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INDLEDNING
Formålet med denne rapport er at afdække resultaterne af Quick Match (herefter QM) forløbet og de tilhørende prak-
tikforløb. Alle QM perioderne er evalueret og der er derudover udarbejdet konkrete rapporter for QM 1-2, 4-5 og denne 
samlede rapport. Formålet bag har været at vurdere udviklingen af QM, og løbende optimere processerne bag. 

QM forløbet har haft til formål at afdække de digitale nordjyske virksomheders behov for kompetencer, for herved at 
kunne matche dem med praktikstuderende fra UCN. QM har derfor taget udgangspunkt i virksomhedernes behov og 
kompetencesøgning. Her har Business Aalborg (herefter BA) haft til opgave at oversætte dette behov for nemmere 
matchning med de studerende, hvilket er blevet opfyldt. 

METODE

Denne rapporten er baseret på følgende datakilder:

• Semistruktureret interviews med virksomheder, enten før eller efter QM, alt afhængig af om der blev udarbejdet 
praktikaftaler mellem de studerende og virksomhederne.

• Spørgeskemaer sendt ud til virksomheder, der deltog i QM dagen under de første QM-forløb.

• Vedvarende mailkorrespondance med virksomhederne, til her og nu feedback og kommunikation.

• Informationer fra BA og UCN’s databaser om virksomhederne samt de studerende.
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Den viden, erfaring og de resultater der er indsamlet gennem de forskellige QM forløb og dertilhørende praktikforløb 
er løbende præsenterede i de forrige rapporter. Denne rapport opsummerer derfor kun de overordnede tendenser 
gennem enkelte relevante citater og nøgletal. 

Det overordnet resultat af projektet er positivt og lyder på at virksomhederne er fuldt ud tilfredse med både QM dagen 
og deres praktikanter. Ligeledes kunne flere af virksomhederne hurtigt vurdere hvem af de studerende der ville passe 
bedst i praktikken og i virksomheden, ud fra faglige og personlige kompetencer. Dette blev udtrykt gentagende gange 
af flere virksomheder gennem perioden:

”Det er det bedste parktik forløb vi har haft hos Webhouse i virksomhedens historie” – Citat: Christian Brogaard, 
Webhouse, til QM2.

”I forhold til hvad vi havde forventet, der har de overgået vores vildeste fantasi” – Citat: Jesper BetFray, til QM4.

”Daniel og jeg snakkede faktisk om at ’vi altså måske ikke er så sikre på dem og vidste ikke rigtig lige hvad det skulle 
blive til, men nu prøver vi’ og så fik vi vores forventninger til skræmme om man vil sige, og det var fuldstændig fantas-
tisk. ” – Citat: Mathias, Tvenstrup & Dith, til QM4.

”Det er fedt at kunne få lov til at håndplukke de interesserede studerende selv og se hvem der egentlig vil arbejde for 
en og brænder for det ” – Citat: Jesper Luff Olsen, Octokom, til QM3.

“Så det har været en rigtig god succes det her” -  Citat: Henrik Thomsen, PODI, til QM5.

“Vil meget gerne med til QM igen, de andre ting jeg har været med til har ikke været en succsess.” - 
Citat: Kasper Stuck, Eagle Media, før QM6.

RESULTATER



QM1
Jan 2016
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QM4
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Studerende, 
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hos virksomhe-
den. 
(Job/Projekt)
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FAKTABLAD
Denne tabel, illustre-
rer deltagerfordeling til 
hvert QM, hvor mange 
studerende der har fået 
et praktikophold, samt 
virksomheder der har 
fået praktikanter gennem 
Quick Match forløbet. 
Antallet af virksomheder 
der deltog i QM pr. gang, 
har været stigende, men 
antallet af de studerende 
har varieret. Til trods for 
dette har antallet af stu-
derende i praktik været 
stabilt, og det endelige 
mål på 75 praktikpladser, 
blev opnået allerede efter 
QM 5. 

Det skal nævnes at an-
tallet af virksomheder i 
denne tabel ikke er unikt. 
Derfor er enkelte virk-
somheder talt med flere 
gange.
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     QM1 07-01-2016:
  11 virksomheder 
          kontaktet, hvoraf 5 deltog i QM1 
        sammen med 11 UCN studerende. 2 kom 
      i praktik hos 2 forskellige virksomheder.

    QM2 03-05-2016: 
32 virksomheder kontaktet, hvoraf 11 
deltog i QM2 sammen med 32 studerende. 
19 kom i praktik blandt 8 virksomheder, og 
3 fortsatte efterfølgende i job.

QM3 01-11-2016: 
94 virksomheder kontaktet, hvoraf 11 deltog 
i QM3 sammen med 47 studerende. 14 kom
 i praktik ved 8 virksomheder. Hvoraf der 
      kom et par halvtidsansættelser.

