400 internatonale studerende – med det formål at øge 

kendskabet og nuancerne i forhold til de internationale på UCN.  

Produkt: Forskningsnotat ca. 20 sider   

6. Tidsplan  

Præsentation af forskningsdesign 

+ selve projektet 

UFM og IK, Hobrovej 3. marts kl. 9 – 10.30 

Godkendelse af forskningsdesign    15. marts 2016 

Initiativ 1 – Tidsplan (februar – juni)   

Alle studerende registreres med mail  15. marts 2016 

Spørgeskema udsendes   15. juni 2016 

Fokusgruppeinterviews 

- blandede 

- internationale 

- danske 

- projektleder for programmet 

 1. juni 2016 

Forskningsnotat (12 sider)  15. august 2016 

Initiativ 2 – Tidsplan (april – november)   
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Alle studerende registreres med mail  15. april 2016 

Spørgeskema udsendes  1. oktober 2016 

Fokusgruppeinterviews 

- mentors 

- internationale studerende 

- virksomheder 

 1. november 2016 

Forskningsnotat (12 sider)  15. januar 2017 

Initiativ 3 – Tidsplan (februar - decem-

ber) 

  

Interview med fuldtidsansat fra Jobhus 

Aalborg 

 1. maj 2016 

Registrering af alle internationale stude-

rende (til spørgeskema) 

 15. maj 2016 

Registrering af virksomheder som kontak-

tes (eller kontakter UCN) 

 15. maj 2016 

Fokusgruppeinterview med andre aktører  1. december 2016 

Spørgeskemaundersøgelse blandt 14.000 

Internationale studerende 

 1. december 2016 

Forskningsnotat (20 sider)  15. januar 2017 

Rapport + forskningsartikel (50 sider)  30. februar 2017 

Validation workshop/konference For deltagere og andre interessen-

ter  

 april 2017 

 

7. Analysestrategi  

Som nævnt undersøges de tre hypoteser eller programteorier hver for sig, og her vil analysen ha-

ve karakter af en fænomenologisk fortolkning af data. Hvis det er muligt vil der sideløbende blive 

gennemført læringsteoretiske analyser da alle initiativer har til formål at nogen skal lære noget.  

Den samlende analyse vil tillige gøre brug af sociologiske begreber som kapital, praksisfællesska-

ber samt interpersonelle kompetencer og tillid.  
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Analysestrategien er ikke færdigudviklet.  

8.  Resultater  

Rapport på maks. 50 sider og afholdelse af konference/workshops (gerne i samarbejde med in-

novationsmedarbejder) for interessenter og professioner samt andre UC’ere og uddannelsesin-

stitutioner. 
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10. Appendix 

Opgave Dato Ansvarlige Kommentarer Timer 

Udarbejdelse af alle spørge-

skemaer samt guides til fokus-

gruppe interviews på alle 3 ini-

tiativer 

Uge 17 (forud 

for møde med 

IK d. 29. april) 

Samt 12/13 maj 

Tanja og Anne Internationalt Kon-

tor (IK) har også 

evalueringer, som er 

særskilt, men dem 

vil vi selvfølgelig 

gerne se også ☺. 4 

separate guides ud-

arbejdes 

40 

Base-Line Undersøgelse     

Spørgeskemaundersøgelse til 

alle 1.400 internationale stude-

rende på UCN 

d. 1. december 

2016? 

Tue? 

Charlotte 

Dette arrangeres af 

Internationalt Kon-

tor….også tidspunk-

tet, som passer 

bedst ☺ 

- er det realistisk at 

få ud til alle? Her 

skal vi også skelne 

ift. Hvor i forløbet 

de studerende be-

finder sig 

- hvile udfordringer 

møder de? 

- kvalitet af uddan-

nelse/forventninger 

- udfordringer ift. 

Økonomi, uddan-

nelse, fritid – hvor-

dan løser de stude-

rende det, etc? 

10 

 

Initiativ 1     

Registrering af alle deltagere 

(mail + kontaktdetaljer 

15. maj 2016 Tue   

Elektronisk spørgeskema sen-

des ud til alle deltagere 

23. maj 2016 Tue/Charlotte Bruun Charlotte udarbejde 

spørgeskema (er ik-

ke spurgt endnu) 

20 

6 internationale, 6 danske og 6 15. maj 2016 Julie? Hver fokusgruppe 20 
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blandede studerende udpeges 

til deltagelse i fokusgruppe in-

terview 

skal afsætte 2 timer. 

IK står for indkaldel-

se, udvælgelse, lo-

kale, kaffe/the, be-

stilling af frokost til 

Tanja og Anne 

Interview med Julie Midtgaard 

(tovholder) samt Magdalena 

18. maj 8.30 – 

9.30 

Tanja og Anne Julie…kan du der? 10 

Fokusgruppe Interviews d. 1. juni 2016 

(9-16) 

Tanja og Anne Gruppe 1: 9-11 

Gruppe 2: 11-13 

Gruppe 3: 13.30 – 

15.30 

20 

Initiativ 2     

Registrering af alle deltagere 

(mail + kontakt) 

15. maj 2016 Tue? Kunne måske godt 

være nogle er de 

samme som i initia-

tiv 1?? 

 

Fokusgruppe interviews med 

studerende 

d. 6. september Tanja og Anne 6 stk. i hver gruppe 

a 2 timers varighed 

(IK sørger for for-

plejning + formalite-

ter) 

20 

Spørgeskema udsendes i for-

bindelse med netværksarran-

gement 

d. 7. september 

2016 

Tue og Charlotte 

Bruun? 

 20 

Fokusgruppe interview med 

virksomheder ifb. Netværksar-

rangement: 

d. 7. september Tanja og Anne 1.5 time afsættes 

efter arrangementet 

til interview (IK står 

for indkaldelse) 

10 

     

Initiativ 3     

Vox-pop interviews til Match-

making event 

d. 12. oktober 

2016 

Anne og Tanja Her sættes et kame-

ra op, og deltagere 

inviteres til at give 

deres bud på, hvad 

f.eks. det betyder at 

have ”interkulturel 

kompetence” , etc. 

20 
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(evt. en praktikop-

gave for designstu-

derende?) 

Interviews med fuldtidsansat 

og ansat fra Jobhus 

d. 18. maj 2016 

kl. 10.30 – 11.30 

Tue 

kl. 11.30 – 12.30 

Jobhus 

Anne og Tanja Tjek med tue og 

jobhus, at de kan??? 

20 

Registrering af alle internatio-

nale studerende (mail + kon-

takt) 

d. 15. maj 2016 Tue   

Registrering af virksomheder 

som kontaktes eller bliver kon-

taktet 

d. 15. maj 2016 Tue   

Fokusgruppe interviews med 

andre aktører 

d. 1. december 

2016 

Anne og Tanja  20 

    210 

*alle kvalitative interviews transskriberes af forskningsassistenter 

Hertil kommer analyser og rapport: 80 at  


