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Ny viden er en forudsætning for, at arbejdsprocesser, produkter og ydelser er af høj faglig kvalitet. Det 

gælder, uanset om vi taler økonomisk rådgivning i en bank, behandling og pleje under indlæggelse på et 

sygehus eller danskundervisning i 6. klasse.

Det stiller krav om kritiske og reflekterende ledere og medarbejdere, som kan opsøge ny viden og tage 

den i brug, og dermed levere høj kvalitet til borgere og kunder.

FTF har gennemført en undersøgelse af, hvordan FTF-organisationernes medlemmer i det daglige arbejder 

med ny viden. De mange ledere og medarbejdere i private og offentlige virksomheder arbejder i hverda-

gen i job, hvor deres viden ligger til grund for vurderinger og beslutninger, som har store konsekvenser for 

andre. Vi vil derfor gerne vide, hvordan de henter viden til dette arbejde, og hvordan der skabes sammen-

hæng mellem viden fra forskning og udvikling og den praksis som viden anvendes i – og udspringer af.

Undersøgelsen viser, at FTF’erne i høj grad selv tager ansvar for at udvikle deres fag og profession 

gennem ny viden. Men at det går bedst, hvor der er gode rammebetingelser. Derfor anbefaler vi, at alle 

arbejdspladser drøfter, hvordan man sikrer sig at rammebetingelserne for arbejde med ny viden bliver de 

bedst mulige. Og vi opfordrer til, at de som udvikler og formidler ny viden har endnu mere fokus på hvilken 

viden der efterspørges - og hvilken form den skal have.

Samtidig viser undersøgelsen, at der er gode effekter af at arbejde med ny viden i praksis. Det giver 

højere kvalitet i opgaveløsningen, effektivitet og innovation. Samtidig giver det øget jobtilfredshed for den 

enkelte, som tager ny viden i brug.

Jeg håber, at undersøgelsen og vores anbefalinger til at styrke arbejdet med viden i praksis, vil blive læst 

og brugt, både i private og offentlige virksomheder og på uddannelsesinstitutioner og andre steder, hvor 

man bedriver forskning og udvikling. Der er nemlig store fordele at hente for den enkelte arbejdsplads og 

for samfundet.

God læselyst!

Venlig hilsen 

Bente Sorgenfrey, formand for FTF

Viden i praksis
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1. Hovedresultater og anbefalinger

FTF har i foråret 2014 gennemført en undersøgelse af, hvordan ledere og medarbejdere arbejder med ny viden. 

Der er bl.a. spurgt ind til: 

•	 hvordan og hvornår de opsøger ny viden, som de kan bruge i deres arbejde

•	 hvornår og hvordan de deler ny faglig viden med andre, fx kolleger og leder på arbejdspladsen, kolleger på andre 

arbejdspladser, ansatte der står for forskning/udvikling eller andre

•	 hvilke erfaringer de har gjort sig med det at anvende ny viden i praksis, herunder effekten af at tage ny viden i brug

•	 udvikling af ny viden som led i arbejdet, enten alene eller sammen med andre. 

Ved ny viden forstås i denne undersøgelse faglig viden, som er ny for den enkelte. Det kan både være teoretisk viden 

og praktisk viden. Det kan være viden, som knytter sig til fagets centrale færdighedsområder, men også til konkrete 

metoder og processer, fx anvendelse af ny teknologi. Den viden, der spørges ind til, kan være snævert knyttet til faget 

eller være tværfaglig.

Undersøgelsen er gennemført for at få mere indsigt i, hvordan FTF-organisationernes medlemmer i det daglige 

arbejder med ny viden, og hvordan der skabes sammenhæng mellem viden fra forskning og udvikling og den praksis, 

som viden anvendes i - og udspringer af.

Ny viden er en forudsætning for, at arbejdsprocesser og produkter mv. til stadighed er af høj faglig kvalitet. Det 

gælder, uanset om vi taler økonomisk rådgivning i en bank, behandling og pleje under indlæggelse på et sygehus 

eller undervisning i 6. klasse. Der er brug for kritiske og reflekterende fagprofessionelle, som kan opsøge ny viden og 

tage den i brug, og dermed levere høj kvalitet til borgere og brugere. 

Den ny viden skal ikke begrænse den enkeltes faglige skøn, men omvendt udgøre et kvalificeret afsæt for at den 

enkelte bruger sin professionelle dømmekraft i hverdagens opgaveløsning.

Undersøgelsen viser, at FTF’erne i høj grad selv tager ansvar for at udvikle deres fag og profession gennem ny viden. 

Undersøgelsen peger også på, at man kan fremme medarbejdernes mulighed for at udvikle ny viden selv og tage ny 

viden fra andre ind i egen praksis, bl.a. gennem et øget ledelsesmæssigt fokus, kompetenceudvikling, et struktureret 

samarbejde og et godt arbejdsmiljø. 

Undersøgelsen dokumenterer desuden, at anvendelse af ny viden fører til positive effekter i form af både øget 

kvalitet, effektivitet og innovation. Samtidig er effekten for den enkelte, som tager ny viden i brug, generelt større til-

fredshed med resultaterne af arbejdet og større indflydelse på opgaveløsningen. Endelig viser undersøgelsen, at hvis 

rammebetingelserne er i orden, både anvender og deler FTF’erne ny viden i større grad.

En nærmere beskrivelse af undersøgelsen (deltagere, svarprocent og opdeling på arbejdsområder mv.) findes i afsnit: 

“Deltagere og metode”.

I det følgende præsenteres undersøgelsens hovedresultater samt en række anbefalinger, som kan bidrage til at skabe 

større opmærksomhed om, hvad der skal til for at ny viden i højere grad bidrager til at udvikle professionernes ar-

bejdsfelt og opgavevaretagelse.
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FTF’ERNE ER ENGAGEREDE OG POSITIVE OVERFOR NY VIDEN
Undersøgelsen viser, at FTF’erne  – både ledere og ikke-ledere – i høj grad orienterer sig mod ny faglig viden og 

tager ny viden i brug på eget initiativ. Mere end to tredjedele overvejer hyppigt om der er ny viden, som er relevant for 

dem at tage i brug, og de allerfleste, som får en ny faglig udfordring på arbejdet, tænker med det samme på, hvordan 

de får den viden, som de har brug for til at løse den.

NY VIDEN GIVER BEDRE OPGAVELØSNING OG STØRRE TILFREDSHED
Det har positive effekter for FTF’ernes opgavevaretagelse at tage ny viden i brug. Stort set alle der har taget ny viden i 

brug, vurderer, at det har givet en bedre faglig kvalitet af opgaveløsningen, og mere end to tredjedele vurderer, at det 

har givet en forbedring af den kvalitet, som brugerne oplever, og en mere effektiv opgaveløsning.

De allerfleste, der har taget ny viden i brug, oplever samtidig større tilfredshed med resultaterne af deres arbejde, og 

mange oplever større indflydelse på opgaveløsningen. Desuden mener omkring halvdelen, at effekten af at tage ny 

viden i brug er innovation i form af nye løsninger eller ydelser.

MANGE FTF’ERE UDVIKLER NY VIDEN I HVERDAGEN
Udvikling af ny viden er en del af dagligdagen for mange FTF’ere. I undersøgelsen er der spurgt til udvikling af viden, 

som den enkelte vurderer er ny på området og som er systematiseret, så den kan beskrives, dokumenteres og 

anvendes af andre. Hele 41 pct. svarer, at det er en almindelig del af deres arbejde at udvikle denne form for ny viden, 

og knap halvdelen har inden for de seneste 12 måneder udviklet ny viden som led i deres arbejde. Den nye viden er 

typisk udviklet i samarbejde med kolleger og vedrører oftest både teori og den praktiske professionsudøvelse.

Motivationen for at udvikle ny viden er oftest ønsket om at skabe større kvalitet i opgaveløsningen, at skabe større 

tilfredshed for brugere/kunder/borgere eller at der simpelthen mangler en bestemt viden for at løse en opgave.

RAMMEBETINGELSER HAR STOR BETYDNING FOR ARBEJDET MED NY VIDEN
Rammebetingelserne ser ud til at have stor indflydelse på, i hvilket omfang FTF’erne anvender og deler ny viden. Men 

rammebetingelserne for at arbejde med ny viden er på mange arbejdspladser ikke gode nok, og har ikke en tilstræk-

kelig stærk ledelsesmæssig eller organisatorisk forankring: 

•	 Både medarbejdere og ledere mener, at det ledelsesmæssige fokus er mest betydningsfuldt for, om medarbej- 

derne bidrager til den faglige udvikling, men knap halvdelen af medarbejderne mener ikke, at ledelsen prioriterer 

den faglige udvikling af opgaveløsningen tilstrækkeligt højt.

•	 To tredjedele arbejder på en arbejdsplads uden en fast procedure for, hvordan ny faglig viden kommer til at indgå i 

opgaveløsningen.

•	 Kun en tredjedel arbejder på en arbejdsplads med en særlig jobfunktion, der skal sikre den faglige udvikling af 

opgaveløsningen. Det er hyppigst arbejdspladser med få fagkolleger, der ikke har denne funktion.

•	 Næsten halvdelen oplever, at deres arbejdsplads i mindre grad eller slet ikke tilbyder ekstern kompetenceudvik- 

ling, når der er behov for ny viden.

•	 En tredjedel af alle har ikke adgang til ny viden via faglitteratur, videnportaler m.v. på deres arbejdsplads.

•	 Omkring 40 pct. af medarbejderne bruger altid eller ofte fritid på deres faglige ajourføring. 

Også lederne oplever udfordringer i rammebetingelserne:

•	 Knap halvdelen svarer, at deres arbejdsplads ikke har en strategi for faglig udvikling, som omfatter deres arbejds- 

område, og over halvdelen af dem, der ikke har en strategi, mener at en strategi ville gøre en forskel for deres 

arbejde.

•	 Knap tre ud af fire ledere arbejder på en arbejdsplads, hvor der ikke er en fast procedure for, hvordan ny viden 

kommer til at indgå i opgaveløsningen. Men der hvor der er en fast procedure, tager ledere væsentlig oftere ny 

viden i brug på initiativ af kolleger eller nærmeste leder. 
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•	 Der hvor der er en fast procedure for, at viden kommer til at indgå i opgaveløsningen, har lederne en væsentlig 

større indflydelse på, at medarbejderne tager ny viden i brug i praksis. Også ledernes prioritering af den faglige 

udvikling betyder, at lederne får større indflydelse på, at medarbejderne tager ny viden i brug i praksis. 

Det anbefales, at alle arbejdspladser drøfter og beskriver (fx i regi af MED-udvalg) hvordan rammebetingelserne for 

arbejde med ny viden bliver de bedst mulige. 

I drøftelserne bør indgå: 

•	 Behovet for en fast procedure for, hvordan ny faglig viden kommer til at indgå i opgaveløsningen

•	 Behovet for en særlig jobfunktion til sikring af faglig udvikling af opgaveløsningen

•	 Styrket ledelsesmæssig prioritering af den faglige udvikling

•	 Adgang til faglitteratur, faglige tidsskrifter mv. på arbejdspladsen

•	 Adgang til ekstern kompetenceudvikling, når der er brug for det

•	 Den nødvendige arbejdstid til faglig ajourføring.

Det anbefales, at alle arbejdspladser har en strategi for faglig udvikling, som kan understøtte og legitimere ledernes 

arbejde med faglig udvikling. Også ledere har brug for, at denne dimension prioriteres af deres nærmeste leder eller 

den politiske ledelse af deres arbejdsplads.

Lederen/ledelsen bør tage initiativ til at fastlægge en fast procedure for, hvordan ny viden kommer til at indgå i opga-

veløsningen på alle arbejdspladser, hvor det giver mening.

DET KAN VÆRE SVÆRT AT FÅ ADGANG TIL OG OVERBLIK OVER NY VIDEN
De allerfleste medarbejdere og ledere sørger selv for, at de er ajour med ny viden inden for deres faglige arbejdsfelt. 

Knap halvdelen oplyser, at det som hovedregel er deres arbejdsplads, der sørger for, at de er ajour med ny viden 

inden for deres faglige arbejdsfelt. 

Men omkring halvdelen mener, at det er vanskeligt at få overblik over, om der kommer ny viden til som de har brug for. 

De fleste mener, at det er på deres arbejdsplads, der skal sættes ind med information og vejledning, for at de kan få 

bedre overblik over, hvor og hvordan de kan finde ny viden. 

Gruppen der finder det vanskeligt at få overblik over ny viden, er mindre tilbøjelige til at dele ny viden med fagkolleger 

og tager sjældnere ny viden i brug i praksis. Der er også færre i denne gruppe, som har udviklet ny viden som led i 

deres arbejde. 

Det anbefales, at alle arbejdspladser er opmærksomme på, hvem der sørger for at de ansatte bliver holdt ajour med 

ny faglig viden, og hvordan dette foregår. Afhængig af arbejdspladsens størrelse og karakter kan det være relevant at 

lave egentlige retningslinjer. De rammebetingelser, som arbejdspladsen giver for arbejdet med ny viden, er vigtige for 

den faglige udvikling. 

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE ER VIGTIG 
At arbejde med ny viden kræver, at medarbejderen er kvalificeret til det. For eksempel kan det kræve bestemte kvali-

fikationer at tage nye teknologier i brug. Den nødvendige opkvalificering sker imidlertid ikke i tilstrækkelig grad i dag. 

Omkring to tredjedele af alle medarbejdere vurderer, at de i høj grad eller i nogen grad har brug for efter- og videre-

uddannelse for at blive kvalificeret til at arbejde med ny viden.