                  Samlet: 330 virksomheder blev
    i alt kontaktet, hvoraf 72 har deltaget i QM. 
         Herunder 48 unikke. I alt deltog 217 studerende og 
       98 er kommet i praktik hos 32 unikke QM-virksomheder. I alt er       
         7 fortsat i projektarbejde og 14 i diverse stillinger: 21 i fortsat 
  samarbejde. Dertil mangler de resterende tal fra
       QM6, som først afsluttes til efterår, 2018.

   
 QM4 02-05-2017: 
 60 virksomheder kontaktet, hvoraf 
 13 deltog i QM4 sammen med 48 
 studerende. 20 kom i praktik hos 6
 virksomheder. 13 blev tilbudt videre 
 arbejde.

        QM5 06-11-2017:
       111 virksomheder kontaktet, hvoraf 19 
       deltog i QM5 sammen med 28 studerende. 
       26 kom i praktik hos 13 forskellige virksom-
       heder. Enkelte virksomheder overvejer til sam                
      men at tilbyde i alt 8 studerende arbejde.
 
     QM6 18-04-2018: 
    22 virksomheder kontaktet, hvoraf 13 deltog
    i QM6 sammen med 51 studerende. 17 kom 
    i praktik hos 9 forskellige virksomheder. Det er 
    estimeret at ydeligere 6 vil komme i praktik.

OVERBLIK & NØGLETAL FOR QM1 - QM6



7

1 - MISMATCH MELLEM ANTALLET AF DELTAGENDE VIRKSOMHEDER OG STUDERENDE UNDER QM

En af de få, men væsentlige udfordringer gennem QM forløbene, var et mismatch mellem antal af virksomheder 
og fremmødte studerende. Fra de første QM forløb var der ikke så mange virksomheder repræsenteret, men 
ved de senere forløb var tallet steget markant, og derfor lå der også et større behov for at antallet kunne match-
es med de fremmødte studerende. Især ved QM 5 havde det været et problem, hvor der begyndte at være 
udtryk for utilfredshed blandt nogle af virksomhederne. Til trods for dette, var de dog stadig overordnet tilfredse 
med forløbet, men på sigt ville det kunne modarbejde formålet ved QM - nemlig optimering og udnyttelse af tid 
og ressourcer, der skal afsættes til at skaffe praktikanter.
For at imødekomme denne mangel af deltagere på dagen blev der gennem partnermøder med UCN og BA lagt 
vægt på at sikre fremmøde blandt de studerende gennem eksempelvis formøder og tilstrækkelig information om 
fordelene ved deltagelse i QM.

På selve QM dagen, var der også et behov for en bedre organisering omkring fordelingen af de studerende 
ved de forskellige virksomheder. Det kunne have været ved at tildele de studerende en bestemt virksomhed de 
skulle starte ved. Gennem QM-projektet har et online bookingsystem været oppe at vende flere gange, men 
blev dog ikke realiseret. Det var nemlig en risiko for at de studerende ville begrænse sig i valg af virksomheder, 
de ønskede at mødes med. 

UDFORDRINGER OG LØSNINGSFORSLAG
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2 – OPLEVELSE AF SPILTID UNDER QM

I kontekst til første punkt, blev den afsatte tid til introduktion og 
de enkelte virksomhedspræsentationer også oplevet som en 
gene hos flere af virksomhederne. Fem minutter til hver virk-
somhedspræsentation, var for lang tid at sidde og lytte, når 
der samtidig ikke var sikret nok studerende til de efterfølgende 
samtaler for alle. En simpel justering i tiden afsat til virksom-
hedspræsentationerne, fra fem minutter til tre, blev løsningen.
Det havde en god effekt, da det tvang virksomhederne til at 
blive skarpere på deres budskaber. Ligeledes skulle introduk-
tionen også reduceres, så der ikke skulle afsættes fire timer til 
hele arrangementet, men nærmere to-tre timer.

3 - MANGLENDE PRAKTIKPLADSER

Ikke alle virksomheder, der har deltaget i QM-dagende, har fået 
UCN-praktikanter. Enten på grund af manglende kandidater 
under selve QM forløbet, eller mangel på kompetencer blandt 
disse. På sigt vil dette kunne gå hen og blive et problem, da  det  
ikke kan forventes at virksomhederne vil deltage, hvis de ikke 
får praktikanter ud af det.
Som et løsningsforslag til denne udfordring, har BA forsøgt at 
sikre kontakten mellem de studerende og virksomhederne, 
samt at matche manglende parter gennem deling af lister over 
’ledige’ virksomheder med UCN´s praktikkoordinatorerne. 