På langt de fleste arbejdspladser foregår der intern kompetenceudvikling, først og fremmest i form af kurser og 

sidemandsoplæring. Halvdelen af medarbejderne mener, at deres arbejdsplads i høj eller nogen grad tilbyder ekstern 

kompetenceudvikling, når de har brug for det for at få ny viden. Men næsten lige så mange vurderer, at det kun er til-

fældet i mindre grad eller slet ikke. Arbejdspladsens økonomi er en barriere for at deltage i den kompetenceudvikling, 

der er brug for, det vurderer 60 pct. af medarbejderne.
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Det anbefales, at drøftelsen af behovet for kompetenceudvikling på de enkelte arbejdspladser både har fokus på, 

hvor der er brug for efter- og videreuddannelse for at få ny viden (uddannelse der indeholder fx nye forskningsresulta-

ter og viden om, hvordan de kan implementeres) og/eller for at ny viden kan tages i brug med henblik på forbedringer 

i opgaveløsningen (fx uddannelse der giver IT-færdigheder, færdigheder i brug af apparatur eller programmer mv). 

Arbejdspladsens plan for kompetenceudvikling skal tage højde for, hvordan ny viden deles og forankres på arbejds-

pladsen.

HVORNÅR OG HVOR OPSØGER FTF’ERE NY VIDEN
De to hyppigste grunde til, at FTF’ere opsøger ny viden er, at de står overfor en ny faglig opgave som de ikke ved, 

hvordan de bedst kan løse, eller at de har hørt, at der er kommet ny viden som kan være relevant for deres daglige 

arbejde. Men omkring halvdelen opsøger ny viden uden en særlig anledning, ud over interesse for deres fag.

Fagkolleger er suverænt den hyppigste kilde, hvor FTF’erne søger ny viden, og både ledere og medarbejdere deler 

i høj grad viden med deres kolleger. Hvis der er gode rammebetingelser på arbejdspladsen, deler FTF’erne i højere 

grad viden med kolleger på arbejdspladsen.

Efter fagkolleger følger videnportaler/databaser og faglitteratur som hyppige kilder til ny viden. Ledere deltager i 

højere grad end medarbejdere i konferencer, seminarer samt kompetenceudvikling. Også faglige netværk er væsent- 

lige kilder til ny viden, men det er i højere grad ledere end ikke-ledere, som har kendskab til relevante netværk, hvor 

de kan opsøge ny viden.

Det anbefales, at arbejdspladser giver optimale rammer for deling af viden mellem fagkolleger. Afhængigt af den 

enkelte arbejdsplads størrelse og karakter kan det bl.a. være gennem faste procedurer for anvendelse af ny viden og 

jobfunktioner, som sikrer faglig udvikling. Det ledelsesmæssige fokus på faglig udvikling, adgang til kompetenceud-

vikling og tid til faglig ajourføring er betydningsfuldt at prioritere på alle typer af arbejdspladser.

DE FAGLIGE ORGANISATIONER ER VIGTIGE KILDER TIL VIDEN
Undersøgelsen viser, at 20 pct. af medarbejderne og lidt flere ledere typisk opsøger ny viden i deres faglige organisa-

tion. Af de ca. 45 pct. af FTF’erne, der har kontakt med faglige miljøer uden for deres arbejdsplads, som arbejder med 

udvikling eller kvalitetssikring af ny faglig viden, har knap 40 pct. kontakt med deres fagforening. 

Faglige organisationer er dermed blandt de væsentligste eksterne videnudviklere, formidlere og informationskilder, 

og er hyppigere anvendt end forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Det skyldes ofte, at de faglige organisationer 

både udvikler, organiserer og formidler viden fra andres forskning i tæt samarbejde med praksis og i en form, som er 

direkte målrettet de enkelte faggrupper og funktioner, som FTF’erne er beskæftiget i.

Det anbefales, at fagforeningernes viden om fag/profession indtænkes systematisk af uddannelsesinstitutioner og 

myndigheder, når det drejer sig om udvikling af erhvervets/professionens grunduddannelse og de nødvendige efter- 

og videreuddannelser, så de matcher kravene, de fagprofessionelle møder i deres arbejde. 

Det anbefales, at de faglige organisationer overvejer om de får udnyttet det potentiale, der ligger i at være videnleve-

randør til både arbejdspladser og medlemmer.

FORSKNINGS- OG UDDANNELSESINSTITUTIONER ER IKKE FORETRUKNE KILDER TIL VIDEN
Blandt de 45 pct. af FTF’erne, som har kontakt med faglige miljøer uden for deres arbejdsplads, er det kun 17 pct., der 

har kontakt med et universitet eller anden forskningsinstitution, 24 pct. har kontakt med professionshøjskoler og 3 

pct. med erhvervsakademier. Andelen er højere blandt ledere og lavere blandt ikke-ledere.

Endvidere angiver ca. hver fjerde at de har kontakt med videncentre. Videncentre kan være tilknyttet uddannelsesin-

stitutioner, myndigheder eller behandlingsinstitutioner m.v.
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Omkring en fjerdedel af medarbejderne mener, at der skal sættes ind med information og vejledning fra forskningsin-

stitutioner, hvis de skal have et bedre overblik over hvor og hvordan de kan finde ny viden.

Af ledernes svar fremgår i øvrigt, at 60 pct. i høj grad eller nogen grad oplever en positiv modtagelse, hvis de vil dele 

ny faglig viden med forskere/udviklere.

Det anbefales, at universiteter og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner overvejer, hvordan de kan opnå en 

mere betydningsfuld rolle som videnkilder i forhold til erhverv/praksis og professioner. Et tættere samarbejde med 

erhverv/praksis om forsknings- og udviklingsaktiviteter vil formentlig kunne bidrage positivt. 

Det anbefales, at forsknings- og uddannelsesinstitutionerne sætter mere fokus på, hvordan de fagprofessionelle i 

praksis opsøger og arbejder med ny viden. Det er vigtigt for at kunne udvikle effektive og relevante måder at formidle 

ny viden på, og indgå i et tættere samspil med praksis om at udvikle og formidle viden i en form, som er praksisrele-

vant og tilgængelig.

Det anbefales endvidere, at universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier overvejer, hvordan ny viden 

optimeres og spredes gennem gensidigt forpligtende samarbejder på alle niveauer i institutionerne, så uddannel-

serne både bliver formidlere af ny viden og samtidig uddanner fremtidens fagprofessionelle til at kunne arbejde aktivt 

med ny viden i praksis.

VIDENPORTALER BRUGES FLITTIGT, MEN KAN BLIVE SKARPERE PÅ FORMIDLINGEN
Videnportaler anvendes hyppigt som kilde til ny viden. Hovedparten af dem, der bruger videnportaler, vurderer at 

den viden, de finder på portalerne, er let at gå til og anvendelig, men det er kun hver fjerde, som oplever den viden 

de finder, som meget anvendelig, og omkring 40 pct. mener ikke – eller ved ikke – om viden på portalerne er kval-

itetssikret. Godt 60 pct. er helt eller delvis enige i, at videnportalerne formidler ny viden i en form, der kan omsættes 

til praksis.

Det anbefales, at uddannelsesinstitutioner, videncentre, myndigheder og andre, der driver videnportaler, arbejder 

med formen, som viden formidles i, og med tydelige deklarationer af, hvordan den viden, de formidler, er kval-

itetssikret.

Det anbefales endvidere, at driften af videnportaler (hvad lægges ind på portalerne og i hvilken form) drøftes med 

brugerne, fx gennem regelmæssige evalueringer, sådan at der opnås størst mulig anvendelse i praksis. 

2. FTF’ere er engagerede i arbejdet med ny viden

Overordnet viser undersøgelsen, at ny viden rangerer højt i medlemmernes bevidsthed. Knap 70 pct. overvejer 

hyppigt, om der er ny viden, som det er relevant for dem at tage i brug. Andelen blandt ledere er lidt højere end blandt 

ansatte uden lederansvar. 

i i

Altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Personer i alt

Leder 17% 59% 22% 3% 0% 246

Medarbejder 14% 53% 27% 6% 0% 992

FTF i alt 14% 54% 26% 5% 0% 1.238

Tabel 2.1. Ny viden overvejes oftes

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

Hvor ofte overvejer du i dit daglige arbejde, om der er ny viden, som er relevant for dig at tage i brug?
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Når der opstår en ny faglig udfordring på arbejdet, tænker de allerfleste på, hvordan de får den viden, de har brug for 

til at løse udfordringen, og 91 pct. sørger selv for at holde sig ajour med ny viden, der er relevant for dem. Mindre end 

halvdelen angiver, at det som hovedregel er deres arbejdspladser, der sørger for, at de er ajour med ny viden.

 

 

3. Adgang til viden

Generelt vurderer FTF’erne, at de i det daglige har adgang til den viden de har brug for i deres jobfunktion, flere 

blandt lederne (83 pct.) end blandt ansatte uden ledelsesansvar (76 pct.). 

 

i
i

Altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Personer i alt

Leder 45% 40% 14% 1% 0% 246

Medarbejder 35% 46% 17% 2% 0% 992

FTF i alt 37% 45% 16% 2% 0% 1.238

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

Hvis du får en ny faglig udfordring på dit arbejde, tænker du så med det samme på, hvordan du får den viden, du har brug 

for til at løse den?

Tabel 2.2. Faglige udfordringer fører ofte til overvejelser om ny viden

i i

Det gør jeg selv Min arbejdsplads Andre Personer i alt

Leder 94% 38% 7% 246

Medarbejder 91% 47% 8% 992

FTF i alt 91% 45% 8% 1.238

Hvem sørger som hovedregel for, at du er ajour med ny viden inden for dit faglige arbejdsfelt?

Tabel 2.3. FTF'ere tager ansvar for faglig ajourføring

Kilde:  Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

i i

Ja Nej

Jeg oplever ikke, at 

der er en 

veldefineret faglig 

viden til min 

nuværende 

jobfunktion

Ved ikke Personer i alt

Leder 83% 4% 11% 2% 246

Medarbejder 76% 7% 12% 5% 992

FTF i alt 78% 6% 12% 4% 1.238

Har du i dit daglige arbejde adgang til den viden, du har brug for i din nuværende jobfunktion?

Tabel 3.1. Adgang til viden

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.
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Det er dog ikke så enkelt at holde sig ajour med ny viden. Mere end halvdelen er helt eller delvis enige i, at det er van-

skeligt at få overblik over, om der er kommet ny viden til, som de har brug for. Vanskeligheden er større for medarbej-

dere (55 pct.) end for ledere (45 pct.). 

FTF’erne får i mindre udstrækning bragt ny viden i spil i deres praksis, hvis de finder det vanskeligt at få overblik over 

ny viden, som de har brug for. 

Det fremgår af undersøgelsen, at personer der helt eller delvist finder det vanskeligt at få overblik over ny viden, i 

mindre grad deler ny viden samt anvender ny viden, uanset om det er på eget initiativ eller på opfordring fra andre, og 

færre fra denne gruppe har udviklet ny viden de seneste 12 måneder.

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

Altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Personer i alt

Helt enig 18% 46% 31% 5% 0% 148

Delvis enig 17% 60% 21% 3% 0% 511

Hverken enig

eller uenig
20% 51% 28% 2% 0% 235

Delvis uenig 28% 54% 17% 1% 0% 221

Helt uenig 37% 53% 9% 2% 0% 120

Ved ikke 0% 53% 24% 0% 23% 4

FTF i alt 21% 55% 21% 2% 0% 1.238

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

Deler du ny viden med fagkolleger og andre kolleger?

Jeg oplever, at 

det er 

vanskeligt at få 

overblik over, 

om der er 

kommet ny 

viden til, som 

jeg har brug for

Tabel 3.3. Overblik hænger sammen med deling af ny viden

i i

Helt

enig

Delvis

enig

Hverken enig

 eller uenig

Delvis

uenig

Helt

uenig

Ved

ikke
Personer i alt

Leder 6% 39% 18% 23% 14% 0% 246

Medarbejder 13% 42% 19% 17% 9% 0% 992

FTF i alt 12% 41% 19% 18% 10% 0% 1.238 Tabel 3.3

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

Jeg oplever, at det er vanskeligt at få overblik over, om der er kommet ny viden til, som jeg har brug for

Tabel 3.2. Vanskeligt at få overblik over ny viden

Enighed i udsagn: Jeg oplever, at det er vanskeligt at få overblik over, om der er 

kommet ny viden til, som jeg har brug for
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FTF’erne uden lederansvar er blevet spurgt om, hvor der skal sættes ind med information og vejledning, hvis de skal 

have et bedre oveblik over, hvor og hvordan de kan finde ny viden. Langt de fleste (75 pct.) mener, at det skal ske på 

arbejdspladsen. Omkring hver fjerde svarer, at der skal sættes ind med information eller vejledning fra udviklere af ny 

viden og lige så mange peger på faglige organisation/fagforeninger.

i i

Ja, på eget 

initiativ

Ja, på initiativ 

af en kollega

Ja, på initiativ 

af min 

nærmeste 

leder

Nej Personer i alt

Helt enig 68% 24% 33% 16% 148

Delvis enig 71% 28% 33% 10% 511

Hverken enig

eller uenig
73% 35% 35% 10% 235

Delvis uenig 74% 32% 43% 9% 221

Helt uenig 85% 31% 43% 4% 120

Ved ikke 0% 0% 53% 47% 4

FTF i alt 73% 30% 36% 10% 1.238

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

Tabel 3.4. Overblik hænger sammen med anvendelse af ny viden

Jeg oplever, at det er 

vanskeligt at få overblik 

over, om der er kommet 

ny viden til, som jeg har 

brug for

Har du inden for de sidste 12 måneder taget ny viden i brug i praksis?

i
i

Ja Nej Personer i alt

Helt enig 40% 60% 147

Delvis enig 45% 55% 504

Hverken enig

eller uenig
46% 54% 233

Delvis uenig 55% 45% 221

Helt uenig 53% 47% 118

Ved ikke 0% 100% 3

FTF i alt 47% 53% 1.226

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

Jeg oplever, at det er 

vanskeligt at få overblik over, 

om der er kommet ny viden 

til, som jeg har brug for

Tabel 3.5. Overblik hænger sammen med udvikling af ny viden

Har du inden for de seneste 12 måneder udviklet ny viden som led i dit arbejde?
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Sammenfattende peger resultaterne i dette afsnit på, at de fleste FTF’ere oplever, at de har adgang til viden, men

at mere end halvdelen samtidig oplever, at det er vanskeligt at få overblik over den viden, de har brug for. Under-

søgelsen peger desuden på, at FTF’ere, der har vanskeligt ved at få overblik over ny viden, i minde grad tager ny 

viden i brug, deler ny viden og udvikler ny viden. Der er altså et potentiale for, at ny viden i højere grad kan anvendes 

og udvikles på FTF-arbejdspladserne, hvis der skabes rammer, der understøtter kendskabet og overblikket over ny 

viden hos medarbejderne. Deltagerne i undersøgelsen peger på, at det vil have den største effekt, hvis disse rammer 

skabes på arbejdspladsen.

4. Hvor og hvornår findes ny viden? 

FTF’erne opsøger typisk ny viden, når de står overfor en ny faglig opgave, som de ikke ved, hvordan de bedst kan 

løse, eller når de har hørt, at der er kommet ny viden, der kan være relevant i deres daglige arbejde. Samtidig angiver 

halvdelen af FTF’erne dog også, at der ikke behøver være en konkret anledning – de opsøger viden af interesse for 

deres fag.

i i

Leder Medarbejder FTF i alt

Når jeg står over for en ny faglig opgave, som jeg ikke ved, hvordan 

jeg bedst kan løse
79% 75% 76%

Når den sædvanlige metode ikke virker efter hensigten
41% 43% 43%

Når der stilles krav om at  et andet løsningsforslag end det, jeg 

normalt ville anvende
45% 38% 39%

Når jeg har hørt, at der er kommet ny viden som kan være relevant i 

mit daglige arbejde
76% 71% 72%

Der behøver ikke være en bestemt anledning, jeg opsøger viden af 

interesse for mit fag
61% 48% 51%

Andre situationer 2% 4% 3%

Jeg opsøger ikke ny viden 0% 0% 0%

Personer i alt 246 992 1.238

I hvilke situationer opsøger du typisk ny viden?

Tabel 4.1. Hvornår opsøges ny viden?

Note: Det har været muligt at angive flere svar.

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

i i
i i

På min arbejdsplads 75%

Fra uddannelsesinstitutioner 15%

Fra udviklere af ny viden (forskningsinstitutioner, videncentre mv.) 27%

Fra myndigheder 11%

Fra faglige organisationer/fagforeninger 27%

I netværk, ERFA-grupper mv. 19%

Andre indsatser 2%

Ved ikke 10%

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

Note: Spørgsmålet er stillet til ikke-ledere. 990 personer har svaret. Det har været muligt at angive flere svar.

Tabel 3.6. Primært brug for information og vejledning på arbejdspladsen

Hvor skal der sættes ind med information og vejledning, hvis du skal have et bedre overblik over, hvor og hvordan du 

kan finde ny viden?
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Ny viden opsøges oftest på arbejdspladsen hos fagkolleger (75 pct.) og i mindre udstrækning blandt andre kolleger 

og ledere. Den næsthyppigste kilde til ny viden er direkte formidling af faglig viden i form af videnportaler og faglit-

teratur. Disse kilder anvendes af lidt under to tredjedele af FTF’erne. Omkring halvdelen deltager i konferencer/

seminarer og i kompetenceudvikling i form af efter- og videreuddannelse. Ansatte med ledelsesansvar har de samme 

foretrukne kilder til ny viden, men rækkefølgen er anderledes, da flere peger på deltagelse i konferencer og semi-

narer samt kompetenceudvikling som kilder til ny viden. 

Selv om viden hyppigst opsøges blandt fagkolleger, angiver under hver tredje, at de helst vil opsøge ny viden gennem 

personlig kontakt med en de kender, fx kollega eller tidligere studiekammerat. Det tyder på, at viden primært opsøges 

blandt fagkolleger, fordi disse er i besiddelse af den relevante viden samtidig med, at de er tilgængelige. 

i i
i i

Leder Medarbejder FTF i alt

Blandt fagkolleger 79% 74% 75%

Hos andre kolleger 47% 49% 49%

Hos nærmeste leder 38% 31% 32%

I faglitteratur 61% 61% 61%

I videnportaler/databaser 67% 65% 65%

På konferencer og seminarer, temamøder, fyraftensmøder og lignende 67% 51% 55%

Hos myndigheder (kommune, region, styrelse, ministerium) 36% 17% 21%

Hos eksperter på forsknings- og uddannelsesinstitutioner (fx 

erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter, videncentre)
25% 13% 15%

Hos min fagforening/faglige organisation 23% 20% 21%

I faglige netværk på min arbejdsplads 44% 44% 44%

I faglige netværk uden for min arbejdsplads (eksklusiv netværk på 

sociale medier/netværksgrupper på internettet)
40% 21% 25%

I netværk på sociale medier/netværksgrupper på internettet 8% 8% 8%

I faglige selskaber (nationale eller internationale foreninger, selskaber 

mv. inden for mit faglige felt)
14% 13% 13%

Gennem kompetenceudvikling (efter- og videreuddannelse, kurser 

m.v.)
63% 48% 51%

På Google og andre søgemaskiner 49% 51% 51%

I nyhedsbreve og dagspresse 40% 32% 33%

Andre steder 1% 3% 3%

Personer i alt 246 992 1.238

i

Tabel 4.2. Hvor opsøges ny viden?

Note: Det har været muligt at angive flere svar.

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

i i

Ja Nej Ved ikke Personer i alt

Leder 26% 48% 27% 246

Medarbejder 31% 41% 28% 992

FTF i alt 30% 42% 27% 1.238

Vil du helst opsøge ny viden gennem personlig kontakt med en du kender? (fx kollega, 

tidligere studiekammerat eller lignende)

Tabel 4.3. Kun mindre andel foretrækker personlig kontakt

Kilde:  Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.
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4.1 NETVÆRK
Både ledere og medarbejdere vurderer i vid udstrækning, at der findes relevante netværk, hvor de kan opsøge ny 

viden. Det er især netværk, som vedrører deres profession eller jobfunktion, eller personlige netværk fra uddannelse, 

tidligere job m.v. Omkring en fjerdedel peger på sociale netværk. Kun 15 pct. svarer, at de har svært ved at finde 

netværk, som rummer relevant viden for dem. 

Lederne vurderer i højere grad end medarbejdere uden ledelsesansvar, at der findes relevante netværk, hvor de 

kan opsøge ny viden. Lederne har især bedre adgang til egne faglige netværk fra uddannelse og tidligere job og til 

netværk, der vedrører deres profession. 

4.2 KONTAKT TIL EKSTERNE FAGLIGE MILJØER 
Knap halvdelen af deltagerne har kontakt med faglige miljøer uden for deres arbejdsplads, som arbejder med 

udvikling eller kvalitetssikring af ny faglig viden. Det gælder hyppigst for ansatte med ledelsesansvar.

De eksterne faglige miljøer, som flest FTF’ere har kontakt til, er fagforeninger/faglige organisationer og myndigheder. 

Det gælder fire ud af ti af de FTF’ere, der har kontakt til eksterne faglige miljøer. En tredjedel har kontakt til faglige 

selskaber, mens omkring en fjerdedel har kontakt til professionshøjskoler og videncentre. Ledere adskiller sig fra 

medarbejdere uden ledelsesansvar ved i højere grad at have kontakt til universiteter/forskningsenheder, professions-

højskoler og konsulentfirmaer.

i i

Leder Medarbejder FTF i alt

Ja, faglige netværk som vedrører min jobfunktion specifikt   39% 34% 35%

Ja, netværk som vedrører min profession  58% 44% 47%

Jeg har mit eget faglige netværk fra uddannelse, kurser, tidligere 

job m.v.
50% 25% 30%

Ja, sociale netværk (kolleger, facebookgrupper, andet) som rummer 

relevant faglig viden for mig
23% 23% 23%

Nej, jeg har svært ved at finde netværk, som rummer relevant viden 

for mig
12% 16% 15%

Ved ikke 4% 13% 11%

Personer i alt 246 992 1.238

Note: Det har været muligt at angive flere svar.

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

Vurderer du, at der findes relevante netværk, hvor du kan opsøge ny viden?

Tabel 4.4. Mange har adgang til netværk

i
i

Ja Nej Personer i alt

Leder 58% 42% 246

Medarbejder 42% 58% 992

FTF i alt 45% 55% 1.238

Har du kontakt med faglige miljøer uden for din arbejdsplads, der arbejder med 

udvikling eller kvalitetssikring af ny faglig viden, som er relevant for dig?

Tabel 4.5 Næsten hver anden har kontakt til eksterne 
faglige miljøer

Kilde:  Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.
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Fagforeninger og faglige organisationer er som nævnt blandt de væsentligste eksterne kilder til viden. 39 pct. af de 

FTF’ere, der har kontakt til eksterne faglige miljøer, angiver at have kontakt til fagforeninger eller faglige organisa-

tioner.  

At fagforeninger/faglige organisationer sammen med offentlige myndigheder er de eksterne vidensinstitutioner, som 

FTF’erne hyppigst har kontakt med, hænger formentlig sammen med, at de faglige organisationer både udvikler, 

organiserer og formidler viden fra andres forskning i tæt samarbejde med praksis og i en form, som er direkte mål-

rettet de enkelte faggrupper og funktioner, som FTF’erne er beskæftiget i.

Også de faglige selskaber rangerer højt på listen over faglige miljøer, som de enkelte ansatte har kontakt med uden 

for deres arbejdsplads. 

Kun en mindre del af FTF’erne har kontakt til universiteter og forskningsenheder. Det gælder 17 pct. af de FTF’ere, der 

har kontakt til eksterne faglige miljøer. Lederne har i større omfang (27 pct.) kontakt til universiteter eller forskningsen-

heder (se tabel ovenfor). Undersøgelsen viser samtidig, at beskæftigede inden for arbejdsområderne sundhed samt 

IT, service og teknik er dem, der oftere end gennemsnittet har kontakt til disse institutioner. 

i
i

Leder Medarbejder FTF i alt

Universitetet eller anden forskningsenhed 27% 14% 17%

Professionshøjskole 34% 21% 24%

Erhvervsakademi 6% 3% 3%

Videncenter 25% 28% 27%

Fagforening/faglig organisation 41% 38% 39%

Fagligt selskab 31% 33% 33%

Privat konsulentfirma 19% 8% 11%

Myndighed (kommune, region, styrelse, ministerium) 42% 37% 39%

Sociale netværk/grupper på nettet 28% 26% 27%

Forskningsmiljøer i udlandet 6% 4% 5%

Andet 6% 13% 11%

Personer i alt 143 413 556

Hvilke typer institutioner har du kontakt med?

Tabel 4.6. Flest har kontakt til fagforeninger og myndigheder

Note: Spørgsmålet er stillet til personer med kontakt til eksterne faglige miljøer. Det har været muligt at angive flere svar.

Kilde:  Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

i
i

Andel Personer i alt

Undervisning 10% 169

Det pædagogiske område 15% 100

Sundhed 26% 160

Finans og forsikring 9% 51

Social, sikkerhed og administration 15% 60

IT, service og teknik 24% 9

FTF i alt 16% 549

Andel med kontakt til universitetet eller anden forskningsenhed indenfor 

arbejdsområder

Tabel 4.7. Relativt få har kontakt til universiteter

Note: Spørgsmålet er stillet til personer med kontakt til eksterne faglige miljøer.

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.
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5. Brug af videnportaler/databaser

Videnportaler er, som det er fremgået tidligere, blandt de oftest anvendte kilder til ny viden. I dette afsnit beskrives 

videnportaler derfor mere uddybende. Der sættes fokus på, hvem der især bruger videnportaler, hvordan viden fra 

videnportaler vurderes og på årsagerne til eventuelt ikke at anvende videnportaler.

Personer inden for undervisning, social, sikkerhed og administration samt finans og forsikring opsøger ny viden i 

videnportaler/databaser i højere grad end gennemsnittet. Af de, der anvender videnportaler, mener 24 pct., at den 

viden, de kommer frem til, er meget anvendelig, og 68 pct., at den er nogenlunde anvendelig. Kun en meget lille pro-

centdel finder ikke den viden, der er på videnportalerne, anvendelig.  

Mere end 60 pct. vurderer, at de videnportaler, de anvender, har fagligt kvalitetssikret viden, mens cirka hver tiende 

stiller sig skeptiske overfor den faglige kvalitet. En fjerdedel svarer ved ikke. Ansatte inden for især IT, service og 

teknik (hvor der er et relativt lille antal deltagere, der anvender videnportaler) og i mindre omfang indenfor under-

visning, sundhed og det pædagogiske område er de mest skeptiske. 

i
i

Andel Personer i alt

Undervisning 76% 309

Det pædagogiske område 51% 203

Sundhed 64% 345

Finans og forsikring 66% 195

Social, sikkerhed og administration 69% 133

IT, service og teknik 58% 48

FTF i alt 66% 1.231

Andel der opsøger ny viden i viden portaler/databaser inden for 

arbejdsområder

Tabel 5.1. Stor brug af videnportaler på fleste 
arbejdsområder

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 

2014.

i i

Meget

anvendelig

Nogenlunde 

anvendelig

Kun lidt 

anvendelig

Ikke

anvendelig

Ved ikke Personer

i alt

Leder 30% 62% 5% 0% 3% 164

Medarbejder 22% 69% 5% 0% 3% 645

I alt 24% 68% 5% 0% 3% 809

Du benytter en eller flere videnportaler, når du søger ny viden. Vurderer du at den viden, du finder frem til på portalen er…

Tabel 5.2. De fleste finder viden fra videnportaler anvendelig

Note: Spørgsmålet er stillet til personer der anvender videnportaler.