4 - KOMPETENCEMATCH

Enkelte af virksomhederne havde nogle udfordringer i forbind-
else med de studerendes kompetencer i forhold til programmer 
og værktøjer til de enkelte opgaver. Især forventninger til de 
studerendes kompetencer med Adobe pakken, blev omtalt:

”en multimediedesigner skal kunne begå sig i Adobe program-
mer, virkelig godt endda … men det kunne de altså ikke her, og 
det har vi lært dem” – Citat: Mathias, Tvenstrup & Dith, til QM4.

       Adobe® Creative Cloud®                  Unity                                  Java
    Kreative Apps                      Videospilprogram                  Programmeringssprog

Virksomhederne har givet udtryk for et ønske om at de studer-
ende får mere praktisk erfaring med forskellige værktøjer forud 
for praktikperioden, så der ikke skal afsættes for meget tid, til 
oplæring. Dette er en opgave der ligger uden for QM, som UCN 
skal overveje at inkludere i deres undervisningsforløb. Et muligt 
problemløsningsforslag i denne kontekst, kan være at afholde 
en form for QM dag mellem virksomhederne og undervisere på 
UCN for at identificere de relevante kompetencer, de studen-
rende skal have.



9

Til trods for de forskellige udfordringer betragtes QM som en suc-
ces, da de opstillede kriterier er blevet opfyldt, og samtlige parter 
i projektet har udviklet sig erfaringsmæssigt eller i forhold til net-
værk. Der er blevet taget hånd om de forskellige problematikker 
undervejs og er blevet tilpasset gennem re-design og justering eft-
er hver QM periode. 

Flere af virksomhederne har formået at tage studerende i praktik, 
for senere at tilbyde dem samarbejde eller ligefrem faste stillinger. 
De har generelt set fået meget ud af praktikperioderne og har der-
for også været deltagere gentagende gange. Både virksomhed-
erne og de studerende har flyttet sig i en positiv retning i forhold til 
kompetencer og muligheder i denne kontekst. Der er blevet lavet 
retningslinjer for de studerende over bedre CV og porteføljer, samt 
skarpere og mere konkrete virksomhedspræsentationer til QM da-
gene. Ligeledes har UCN gennem forløbet fået udarbejdet over-
sigter med billeder og informationer om de deltagende studerende. 
Disse uddeles til virksomhederne på QM dagene. BA har løbende 
indsamlet relevant virksomhedsdata, som blev delt med de studer-
ende og UCN ved formøderne op til QM dagene.

ERFARINGER
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Førhen rekrutterede mange af virksomhederne deres kommende 
praktikanter og ansatte ud fra samtaler og opslag, men gennem QM 
kan de møde flere studerende på én gang og direkte benytte praktik-
perioden som ansættelsesgrundlag - da både kompetencer, produk-
tivitet og kemi kan etableres herigennem.

Under praktikperioderne blev de studerende inddraget i virksomhed-
ernes arbejde og fik erfaring med konkrete cases, programmer og 
opgaver, frem for kun at indgå i teoretisk eller observerende arbejde. 
På den måde har de studerende også fungeret som vidensressourc-
er for virksomhederne. Ønskescenariet for mange virksomheder er at 
få deres praktikanter til at fortsætte med deres afhandling efter de 10 
ugers praktik, så de får så meget tid med de studerende som muligt.  
Deraf et større ansættelsegrundlag.

QM fungerer som en platform for virksomhederne til at finde rele-
vante studerende, som de ellers ikke ville have haft i tankerne. QM 
er et program der fungerer, som kan implementeres i praktikperioden 
hos UCN, men på sigt også hos andre uddannelsesinstitutter, efter 
behov. QM gør det nemt for de studerende at danne sig et overblik 
over potentielle arbejdspladser eller bare praktiksteder, og ligeledes 
gør det nemt for virksomhederne at identificere de eller den bedst 
matchende studerende til deres virksomhed, på en hurtig og effektiv 
måde. At man til QM-dagene, på forhånd har sagt hvem man er, giver 
en bedre dialog og forventningsafstemning, mellem de studerende 
og virksomhederne samt at man er i øjenhøjde.



“... i går var - uden sammenligning - det initiativ, jeg har deltaget på, hvor jeg har fået 
mest med hjem (i form af gode potentielle praktikanter). Jeg ville foretrække at deltage på 
Quick Match, sammenlignet med career fairs, fordi du kommer tættere på den studerende              

– Citat: Rune, Talenthub.io, om QM6

Afslutningvis kan QuickMatch formatet fordre positive holdninger som ses ved følgende citat:

QuickMatch formen har vakt positiv interesse både hos UCN, men også hos flere virk-
somheder, studerende og interessenter. Konceptet forsøges videreført og implementer-
et som en del af UCN’s eksisterende matchmaking dag. Dertil er der også rig mulighed for 
at implementere formatet ved andre uddannelsesinstitutioner, eller jobcentre landet over.
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