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.
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De, der anvender videnportaler, mener, at videnportaler formidler viden i en form, som er let at gå til (69 pct. er helt 

enig eller delvis enig i dette). 61 pct. vurderer, at videnportaler formidler ny viden i en form, som kan omsættes til 

praksis. På den anden side er omkring hver tredje ikke enige i, at viden fra videnportaler er formidlet i en form, så det 

er let at omsætte i praksis, og cirka hver fjerde er ikke enige i, at viden formidles i en form, som er let at gå til. 

En deltager i undersøgelsen udtrykker det sådan: ”Videnportaler taler ofte i et ikke-anvendeligt sprog og er sjældent 

kompatibelt med direkte anvendelse til mit fag. Det skal omformuleres og gentænkes for at blive brugt. Den tid har 

jeg sjældent”.

Dette resultat sammenholdt med, at en mindre gruppe blandt FTF’erne ikke mener, at viden på videnportaler er faglig 

kvalitetssikret, tyder på, at der også er udfordringer på dette felt, måske særligt på nogle arbejdsområder. 

i
i

Ja Nej Ved ikke
Personer

i alt

Leder 59% 13% 27% 164

Medarbejder 62% 11% 27% 645

I alt 61% 11% 27% 809

Vurderer du, at viden på den eller de videnportaler, du anvender, er fagligt 

kvalitetssikret?

Tabel 5.3. Seks ud af ti mener viden er 
kvalitetssikret

Note: Spørgsmålet er stillet til personer der anvender videnportaler.

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 

2014.

i

i

Ja Nej Ved ikke
Personer

i alt

Undervisning 59% 14% 27% 235

Det pædagogiske område 61% 6% 34% 104

Sundhed 60% 7% 33% 222

Finans og forsikring 67% 12% 21% 129

Social, sikkerhed og 

administration
67% 15% 19% 91

IT, service og teknik 53% 31% 16% 28

I alt 61% 11% 27% 809

Vurderer du, at viden på den eller de videnportaler, du anvender, er fagligt 

kvalitetssikret?

Tabel 5.4. Flest oplever at viden er kvalitetssikret 
indenfor finans og forsikring og social, sikkerhed og 
administration

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

Note: Spørgsmålet er stillet til personer der anvender videnportaler.
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De, som ikke anvender videnportaler, angiver som den hyppigste grunde til at lade være, at de ikke har kendskab til 

videnportaler inden for deres faglige felt (54 pct.). Omkring hver tiende peger på, at den måde viden formidles på er 

for svært tilgængelig, eller at den viden, der formidles, ikke er anvendelig i praksis. 

i
i

Helt enig
Delvis

enig

Hverken enig 

eller uenig
Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Personer i alt

Leder 12% 61% 21% 3% 0% 2% 164

Medarbejder 13% 56% 21% 3% 1% 6% 645

I alt 12% 57% 21% 3% 1% 5% 809

Videnportaler formidler ny viden i en form, som er let at gå til

Tabel 5.5. To tredjedele mener viden på videnportaler er til at gå til

Note: Spørgsmålet er stillet til personer der anvender videnportaler.

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

i
i

Helt enig Delvis enig
Hverken enig

eller uenig
Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Personer i alt

Leder 12% 52% 25% 8% 0% 3% 164

Medarbejder 9% 53% 25% 6% 1% 7% 645

I alt 9% 52% 25% 6% 0% 6% 809

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

Videnportaler formidler ny viden i en form, som kan omsættes til praksis

Tabel 5.6. Seks ud af ti mener viden på videnportaler kan omsættes til praksis

Note: Spørgsmålet er stillet til personer der anvender videnportaler.

i i

Leder Medarbejder I alt

Jeg har ikke kendskab til videnportaler inden for mit faglige felt 54% 48% 50%

Der findes ikke videnportaler inden for mit faglige felt 7% 7% 7%

Den viden, de indeholder, er ikke relevant for mig 6% 9% 9%

Den måde viden formidles på er for svært tilgængelig 13% 12% 12%

Den viden, som formidles, er ikke anvendelig i praksis 8% 10% 10%

Jeg har ikke tillid til kvaliteten af den viden, der formidles 1% 4% 4%

Andet 21% 23% 23%

Personer i alt 82 347 429

Note: Spørgsmålet er stillet til personer der ikke anvender videnportaler.

nn

Tabel 5.7. Årsager til ikke at anvende videnportaler

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.
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6. Rammer på arbejdspladsen  
     for arbejdet med ny viden
 

En del FTF’ere har gode forhold for at arbejde med ny viden, men mange steder opleves der også udfordringer i 

forhold til rammebetingelserne, og der er plads til forbedringer på flere områder. 

Arbejdet med ny viden har på mange arbejdspladser ikke en stærk ledelsesmæssig eller organisatorisk forankring. 

Initiativet og drivkraften ligger ofte hos medarbejderne selv og lidt under halvdelen oplever, at ledelsen ikke priori- 

terer arbejdet med ny viden tilstrækkelig højt. Kun hver femte angiver, at der på deres arbejdsplads er en fast proce-

dure for, hvordan ny faglig viden kommer til at indgå i opgaveløsningen, og under halvdelen af lederne angiver, at man 

på deres arbejdsplads har en strategi for faglig udvikling, som omfatter deres arbejdsområde. 

Knap halvdelen af medarbejderne har ikke arbejdstid til en tilstrækkelig faglig ajourføring. Der foregår intern kompe-

tenceudvikling på hovedparten af arbejdspladserne, men næsten halvdelen af deltagerne i undersøgelsen oplever, 

at deres arbejdsplads i mindre grad eller slet ikke tilbyder ekstern kompetenceudvikling, når de har behov for at få ny 

viden. Økonomien på FTF-arbejdspladserne er en stor barriere for ekstern kompetenceudvikling. Det angives som en 

barriere af 60 pct. af deltagerne i undersøgelsen. 

En deltager i undersøgelsen svarer: ”Hvert år starter med: ”Budgettet på uddannelsesområdet er meget lille!” Ja, så 

er niveauet ligesom lagt”.

6.1 ORGANISERING
Ledelse og medarbejdere er oftest fælles om at tage initiativ til at skabe gode rammer for at arbejde med ny viden. 

Men hvor initiativet ikke er fælles, er det oftere medarbejderne end ledelsen, der tager et selvstændigt initiativ til 

at forbedre rammerne. Det er ligeledes ofte FTF’erne selv, der definerer, hvilken faglig viden, der skal anvendes i 

arbejdet, 66 pct. svarer, at det i høj grad er dem selv, der gør dette. 27 pct. svarer, at det i høj grad er lederen og lige-

ledes 27 pct. mener, at det i høj grad er centralt fastsatte regler, der definerer den faglige viden, der skal anvendes. 

Mange angiver dog også, at deres leder/arbejdsplads i nogen grad definerer, hvilken faglig viden, de skal anvende i 

deres arbejde.

i i

Medarbejderne Ledelsen Ledelse og medarbejdere 

i samarbejde

Ved ikke Personer i alt

21% 13% 54% 12% 992

Hvem tager som regel initiativet til at sikre, at arbejdspladsen har gode rammer for at arbejde med ny viden?

Tabel 6.1.1. Rammer for ny viden sikres i fællesskab

Note: Spørgsmålet er stillet til ikke-ledere.

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.
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To tredjedele af FTF’erne arbejder på en arbejdsplads uden en fast procedure for, hvordan ny faglig viden kommer til 

at indgå i opgaveløsningen. Hertil kommer, at mere end halvdelen arbejder på en arbejdsplads, der ikke har en særlig 

jobfunktion, som skal sikre faglig udvikling af opgaveløsningen. 

Omkring halvdelen af lederne angiver, at deres arbejdsplads ikke har en strategi for den faglige udvikling, der 

omfatter deres ansvarsområde, selvom mere end halvdelen af de ledere, hvor arbejdspladsen ikke har en strategi, 

mener, at en sådan strategi ville gøre en forskel for deres arbejde. 

 

i
i

Ja Nej Ved ikke Personer i alt

20% 66% 14% 1.238                       

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

Har din arbejdsplads en fast procedure for, hvordan ny viden kommer til at indgå i 

opgaveløsningen?

Tabel 6.1.3. Sjældent fast procedure for ny viden

i
i

Ja Nej Ved ikke Personer i alt

31% 55% 14% 1.238                       

Tabel 6.1.5 (q62)Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

Har din arbejdsplads en særlig jobfunktion, som skal sikre den faglige udvikling af 

opgaveløsningen?

Tabel 6.1.4. Kun hver tredje arbejdsplads har 

jobfunktion der sikrer faglig udvikling

i
i

Ja Nej Ved ikke Personer i alt

44% 48% 8%                          246 

Tabel 6.1.5. Hver anden leder har ikke strategi for 

faglig udvikling

Note: Spørgsmålet er stillet til ledere.

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

Har din arbejdsplads en strategi for faglig udvikling, som omfatter dit ansvarsområde?

i
i

I høj grad
I nogen 

grad

I mindre 

grad
Slet ikke

Mig selv 67% 29% 4% 1%

Min leder/arbejdsplads 24% 52% 20% 4%

Centralt fastsatte regler 25% 40% 20% 15%

Andre 4% 19% 38% 39%

Hvem definerer hvilken faglig viden, du skal anvende i dit arbejde?

Tabel 6.1.2. Medarbejderne har stor indflydelse på den 
anvendte faglige viden

Note: Spørgsmålene er stillet til alle. I alt 1.238 beskæftigede har svaret. 

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.
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78 pct. svarer, at de i det daglige har adgang til den viden de har brug for På den anden side angiver hver tredje, at 

de ikke har adgang til ny viden via abonnementer på faglige tidsskrifter, faglitteratur, netportaler eller medlemskab af 

faglige selskaber på deres arbejdsplads. Og mange oplever ikke, at de har tid til faglig ajourføring i deres arbejdsdag. 

De fleste FTF’ere får orientering om ny viden i forbindelse med personaledage, temamøder eller lignende (74 pct.), 

men der er også 22 pct., der ikke gør. 

i i

Ja Nej Ved ikke
Personer

i alt

54% 25% 21% 117

Vurderer du, at det ville gøre en forskel for dit arbejde, hvis din arbejdsplads havde 

en strategi for faglig udvikling, som omfatter dit ansvarsområde?

Tabel 6.1.6. Strategi for faglig udvikling gør en forskel

Note: Spørgsmålet er stillet til ledere, hvis arbejdsplads ikke har en strategi for 

faglig udvikling på deres område

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

i

i

Ja Nej Ved ikke Personer i alt

62% 33% 5% 992

Har du adgang til ny viden på din arbejdsplads via abonnement på faglige tidsskrifter, 

faglitteratur, netportaler, medlemskab af faglige selskaber eller lignende?

Tabel 6.1.8. Hver tredje har ikke adgang til konkrete 

kilder til ny viden på arbejdspladsen

Note: Spørgsmålet er stillet til ikke-ledere.

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

i i

Ja Nej

Jeg oplever 

ikke, at der er 

en veldefineret 

faglig viden til 

min nuværende 

jobfunktion

Ved ikke Personer i alt

78% 6% 12% 4%                  1.238 

Tabel 6.1.7. Adgang til viden

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

Har du i dit daglige arbejde adgang til den viden, du har brug for i din nuværende 

jobfunktion?
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Knap halvdelen af FTF’erne er helt eller delvist uenige i, at de har arbejdstid til den faglige ajourføring, der er nød-

vendig for deres arbejde. Kun hver tiende er helt enig i, at de har arbejdstid til den nødvendige faglige ajourføring. 

Samtidig bruger knap 40 pct. altid eller ofte fritid på faglig ajourføring. 

En deltager i undersøgelsen siger: ”Det ville være rart, hvis det var en del af det daglige arbejde, så jeg ikke altid 

skulle bruge min fritid til at opsøge viden. Savner i det daglige at der var plads til mere faglig vidensdeling, nogle 

møder hvor det var muligt i stedet for, at man føler, at det er stjålen tid man bruger”.

Både medarbejdere og ledere mener, at de indsatser, der er mest betydningsfulde for, om medarbejdere bidrager til 

den faglige udvikling af arbejdspladsen er ledelsesmæssigt fokus på den faglige udvikling og kompetenceudvikling. 

Også et struktureret samarbejde om faglig udvikling på arbejdspladsen, arbejdsmiljøet og anerkendelse af selvstæn-

dige initiativer tillægges stor vægt.

i

i

Ja Nej Ved ikke Personer i alt

74% 22% 4% 992

Note: Spørgsmålet er stillet til ikke-ledere.

Kilde:  Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

Får du orientering om ny viden i forbindelse med personaledage, temamøder eller 

lignende?

Tabel 6.1.9. Personaledage og temamøder anvendes 

til orientering om ny viden

i
i

Helt enig Delvis enig

Hverken 

enig

eller uenig

Delvis 

uening
Helt uenig Personer i alt

11% 31% 13% 27% 18% 992

Note: Spørgsmålet er stillet til ikke-ledere

Jeg har arbejdstid til den faglige ajourføring, der er nødvendig for mit arbejde

Tabel 6.1.10. Mange har ikke arbejdstid til faglig 
ajourføring

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

i i

Altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Personer i alt

7% 32% 40% 16% 5% 992

Note: Spørgsmålet er stillet til ikke-ledere

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

Bruger du fritid på faglig ajourføring?

Tabel 6.1.11. Fire ud af fem bruger fritid på faglig 
ajourføring
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6.2 SAMARBEJDE OG HOLDNINGER TIL ARBEJDET MED NY VIDEN
Ledere og medarbejdere er spurgt ind til holdninger og prioritering af arbejdet med ny viden på deres arbejdspladser. 

En stor del af medarbejderne (43 pct.) mener ikke, at ledelsen prioriterer den faglige udvikling af opgaveløsningen 

tilstrækkeligt højt. 

Generelt kan det siges, at der på arbejdspladserne er en positiv holdning til arbejdet med ny viden. 88 pct. af 

FTF’erne uden ledelsesansvar angiver, at der blandt kollegerne i høj eller nogen grad er en positiv holdning til arbej-

det med ny viden og 84 pct. svarer, at den nærmeste leder i høj eller nogen grad har en positiv holdning, selvom fire 

ud af ti som nævnt ovenfor ikke mener, at ledelsen prioriterer den faglige udvikling tilstrækkeligt højt. 

Blandt FTF-lederne vurderer 91 pct., at der blandt medarbejderne i høj eller nogen grad er en positiv holdning til 

arbejdet med ny viden.

i i

.

Ledelsesmæssigt fokus på faglig udvikling 68%

Struktureret samarbejde om faglig udvikling på arbejdspladsen 38%

Faste procedurer for hvordan arbejdspladsen arbejder med faglig udvikling 22%

Økonomiske incitamenter (tillæg mv.) 12%

Anerkendelse af selvstændige initiativer 32%

Kompetenceudvikling 44%

Arbejdsmiljøet 33%

Efterspørgsel fra borgere/brugere/kunder 10%

Nye teknologiske muligheder eller lignende 13%

Samarbejde med vidensinstitutioner mv. 4%

Andet 1%

Personer i alt 1.238                  

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

Hvilke af følgende indsatser, mener du er de mest betydningsfulde for, om medarbejderne bidrager til den faglige udvikling 

af arbejdspladsen?

Tabel 6.1.12. Vigtigste indsatser for faglig udvikling

i
i

Ja Nej Ved ikke Personer i alt

39% 43% 18% 992

Tabel 6.2.1. Fire ud af ti oplever for lav ledelsesmæssig 
prioritering

Note: Spørgsmålet er stillet til ikke-ledere.

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

Synes du, at ledelsen på din arbejdsplads prioriterer den faglige udvikling af 

opgaveløsningen tilstrækkelig højt?
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6.3 KOMPETENCE OG KVALIFICERING
Omkring to tredjedele af FTF medarbejderne vurderer, at de i høj grad (18 pct.) eller nogen grad (51 pct.) har brug for 

efter- og videreuddannelse for at blive kvalificeret til at arbejde med ny viden. Omkring tre ud af ti vurderer, at de i 

mindre grad eller slet ikke har brug for efter- og videreuddannelse for at blive kvalificeret til arbejdet med ny viden.

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke
Personer

i alt

36% 52% 9% 1% 2% 986

Vurderer du, at der blandt dine kolleger på arbejdspladsen er en positiv holdning til at 

arbejde med ny viden?

Tabel 6.2.2. Positiv holdning til arbejdet med ny viden 
blandt kolleger

Note: Spørgsmålet er stillet til ikke-ledere.

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

I høj grad
I nogen

grad
I mindre grad Slet ikke Ved ikke Personer i alt

47% 37% 9% 1% 6% 983

Vurderer du, at din nærmeste leder har en positiv holdning til at arbejde med ny viden?

Tabel 6.2.3. Positiv holdning til arbejdet med ny viden hos 
nærmeste leder

Note: Spørgsmålet er stillet til ikke-ledere.

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

i i

I høj

grad
I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Personer i alt

38% 53% 9% 0% 0% 246

Note: Spørgsmålet er stillet til ledere.

Vurderer du, at der blandt dine medarbejdere generelt er en positiv holdning til at 

arbejde med ny viden?

Tabel 6.2.4. Positiv holdning til arbejdet med ny viden 

blandt medarbejdere

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

I høj

grad

I nogen

grad
I mindre grad Slet ikke Ved ikke Personer i alt

18% 51% 25% 3% 2% 988

Tabel 6.3.1. To tredjedele har brug for efter- og 
videreuddannelse

Note: Spørgsmålet er stillet til ikke-ledere.

Kilde:  Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

Vurderer du, at du har brug for efter- og videreuddannelse for at blive kvalificeret til 

at arbejde med ny viden?
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Intern kompetenceudvikling er kursus- og uddannelsesaktiviteter, som er tilrettelagt af arbejdsgiver og målrettet 

de ansatte. Ekstern kompetenceudvikling er offentligt eller privat udbudt efteruddannelse, der udbydes af eksterne 

udbydere, og hvor deltagerne som udgangspunkt kommer fra flere arbejdspladser. 

På stort set alle arbejdspladser foregår der intern kompetenceudvikling med henblik på at tage ny viden i brug. 

Omkring halvdelen af deltagerne angiver, at der foregår kurser eller sidemandsoplæring og 25 pct. angiver, at der 

gennemføres faglige seminarer.

Der tilbydes i noget mindre grad ekstern kompetenceudvikling, 50 pct. angiver, at der i høj eller nogen grad tilbydes 

ekstern kompetenceudvikling, når de har behov for det til at få ny viden, mens 46 pct. omvendt angiver, at der i 

mindre grad eller slet ikke tilbydes ekstern kompetenceudvikling. 

Undersøgelsen dokumenterer, ligesom tidligere undersøgelser af efter- og videreuddannelse på FTF-området, at 

arbejdspladsens økonomi er en stor barriere for ekstern kompetenceudvikling. Hele 60 pct. af FTF’erne vurderer, 

at arbejdspladsens økonomi er en barriere for, at de kan deltage i kompetenceudvikling, som de har brug for med 

henblik på at anvende ny viden.   

En deltager udtrykker det sådan ”Jeg presses konstant fra omverdenen for at ændre min undervisning og tilpasse 

den ny viden. Men det er et kæmpe stort problem, at jeg ikke har mulighed for at deltage i kurser og blive opdateret i, 

hvad jeg skal kunne undervise i”.  

        

i
i

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Personer i alt

10% 40% 39% 7% 4% 992

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

Tilbyder din arbejdsplads ekstern kompetenceudvikling, når du har behov for det til at få ny viden?

Tabel 6.3.3. Mange får ikke den nødvendige eksterne kompetenceudvikling

Note: Spørgsmålet er stillet til ikke-ledere.

i
i

i i

Ja, sidemandsoplæring 50%

Ja, faglige seminarer 25%

Ja, kurser 54%

Andet 6%

Nej, min arbejdsplads tilbyder ikke intern kompetenceudvikling 12%

Personer i alt 992

Note: Spørgsmålet er stillet til ikke-ledere.

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 

2014.

Tabel 6.3.2. Intern kompetenceudvikling på fleste 

arbejdspladser

Foregår der intern kompetenceudvikling på din arbejdsplads med henblik på at 

tage ny viden i brug?
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6.4 FORSKELLIGE RAMMEBETINGELSER KNYTTET TIL ARBEJDSOMRÅDER
Når besvarelserne omkring arbejdsforhold knyttet til arbejdet med ny viden holdes op i mod deltagernes beskæf-

tigelsesområder, viser der sig at være forskel på betingelserne. 40 pct. af FTF’erne inden for finans og forsikring 

arbejder på en arbejdsplads med en fast procedure for, hvordan ny faglig viden kommer til at indgå i opgaveløsnin-

gen. Dette er til sammenligning kun gældende for 8 pct. af underviserne og 6 pct. inden for IT, service og teknik. 

Det er ligeledes inden for finans og forsikring, at der findes den største andel med en særlig jobfunktion på arbejds-

pladsen, som skal sikre den faglige udvikling af opgaveløsningen, og også her, at der ses højest ledelsesmæssig 

prioritering af den faglige udvikling. Underviserne ligger igen i den modsatte ende sammen med IT, service og teknik 

med dårligere betingelser. 

41 pct. af medarbejderne på sundhedsområdet har en særlig jobfunktion, som skal sikre den faglige udvikling, hvilket 

er over gennemsnittet og en næsten dobbelt så stor andel som inden for det pædagogiske område. Knap halvdelen 

af FTF’erne på det pædagogiske område vurderer dog, at ledelsen prioriterer udvikling af opgaveløsningen, hvilket er 

højt til sammenligning med de resterende arbejdsområder.

i
i

Ja Nej Ved ikke Personer i alt

60% 26% 14% 992

Vurderer du, at arbejdspladsens økonomi er en barriere for, at du kan deltage i kompetenceudvikling, som du har brug for 

med henblik på ny viden?

Tabel 6.3.4. Økononomi er stor barriere for kompetenceudvikling

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

Note: Spørgsmålet er stillet til ikke-ledere.

i
i

Ja Nej Ved ikke Personer i alt

Undervisning 8% 75% 17% 280

Det pædagogiske område 21% 69% 10% 151

Sundhed 18% 63% 19% 263

Finans og forsikring 40% 42% 18% 163

Social, sikkerhed og administration 22% 67% 11% 100

IT, service og teknik 6% 85% 10% 35

I alt 19% 65% 16% 992

Tabel 6.4.1. Oftest fast procedure for ny viden indenfor finans og forsikring

Note: Spørgsmålet er stillet til ikke-ledere.

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014.

Har din arbejdsplads en fast procedure for, hvordan ny faglig viden kommer til at indgå i opgaveløsningen?

i
i

Ja Nej Ved ikke Personer i alt

Undervisning 21% 61% 19% 309

Det pædagogiske område 22% 64% 14% 203

Sundhed 41% 50% 9% 345

Finans og forsikring 41% 41% 17% 195

Social, sikkerhed og administration 31% 54% 15% 133

IT, service og teknik 14% 69% 17% 48

FTF i alt 31% 55% 15% 1.231

Har din arbejdsplads en særlig jobfunktion, som skal sikre den faglige udvikling af opgaveløsningen på arbejdspladsen?

Tabel 6.4.2. Finans og forsikring samt sundhed har oftest særlig jobfunktion for 
faglig udvikling

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014
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6.5 RAMMEBETINGELSER PÅ STORE OG SMÅ ARBEJDSPLADSER 

Der ses stor forskel på rammebetingelserne mellem små og store arbejdspladser, målt på antal fagkolleger. På de 

arbejdspladser, hvor de ansatte har under 10 fagkolleger, er der i mindre udstrækning en særlig jobfunktion, som skal 

sikre den faglige udvikling af opgaveløsningen. De små arbejdspladser har også dårligere ledelsesmæssige betingel-

ser, da færre ledere angiver at der på arbejdspladsen er en strategi for faglig udvikling, som omfatter deres ansvars- 

område. 

i

i

Ja Nej Ved ikke Personer i alt

Undervisning 32% 50% 18% 280

Det pædagogiske område 48% 40% 13% 151

Sundhed 40% 42% 17% 263

Finans og forsikring 50% 32% 18% 163

Social, sikkerhed og administration 31% 44% 25% 100

IT, service og teknik 23% 63% 13% 35

I alt 39% 43% 18% 992

Synes du, at ledelsen på din arbejdsplads prioriterer den faglige udvikling af opgaveløsningen tilstrækkelig højt?

Tabel 6.4.3. Ledelsesmæssig prioritering af faglig udvikling højest indenfor 
finans og forsikring og det pædagogiske område

Note: Spørgsmålet er stillet til ikke-ledere.

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

i
i

Ja Nej Ved ikke Personer i alt

0-9 fagkolleger 25% 64% 11% 437

10-19 fagkolleger 34% 51% 14% 216

20 fagkolleger eller flere 34% 50% 16% 517

FTF i alt 31% 56% 14% 1.170

Tabel 6.5.1. Særlig jobfunktion sjælden på små arbejdspladser

Note: Personer, der ikke ved hvor mange fagkolleger de har, indgår ikke

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

Har din arbejdsplads en særlig jobfunktion, som skal sikre den faglige udvikling af opgaveløsningen på arbejdspladsen?

i
i

Ja Nej Ved ikke Personer i alt

0-9 fagkolleger 36% 55% 10% 132

10-19 fagkolleger 55% 42% 3% 36

20 fagkolleger eller flere 51% 41% 7% 63

I alt 43% 49% 8% 231

Har din arbejdsplads en strategi for faglig udvikling, som omfatter dit ansvarsområde?

Tabel 6.5.2. Strategi for faglig udvikling sjældnere på små arbejdspladser

Note: Spørgsmålet er stillet til ledere. Personer, der ikke ved hvor mange fagkolleger de har, indgår ikke

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014
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Dog synes ledelsen i mindre grad at prioritere den faglige udvikling af opgaveløsningen tilstrækkeligt på de arbejds-

pladser, hvor de ansatte har mere end 20 fagkolleger, hvilket vil sige de små arbejdspladser på dette område er bedre 

stillet. 

7. Viden deles med fagkolleger 

Ledere og medarbejdere deler i høj grad ny viden med deres kolleger, 81 pct. af lederne deler altid eller ofte ny 

viden med fagkolleger, og det samme gælder 75 pct. af FTF’erne uden lederansvar. Undersøgelsen viser samtidig, 

at FTF’erne i mindre grad deler viden med deres leder. 43 pct. af medarbejderne og 56 pct. af lederne angiver, at 

de altid eller ofte deler ny viden med den nærmeste leder. Blandt årsagerne kan være, at lederen ikke har samme 

faglighed, behov eller interesse.

i
i

Ja Nej Ved ikke Personer i alt

0-9 fagkolleger 43% 43% 14% 304

10-19 fagkolleger 48% 36% 16% 180

20 fagkolleger eller flere 34% 47% 19% 454

I alt 39% 44% 17% 939

Note: Spørgsmålet er stillet til ikke-ledere. Personer, der ikke ved hvor mange fagkolleger de har, indgår ikke

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

Synes du, at ledelsen på din arbejdsplads prioriterer den faglige udvikling af opgaveløsningen tilstrækkelig højt?

Tabel 6.5.3. Ledelsesmæssig prioritering lavest på store arbejdspladser

i i

Altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Personer i alt

Leder 26% 55% 18% 1% 0% 246

Medarbejder 20% 55% 22% 3% 0% 992

FTF i alt 21% 55% 21% 2% 0% 1.238

Deler du ny viden med fagkolleger og andre kolleger?

Tabel 7.1. Viden deles i høj grad med fagkolleger

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

Altid Ofte
Nogle

gange
Sjældent Aldrig Ikke relevant Personer i alt

Leder 14% 42% 30% 9% 3% 1% 235

Medarbejder 9% 34% 32% 21% 4% 1% 989

FTF i alt 10% 35% 32% 18% 4% 1% 1.224

Deler du ny viden med din nærmeste leder?

Tabel 7.2. Hver anden deler viden med nærmeste leder

Note: Spørgsmålet er ikke stillet til selvstændige.

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014
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Lederne er blevet spurgt, hvor ofte de giver faglig sparring eller vejledning til deres medarbejdere, og næsten alle (88 

pct.) angiver, at de altid eller ofte gør dette, mens 73 pct. altid eller ofte taler om konkret anvendelse af ny viden med 

medarbejderne. Her spiller det formentlig ind, at FTF-lederne som hovedregel er fagprofessionelle ledere, der leder 

ansatte med samme faglighed som dem selv.

FTF’erne inden for arbejdsområderne sundhed, finans og forsikring samt social, sikkerhed og administration deler i 

særlig høj grad ny viden med deres kolleger. Her angiver 80 pct. eller mere, at de altid eller ofte deler ny viden med 

kolleger. Indenfor områderne undervisning, det pædagogiske område samt IT, service og teknik deler FTF’erne i 

mindre udstrækning viden med kolleger. Her angiver 55-72 pct., at de altid eller ofte deler ny viden med kolleger.

Nogenlunde samme tendens findes i forhold til at dele ny viden med den nærmeste leder, altid eller ofte. De ar-

bejdsområder med den højeste andel af ansatte, der angiver, at de altid eller ofte gør dette, er finans og forsikring 

(58 pct.), social, sikkerhed og administration (52 pct.), det pædagogiske område (50 pct.) samt sundhedsområdet (50 

pct.). 

i
i

Altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig
Personer

i alt

Undervisning 19% 51% 27% 3% 0% 309

Det pædagogiske område 17% 55% 25% 3% 0% 203

Sundhed 21% 59% 19% 2% 0% 345

Finans og forsikring 26% 56% 16% 2% 0% 195

Social, sikkerhed og administration 32% 52% 14% 2% 0% 133

IT, service og teknik 16% 39% 38% 6% 0% 48

FTF i alt 22% 54% 22% 2% 0% 1.231

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

Deler du ny viden med fagkolleger og andre kolleger?

Tabel 7.5. Viden deles oftest med fagkolleger indenfor finans og forsikring og 

social, sikkerhed og administration

i i

Altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Personer i alt

13% 60% 26% 1% 0% 246

Note: Spørgsmålet er stillet til ledere

Taler du om konkret anvendelse af ny viden med medarbejdere?

Tabel 7.4. Tre ud af fire ledere tale om konkret anvendelse af ny viden med 
medarbejderne

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

i
i

Altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Personer i alt

23% 65% 11% 1% 0% 246

Note: Spørgsmålet er stillet til ledere

Giver du faglig sparring/vejledning til dine medarbejdere?

Tabel 7.3. Næsten alle ledere giver faglig sparring

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014
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Når viden deles, har det ofte både positive konsekvenser for den person, der deler viden, kollegerne og arbejdsplad-

sen som helhed. 

En deltager angiver eksempelvis: “Jeg har i samarbejde med andre kolleger fra andre afdelinger formået at få dannet 

et overordnet overblik over en bestemt arbejdsopgave, hvilke mangler, der er i det nuværende system, og hvad 

forbedringer vil betyde for løsningen af fremtidige arbejdsopgaver. I praksis betyder det, at jeg får oplysninger, som 

jeg ikke tidligere havde adgang til, og som er til stor hjælp ved min opgaveløsning”.

RAMMEBETINGELSER
Selvom der generelt deles viden med kolleger i stor stil, har rammebetingelserne stadig en indflydelse herpå. 

Undersøgelsen viser, at FTF’erne uden lederansvar i højere grad deler ny viden med kolleger på arbejdspladser, hvor 

følgende forhold er til stede: 

•	 en fast procedure for, hvordan ny faglig viden kommer til at indgå i opgaveløsningen

•	 en særlig jobfunktion til sikring af faglig udvikling af opgaveløsningen

•	 ledelsesmæssig prioritering af den faglige udvikling

•	 der tilbydes ekstern kompetenceudvikling, når der er behov for det

•	 de ansatte har den nødvendige arbejdstid til faglig ajourføring

Et par eksempler på rammernes konkrete indflydelse:

Blandt medarbejdere, der arbejder på en arbejdsplads med en fast procedure for, hvordan ny faglig viden kommer 

til at indgå i opgaveløsningen, svarer 88 pct., at de altid eller ofte deler ofte ny viden med fagkolleger eller andre 

kolleger. Denne andel er 71 pct. hos medarbejdere, hvor arbejdspladsen ikke har en fast procedure. 

Andelen af FTF’ere, der altid eller ofte deler ny viden med kolleger er 82 pct. blandt de, der oplever at ledelsen prior-

iterer den faglige udvikling tilstrækkeligt højt. Andelen er 71 pct. hos dem, der ikke oplever dette. 

Andelen af FTF’ere, der altid eller ofte deler ny viden med kolleger er på 80-86 pct. blandt de, der er helt eller delvist 

enige i, at de har arbejdstid til faglig ajourføring. Andelen er 69-70 pct. hos dem, der er helt eller delvist uenige i 

udsagnet. 

Altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Ikke relevant Personer i alt
Undervisning 5% 23% 31% 31% 8% 2% 309
Det pædagogiske område 12% 38% 34% 13% 3% 0% 203
Sundhed 9% 41% 32% 15% 2% 0% 342
Finans og forsikring 16% 42% 32% 8% 1% 2% 195
Social, sikkerhed og administration 16% 36% 30% 16% 2% 0% 130
IT, service og teknik 4% 30% 34% 28% 3% 0% 46

FTF i alt 10% 35% 32% 18% 4% 1% 1.224

Deler du ny viden med din nærmeste leder?

Tabel 7.6. Viden deles mindst med leder indenfor undervisning og IT, service og 
teknik

Note: Spørgsmålet er ikke stillet til selvstændige.

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014
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i
i

Altid Ofte
Nogle 

gange
Sjældent Aldrig

Personer

i alt

Tilstrækkelig ledelsesmæssig prioritering af faglig 

udvikling
28% 54% 16% 1% 0% 389

Ikke tilstrækkelig ledelsesmæssig prioritering 16% 55% 25% 4% 0% 429

Deler du ny viden med fagkolleger og andre kolleger?

Tabel 7.9. Når ledelsen prioriterer faglig udvikling deles viden mere

Note: Spørgsmålet om tilstrækkelig ledelsesmæssig prioritering er stillet til ikke-ledere. Personer, der ikke ved om der er 

tilstrækkelig ledelsesmæssig prioritering af faglig udvikling, indgår ikke i tabel

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

i i

Altid Ofte
Nogle 

gange
Sjældent Aldrig

Personer

i alt

Helt enig 38% 48% 14% 1% 0% 108

Delvis enig 23% 57% 18% 1% 0% 308

Hverken enig eller uenig 14% 56% 25% 6% 0% 133

Delvis uening 15% 54% 28% 3% 0% 267

Helt uenig 15% 55% 25% 5% 0% 176

I alt 20% 55% 22% 3% 0% 992

Deler du ny viden med fagkolleger og andre kolleger?

Note: Spørgsmålet om arbejdstid til faglig ajourføring er stillet til ikke-ledere. 

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

Jeg har arbejdstid 

til den faglige 

ajourføring, der er 

nødvendig for mit 

arbejde

Tabel 7.10. Arbejdstid til faglig ajourføring giver mere videndeling

i
i

Altid Ofte
Nogle

gange
Sjældent Aldrig

Personer

 i alt

Fast procedure for ny faglig viden 32% 56% 11% 0% 0% 191

Ikke fast procedure for ny faglig viden 16% 55% 25% 3% 0% 645

Deler du ny viden med fagkolleger og andre kolleger?

Tabel 7.7. Fast procedure for ny viden fremmer videndeling

Note: Tabellen er baseret på svar fra ikke-ledere. Personer, der ikke ved om der er fast procedure for ny viden, indgår ikke 

i tabel

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

i
i

Altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Personer i alt

Særlig jobfunktion for faglig udvikling 26% 57% 17% 1% 0% 275

Ikke særlig jobfunktion 16% 55% 24% 4% 0% 552

Deler du ny viden med fagkolleger og andre kolleger?

Tabel 7.8. Særlig jobfunktion for faglig udvikling fremmer videndeling

Note: Tabellen er baseret på svar fra ikke-ledere. Personer, der ikke ved om der er særlig jobfunktion for faglig udvikling, 

indgår ikke i tabel

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014
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Lederne i undersøgelsen deler i højere grad ny viden, hvis de mener, de har tiltrækkelige kompetencer i forhold til 

den faglige udvikling af deres ansvarsområde. Af de ledere, der i høj grad mener de har de fornødne kompetencer, 

svarer 36 pct. at de altid deler ny viden med fagkolleger og andre kolleger. Andelen er 20 pct. for de ledere, der kun i 

nogen grad mener at have tilstrækkelige kompetencer.

8. Mange tager selv initiativ til at anvende ny viden

Ni ud af ti har indenfor det seneste år taget ny viden i brug i praksis, enten på eget initiativ eller på initiativ af en leder 

eller kollega. Oftest tager FTF’erne selv initiativ til at tage ny viden i brug. 

En deltager udtrykker det sådan: ”Jeg arbejder med ny viden, fordi jeg skal bruge det i mit arbejde, men jeg oplever 

ikke at blive motiveret af min chef til at opnå ny viden”.

Hele tre fjerdedele har således inden for de seneste 12 måneder på eget initiativ taget ny viden i brug. Ledere har i 

højere grad end medarbejdere taget ny viden i brug på eget initiativ (83 pct. i forhold til 70 pct.). De arbejdsområder, 

hvor den højeste andel har taget ny viden i brug på eget initiativ, er undervisning, social, sikkerhed og administration 

samt finans og forsikring. 

i i

Altid Ofte
Nogle 

gange
Sjældent Aldrig

Personer i 

alt

I høj grad 38% 48% 13% 1% 0% 103

I nogen grad 22% 55% 21% 1% 0% 393

I mindre grad 13% 56% 26% 5% 0% 384

Slet ikke 19% 54% 24% 3% 0% 68

Ved ikke 22% 49% 25% 1% 2% 44

I alt 20% 55% 22% 3% 0% 992

Tilbyder din arbejdsplads 

ekstern kompetence-

udvikling, når du har behov 

for det til at få ny viden?

Note: Spørgsmålet om ekstern kompetenceudvikling er stillet til ikke-ledere. 

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

Deler du ny viden med fagkolleger og andre kolleger?

Tabel 7.11. Ekstern kompetenceudvikling fremmer videndeling

i i

Altid Ofte
Nogle 

gange
Sjældent Aldrig

Personer i 

alt

I høj grad 36% 50% 13% 1% 1% 94

I nogen grad 20% 60% 18% 1% 0% 136

I mindre grad 23% 46% 32% 0% 0% 14

Slet ikke 0% 37% 63% 0% 0% 1

Ved ikke 50% 0% 50% 0% 0% 1

Total 26% 55% 18% 1% 0% 246

Deler du ny viden med fagkolleger og andre kolleger?

Tabel 7.12. Ledere med stærke faglige kompetencer deler oftere viden

Vurderer du, at du har 

tilstrækkelige kompetencer i 

forhold til at lede den faglige 

udvikling af dit 

ansvarsområde?

Note: Spørgsmålet om tilstrækkelige kompetencer til at lede faglig udvikling er stillet til ledere. 

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014
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De hyppigst angivne grunde til at tage ny viden i brug er nye arbejdsopgaver, nye muligheder (viden, metoder, 

redskaber) samt lyst til at afprøve ny viden/metoder i praksis. Centralt fastsatte krav er også en væsentlig motive-

rende faktor. Den opsøgte viden kan ofte anvendes i praksis i arbejdet, vurderer mange medarbejdere og endnu flere 

ledere.

i
i

Ja, på eget initiativ
Ja, på initiativ af en 

kollega

Ja, på initiativ af min 

nærmeste leder
Nej

Personer

i alt

Leder 83% 30% 32% 7% 246

Medarbejder 70% 30% 37% 11% 992

FTF i alt 73% 30% 36% 10% 1.238

Har du inden for de sidste 12 måneder taget ny viden i brug i praksis?

Tabel 8.1. Mange tager selv initiativ til at anvende ny viden

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

i
i

Ja, på eget 

initiativ

Ja, på initiativ af 

en kollega

Ja, på initiativ af 

min nærmeste 

leder

Nej
Personer

i alt

Undervisning 82% 29% 20% 7% 309

Det pædagogiske område 61% 25% 43% 10% 203

Sundhed 69% 32% 41% 13% 345

Finans og forsikring 75% 33% 52% 10% 195

Social, sikkerhed og 

administration
78% 30% 32% 11% 133

IT, service og teknik 70% 28% 37% 7% 48

FTF i alt 73% 30% 37% 10% 1.231

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

Har du inden for de sidste 12 måneder taget ny viden i brug i praksis?

Tabel 8.2. Ny viden anvendes hyppigst på eget initiativ indenfor undervisning og 
social, sikkerhed og administration
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Ligesom rammebetingelser på arbejdspladsen har betydning for i hvor høj grad, der deles ny viden, ser det også ud til 

at have en indflydelse på medarbejdere og lederes anvendelse af ny viden. Undersøgelsen viser, at medarbejderne 

med gode rammebetingelser i højere grad tager ny viden i brug på initiativ af en kollega eller nærmeste leder. Der ses 

ikke så store forskelle i forhold til at anvende ny viden på eget initiativ. 

Blandt de medarbejdere, der arbejder på en arbejdsplads med en fast procedure for, hvordan ny faglig viden kommer 

til at indgå i opgaveløsningen, svarer 37 pct., at de har taget ny viden i brug på initiativ af en kollega og 54 pct. på 

initiativ af nærmeste leder. Til sammenligning har henholdsvis 28 pct. og 34 pct. af medarbejdere på arbejdspladser 

uden en fast procedure anvendt ny viden på initiativ af kollega eller nærmeste leder.

i i

Leder Medarbejder I alt

Centralt fastsatte regler/retningslinjer kræver det 51% 45% 46%

Politiske/administrative beslutninger på mit arbejde kræver det 37% 32% 33%

Der er kommet nye arbejdsopgaver 54% 54% 54%

Der er kommet nye muligheder (viden, metoder, redskaber mv) 53% 52% 52%

Jeg har lyst til at afprøve ny viden/metoder i praksis 63% 48% 51%

Arbejdspladsen gennemfører et forsøg/udviklingsarbejde 32% 20% 22%

Arbejdspladsen skal effektivisere 27% 19% 21%

Arbejdspladsen skal yde bedre service 26% 19% 21%

Anden årsag 7% 4% 5%

Personer i alt 229 885 1.115

Kilde:  Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

nn

Tabel 8.3. Årsager til at tage ny viden i brug

Note: Spørgsmålet er stillet til personer der har taget ny viden i brug inden for de seneste 12 måneder.

Altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig
Personer

i alt

Leder 7% 72% 20% 1% 0% 229

Medarbejder 7% 59% 33% 1% 0% 885

I alt 7% 62% 30% 1% 0% 1.115

Tabel 8.4. Ny viden kan ofte anvendes i praksis

Note: Spørgsmålet er stillet til personer, der har taget ny viden i brug indenfor de seneste 12 måneder.

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

Vurderer du, at den viden du opsøger faktisk kan anvendes i praksis i dit arbejde?
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Et tilsvarende eksempel på, at rammebetingelser har en betydning, er ledelsens prioritering af den faglige udvikling 

af opgaveløsningen. På de arbejdspladser, hvor der er tilstrækkelig ledelsesmæssig prioritering, svarer 36 pct. af de 

ansatte, at de har taget ny viden i brug på initiativ af en kollega og 53 pct. på initiativ af leder, mens 6 pct. ikke har 

taget ny viden i brug de sidste 12 måneder. De tilsvarende andele på blandt medarbejdere, der arbejder på en 

arbejdsplads uden tilstrækkelig ledelsesmæssig prioritering af arbejdet med ny viden, er 25 pct., 25 pct. og 13 pct. 

  

Undersøgelsen viser videre en sammenhæng mellem anvendelse af ny viden, og i hvor høj grad arbejdspladsen 

tilbyder ekstern kompetenceudvikling, når der er behov for ny viden. De personer, der vurderer at deres arbejdsplads 

i høj grad tilbyder ekstern kompetenceudvikling, tager i større omfang ny viden i brug. 

Det sker både på eget initiativ og på initiativ fra kollega og leder, sammenlignet med de personer, hvis arbejdsplads i 

mindre grad tilbyder ekstern kompetenceudvikling. 

Ja, på eget 

initiativ

Ja, på 

initiativ af 

en kollega

Ja, på 

initiativ af 

min 

nærmeste 

leder

Nej
Personer

i alt

Fast procedure for ny faglig viden 73% 37% 54% 6% 191

Ikke fast procedure for ny faglig viden 74% 28% 34% 9% 645

Har du inden for de sidste 12 måneder taget ny viden i brug i praksis?

Tabel 8.5. Flere medarbejdere tager ny viden i brug på andres initiativ hvor 
der er fast procedure for ny viden

Note: Tabellen er baseret på svar fra ikke-ledere. Personer, der ikke ved om der er fast procedure for ny viden, indgår 

ikke i tabel.

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

i
i

Ja, på eget 

initiativ

Ja, på initiativ 

af en kollega

Ja, på initiativ 

af min 

nærmeste 

leder

Nej
Personer

i alt

Tilstrækkelig ledelsesmæssig prioritering af faglig 

udvikling
71% 36% 53% 6% 389

Ikke tilstrækkelig ledelsesmæssig prioritering 71% 25% 25% 13% 429

Tabel 8.6. Flere medarbejdere tager ny viden i brug på andres initiativ når ledelsen 
prioriterer faglig udvikling

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

Note: Spørgsmål om ledelsesmæssig prioritering er stillet til ikke-ledere. Personer, der ikke ved om der er tilstrækkelig 

ledelsesmæssig prioritering af faglig udvikling, indgår ikke i tabel.

Har du inden for de sidste 12 måneder taget ny viden i brug i praksis?
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De ledere, hvis arbejdsplads har en fast procedure for, hvordan ny viden kommer til at indgå i opgaveløsningen, har 

i højere grad taget ny viden i brug. 39 pct. af disse ledere har taget ny viden i brug på initiativ af kollega og 51 pct. 

på initiativ af nærmeste leder. Andelen er i begge tilfælde 27 pct. for de ledere, hvor arbejdspladsen ikke har en fast 

procedure for, hvordan ny viden kommer til at indgå i opgaveløsningen.

 

Det har også betydning, om arbejdspladsen har en strategi for faglig udvikling, som omfatter den enkelte leders 

ansvarsområde. Det gælder især i forhold til at tage ny viden i brug på eget initiativ. 91 pct. af de ledere, hvor der er 

en strategi for faglig udvikling, har anvendt ny viden på eget initiativ, mens det gælder 79 pct. af lederne uden samme 

betingelser. Strategierne understøtter altså konkret handling på arbejdspladserne.

i
i

Ja, på eget 

initiativ

Ja, på 

initiativ af 

en kollega

Ja, på initiativ 

af min 

nærmeste 

leder

Nej
Personer

i alt

I høj grad 84% 34% 46% 6% 103

I nogen grad 73% 33% 38% 11% 393

I mindre grad 66% 28% 36% 9% 384

Slet ikke 74% 20% 28% 15% 68

Ved ikke 49% 25% 38% 28% 44

I alt 70% 30% 37% 11% 992

Tabel 8.7. Flere medarbejdere tager ny viden i brug når de kan få den 

nødvendige kompetenceudvikling

Note: Spørgsmål om ekstern kompetenceudvikling er stillet til ikke-ledere. Personer, der ikke ved om deres 

arbejdsplads tilbyder ekstern kompetenceudvikling, indgår ikke i tabel.

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

Tilbyder din 

arbejdsplads ekstern 

kompetenceudvik-

ling, når du har behov 

for det til at få ny 

viden?

Har du inden for de sidste 12 måneder taget ny viden i brug i praksis?

Ja, på eget 

initiativ

Ja, på initiativ 

af en kollega

Ja, på initiativ 

af min 

nærmeste 

leder

Nej
Personer

i alt

Fast procedure for ny faglig viden 89% 39% 51% 0% 57

Ikke fast procedure for ny faglig viden 84% 27% 27% 7% 171

Har du inden for de sidste 12 måneder taget ny viden i brug i praksis?

Tabel 8.8. Flere ledere tager ny viden i brug på arbejdspladser med fast 
procedure for ny viden

Note: Tabellen er baseret på svar fra ledere. Personer, der ikke ved om der er fast procedure for ny viden, indgår ikke i 

tabel.

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014
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Undersøgelsen peger sammenfattende på, at det for både medarbejderne og ledere gælder, at hvis de har gode 

rammebetingelser, anvender de i højere grad ny viden. 

9. Positive effekter af at anvende ny viden

Undersøgelsen viser altså, at det har positive effekter, når ny viden tages i brug. FTF’erne vurderer således effekterne 

af at tage ny viden i brug som meget positive, og lederne i endnu højere grad end medarbejderne.

Stort set alle, der har taget ny viden i brug, vurderer, at det i høj grad eller nogen grad giver en bedre faglig kvalitet af 

opgaveløsningen. Mere end to tredjedele angiver, at det giver en forbedring af den kvalitet, som brugerne oplever, og 

en mere effektiv opgaveløsning. Omkring halvdelen svarer, at effekten af at tage ny viden i brug i høj grad eller nogen 

grad er innovation i form af nye løsninger eller ydelser.

Arbejdet med ny viden giver for langt de fleste FTF’ere større tilfredshed med resultaterne af arbejdet, og mange 

oplever, at de får større indflydelse i opgaveløsningen. Lidt over halvdelen oplever mere travlhed, nye/andre opgaver 

og større anerkendelse. Cirka fire ud af ti oplever, at de har fået mere ansvar.

En deltager siger: ”Det giver arbejdsglæde, når nye tiltag lykkes, og det giver gode oplevelser for de borgere, der 

nyder godt af de nye arbejdsgange, fx ny teknologi”.

i
i

Ja, på eget 

initiativ

Ja, på initiativ 

af en kollega

Ja, på initiativ 

af min 

nærmeste 

leder

Nej
Personer

i alt

Strategi for faglig udvikling 91% 35% 37% 3% 109

Ikke strategi for faglig udvikling 77% 22% 26% 10% 117

Har du inden for de sidste 12 måneder taget ny viden i brug i praksis?

Tabel 8.9. Flere ledere tager ny viden i brug på arbejdspladser hvor der er 
strategi for faglig udvikling

Note: Tabellen er baseret på svar fra ledere. Personer, der ikke ved om der er strategi for faglig udvikling, indgår ikke i tabel.

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

i i

I høj grad
I nogen 

grad

I mindre 

grad
Slet ikke Ved ikke

En bedre faglig kvalitet af opgaveløsningen 27% 63% 6% 1% 3%

En mere effektiv løsning af arbejdsopgaverne 16% 51% 24% 5% 4%

En billigere løsning af arbejdsopgaverne 4% 17% 31% 26% 22%

En enklere løsning af arbejdsopgaverne (færre personer skal involveres) 7% 25% 31% 25% 12%

En forbedring af den kvalitet, som brugerne oplever 19% 53% 14% 6% 8%

Innovation i form af nye løsninger eller ydelser 10% 40% 23% 8% 19%

Hvordan vurderer du effekten af, at du har taget ny viden i brug? Har det betydet…

Tabel 9.1. Effekt af ny viden for arbejdspladsen

Note: Spørgsmålet er stillet til personer, der har taget ny viden i brug, i alt 1.116 personer.

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014
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10. Det er en almindelig del  
       af arbejdet at udvikle ny viden 

For mange FTF’ere er det en almindelig del af arbejdet at udvikle ny viden. Både blandt medarbejdere og ledere 

svarer fire ud af ti, at det er en almindelig del af deres arbejde at udvikle ny viden, forstået som viden, den enkelte 

vurderer er ny på området, og som er systematiseret, så den kan beskrives, dokumenteres og anvendes af andre.

Knap halvdelen af FTF’erne har inden for de seneste 12 måneder udviklet ny viden som led i deres arbejde. Lederne 

(54 pct.) har i højere grad end medarbejderne (45 pct.) udviklet ny viden. Underviserne, ansatte på det pædagogiske 

område samt inden for IT, service og teknik angiver i højere grad end gennemsnittet, at de har udviklet ny viden.

i i

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

Større indflydelse i opgaveløsningen 18% 39% 23% 15% 5%

Større tilfredshed med resultaterne af dit arbejde 33% 48% 12% 5% 2%

Anerkendelse fra kolleger 12% 43% 27% 9% 9%

Anerkendelse fra nærmeste leder 14% 37% 26% 14% 9%

Anerkendelse fra bruger/borger/kunde 14% 41% 22% 11% 11%

Større ansvar 12% 29% 25% 26% 7%

Mere travlt 19% 35% 26% 14% 6%

Nye/andre opgaver 14% 40% 24% 13% 9%

Note: Spørgsmålet er stillet til personer, der har taget ny viden i brug, i alt 1.116 personer.

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

Hvad betyder det for dig, at du har taget ny viden i brug i dit arbejde? Har du fået…

Tabel 9.2. Effekt af ny viden for den enkelte

i

i

Ja Nej Personer i alt

Leder 42% 58% 244

Medarbejder 41% 59% 982

FTF i alt 41% 59% 1.226

Er det en almindelig del af dit arbejde at udvikle ny viden?

Tabel 10.1. For fire ud af ti er det en almindelig del 
af arbejdet at udvikle ny viden

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 

2014
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Den ny viden, som FTF’erne udvikler, er typisk udviklet i samarbejde med kolleger og vedrører som hovedregel både 

teorien og den praktiske professionsudøvelse (72 pct.). Omkring hver femte har udviklet ny viden, der drejer sig om, 

hvordan man kan tage forskningsresultater i brug i praksis, fx i form af en ny metode. FTF’erne udvikler kun i lille 

udstrækning viden, der udelukkende vedrører det teoretiske grundlag for professionsudøvelsen. 

 

i
i

Ja Nej Personer i alt

Leder 54% 46% 244

Medarbejder 45% 55% 982

FTF i alt 47% 53% 1.226                      

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

Har du inden for de seneste 12 måneder udviklet ny viden som led i dit arbejde?

Tabel 10.2. Næsten halvdelen har udviklet ny viden i 
det seneste år

i

i

Ja Nej Personer i alt

Undervisning 57% 43% 304

Det pædagogiske område 51% 49% 203

Sundhed 36% 64% 340

Finans og forsikring 46% 54% 192

Social, sikkerhed og administration 44% 56% 133

IT, service og teknik 53% 47% 48

FTF i alt 47% 53% 1.220

Har du inden for de seneste 12 måneder udviklet ny viden som led i dit arbejde?

Tabel 10.3. Flest har udviklet ny viden indenfor undervisning, det 
pædagogiske område og IT, service og teknik

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

i i

Leder Medarbejder Personer i alt

Alene 32% 44% 41%

Sammen med kolleger 76% 80% 79%

Som led i et forsknings-/udviklingsprojekt, som er forankret på min 

arbejdsplads
33% 23% 25%

Som led i et forsknings-/udviklingsprojekt, som er forankret uden for 

min arbejdsplads
13% 8% 9%

Andet 0% 2% 2%

Personer i alt 131 444 574

Note: Spørgsmålet er stillet til personer, der har udviklet ny viden inden for de seneste 12 måneder.

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

Udviklede du ny viden…

Tabel 10.4. Viden udvikles sammen med kolleger
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Når FTF’erne udvikler ny viden, er de først og fremmest motiveret af at skabe kvalitet i opgaveløsningen og tilfreds-

hed for brugerne. 

Den væsentligste motivationsfaktor er således at skabe større kvalitet i opgaveløsningen. Det angiver 82 pct. af de, 

der har udviklet ny viden. En meget stor del er herudover motiveret af at skabe større tilfredshed for brugere/kunder/

borgere (66 pct.). For omkring halvdelen har det motiveret til udvikling af ny viden, at der er brug for en bestemt viden 

for at løse en opgave, der ikke kan findes andre steder. Cirka fire ud af ti angiver, at det motiverer til udvikling af ny 

viden, at arbejdspladsen skaber rammer for, at de kan arbejde med ny viden.

Undersøgelsen peger ikke på, at rammebetingelser har væsentlig betydning for om FTF’erne har udviklet ny viden 

indenfor det seneste år.

i i

Leder
Med-

arbejder
I alt

Den viden, jeg har udviklet, vedrører det teoretiske grundlag for professionsudøvelsen 6% 7% 7%

Den viden, jeg har udviklet, vedrører både teorien og den praktiske professionsudøvelse 67% 74% 72%

Den viden, jeg har udviklet, drejer sig om, hvordan man kan tage forskningsresultater i 

brug i praksis, fx en ny metode
27% 19% 21%

Personer i alt 131 442 572

Hvilket udsagn beskriver bedst den ny viden, du har udviklet?

Tabel 10.5. Ny viden handler om både teori og praksis

Note: Spørgsmålet er stillet til personer, der har udviklet ny viden inden for de seneste 12 måneder.

Kilde:  Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

i i

Leder Medarbejder I alt

At jeg har brug for en bestemt viden for at løse en opgave, og ikke kan finde den andre 

steder

51% 61% 59%

At skabe større kvalitet i opgaveløsningen
86% 81% 82%

At skabe større tilfredshed for brugere/kunder/borgere
78% 63% 66%

At jeg bliver opmuntret til det af mine kolleger
13% 20% 18%

At jeg bliver opmuntret til det af min chef
22% 28% 26%

At jeg bliver pålagt at udvikle ny viden
13% 8% 9%

At det er karrierefremmende
13% 12% 12%

At jeg kan opnå et konkret gode (lønforhøjelse, ny funktion eller lignende)
5% 12% 11%

At arbejdspladsen skaber rammer for, at jeg kan arbejde med ny viden
41% 38% 39%

Andet
4% 4% 4%

Personer i alt 131 439 569

Note: Spørgsmålet er stillet til personer, der har udviklet ny viden inden for de seneste 12 måneder.

Kilde:  Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

Hvad motiverer dig til at udvikle ny viden?

Tabel 10.6. Kvalitet og brugertilfredshed er vigtigste motivation
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11. Deltagelse i FoU-projekter

Som beskrevet i det foregående afsnit viser undersøgelsen, at mange FTF’ere udvikler ny viden som led i deres 

arbejde. En del af denne viden udvikles i forbindelse med forsknings- eller udviklingsprojekter (FoU-projekter). Godt 

fire ud af 10 deltagere i undersøgelsen angiver således, at deres arbejdsplads har deltaget i FoU-projekter inden for 

de sidste 3 år. 

De ledere, hvis arbejdspladser har deltaget i FoU-projekter, er blevet spurgt, om de selv som leder har indgået i et 

FoU-projekt. Det har 78 pct. af de adspurgte ledere, og praktisk taget alle, der har deltaget i et FoU-projekt (97 pct.) 

mener, at deltagelse i høj grad eller nogen grad er en effektiv metode til at sikre faglig udvikling inden for deres ar- 

bejdsområde. Omkring 60 pct. af alle ledere i undersøgelsen oplever i høj eller nogen grad en positiv modtagelse, 

hvis de vil dele ny faglig viden med forskere, udviklere m.fl. Omkring hver tiende oplever ikke en positiv modtagelse, 

mens tre ud af ti svarer ved ikke. Blandt ledere, hvis arbejdsplads har deltaget i FoU-projekter, oplever omkring 75 

pct. en positiv modtagelse, 10 pct. en negativ modtagelse og cirka 15 pct. svarer ved ikke. 

i
i

Ja Nej Ved ikke Personer i alt

43% 38% 19% 1.237

Tabel 11.1. Fire ud af ti arbejdspladser har deltaget i 
FoU-projekter
Har din arbejdsplads inden for de sidste 3 år indgået i et forsknings- eller fagligt 

udviklingsprojekt?

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

i
i

Ja Nej Personer i alt

78% 22% 119

Har du som leder inden for de sidste 3 år indgået i et forsknings- eller fagligt 

udviklingsprojekt på din arbejdsplads?

Note: Spørgsmålet er stillet til ledere, hvis arbejdsplads inden for de seneste 3 år har 

indgået i et FoU-projekt.

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

Tabel 11.2. Ledere deltager ofte når der er FoU-projekter 

på arbejdspladsen

i
i

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Personer i alt

44% 53% 3% 0% 93

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

Tabel 11.3. Deltagelse i FoU-projekter er effektiv metode til faglig udvikling

Vurderer du, at deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter er en effektiv metode til at sikre faglig udvikling inden for dit 

arbejdsområde?

Note: Spørgsmålet er stillet til ledere, der på deres arbejdsplads har indgået i et FoU-projekt inden for de seneste 3 år.
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De FTF’ere, som har udviklet ny viden som led i et forsknings- eller udviklingsprojekt (FoU-projekt) forankret på eller 

uden for arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder, udgør en særlig undergruppe. I dette afsnit analyseres 

det nærmere, hvem denne undergruppe (FoU-gruppen) er, og hvordan de eventuelt adskiller sig fra andre deltagere 

(referencegruppen) i forhold til at søge, anvende og dele ny viden, deres rammebetingelser på arbejdspladsen samt 

hvilket arbejdsområde, de er beskæftigede inden for.  

FoU-gruppen udgør 14 pct. af undersøgelsespopulationen, og denne gruppe både opsøger, deler og anvender i 

højere grad ny viden end referencegruppen, der ikke har udviklet ny viden som et led i et FoU-projekt. 87 pct. af 

de ledere og medarbejdere, der har udviklet ny viden som led et FoU-projekt overvejer altid eller ofte, om der er 

ny viden, som er relevant at tage i brug. 83 pct. har på eget initiativ taget ny viden i brug inden for de seneste 12 

måneder og 84 pct. deler ny viden med fagkolleger. De tilsvarende andele i referencegruppen er 81 pct., 71 pct. og 75 

pct. 

i
i

Altid Ofte
Nogle 

gange
Sjældent Aldrig

Personer i 

alt

FoU-gruppen 46% 41% 13% 1% 0% 173

Øvrige 36% 45% 17% 2% 0% 1.065

FTF i alt 37% 45% 16% 2% 0% 1.238

Tabel 11.5. FoU-gruppen opsøger oftere ny viden

Hvis du får en ny faglig udfordring på dit arbejde, tænker du så med det samme på, 

hvordan du får den viden, du har brug for til at løse den?

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

i i

Ja, på eget initiativ
Ja, på initiativ af en 

kollega

Ja, på initiativ af 

min nærmeste 

leder

Nej
Personer

i alt

FoU-gruppen 83% 37% 52% 2% 173

Øvrige 71% 29% 34% 11% 1.065

FTF i alt 73% 30% 36% 10% 1.238

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

Tabel 11.6. FoU-gruppen tager oftere ny viden i brug

Har du inden for de sidste 12 måneder taget ny viden i brug i praksis?

i
i

i i

I høj grad 23%

I nogen grad 38%

I mindre grad 7%

Slet ikke 2%

Ved ikke 29%

Personer i alt 245

Tabel 11.4. Seks ud af ti oplever positiv 
modtagelse hos forskere

Note: Spørgsmålet er stillet til ledere.

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 

2014

Oplever du en positiv modtagelse, hvis du vil dele ny faglig viden med 

forskere/udviklere m.fl.?



Lederne har i højere grad end medarbejderne udviklet ny viden som led i et FoU-projekt (21 pct. af lederne mod 12 

pct. af medarbejderne). Lederne er altså overrepræsenteret i FoU-gruppen sammenlignet med undersøgelsen som 

helhed. Resultaterne i dette afsnit kan være påvirket lidt heraf.

Der ses ikke store forskelle på andelen, der er med i FoU-gruppen inden for de forskellige arbejdsområder, dog har 

en større andel på det pædagogiske område udviklet ny viden som led i et forsknings- eller udviklingsprojekt. 

i i

Altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig
Personer

i alt

FoU-gruppen 32% 52% 15% 0% 0% 173

Øvrige 20% 55% 22% 3% 0% 1.065

FTF i alt 21% 55% 21% 2% 0% 1.238

Tabel 11.7 FoU-gruppen deler oftere ny viden

Deler du ny viden med fagkolleger og andre kolleger?

Kilde:  Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

i
i

Andel Personer i alt

Leder 21% 246

Medarbejder 12% 992

FTF i alt 14% 1.238

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

Andel, der har udviklet ny viden de seneste 12 måneder, som led i et forsknings-/udviklingsprojekt

Tabel 11.8. Ledere har oftere udviklet ny viden i FoU-projekter

i
i

Andel
Personer

i alt

Undervisning 13% 309

Det pædagogiske område 21% 203

Sundhed 13% 345

Finans og forsikring 12% 195

Social, sikkerhed og administration 12% 133

IT, service og teknik 7% 48

FTF i alt 14% 1.231

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

Tabel 11.9. Flest på det pædagogiske område har 

udviklet ny viden i FoU-projekter

Andel, der har udviklet ny viden de seneste 12 måneder, som led i et forsknings-

/udviklingsprojekt
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Af undersøgelsen fremgår desuden, at gode rammebetingelser ser ud til at hænge sammen med at udvikle ny viden 

som led i et FoU-projekt. FTF’ere, der har gode rammebetingelser for arbejdet med ny viden, har således i større 

udstrækning udviklet ny viden som led i et FoU-projekt. 

FTF’ere, der arbejder på arbejdspladser med en fast procedure for, hvordan ny faglig viden kommer til at indgå i 

opgaveløsningen eller på arbejdspladser der tilbyder ekstern kompetenceudvikling, når der er behov for at få ny 

viden, og FTF’ere, der i høj grad oplever at ledelsen prioriterer den faglige udvikling af opgaveløsningen, har således i 

højere grad udviklet ny viden som led i et FoU-projekt.

i
i

Andel Personer i alt

Fast procedure for ny faglig viden 20% 191

Ikke fast procedure for ny faglig viden 11% 645

Tabel 11.10. Fast procedure for ny viden fremmer udvikling af viden i 
FoU-projekter

Andel, der har udviklet ny viden de seneste 12 måneder, som led i et forsknings-/udviklingsprojekt

Note: Tabellen er baseret på svar fra ikke-ledere. Personer, der ikke ved om der er fast procedure for ny 

viden, indgår ikke i tabel

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

i
i

Andel Personer i alt

Tilstrækkelig ledelsesmæssig prioritering af faglig udvikling 18% 389

Ikke tilstrækkelig ledelsesmæssig prioritering 8% 429

Note: Spørgsmålet om tilstrækkelig ledelsesmæssig prioritering er stillet til ikke-ledere. Personer, der ikke ved om der er 

tilstrækkelig ledelsesmæssig prioritering af faglig udvikling, indgår ikke i tabel

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

Tabel 11.12. Ledelsesmæssig prioritering af faglig udvikling fremmer udvikling af 

viden i FoU-projekter

Andel, der har udviklet ny viden de seneste 12 måneder, som led i et forsknings-/udviklingsprojekt

i
i

Andel Personer i alt

I høj grad 16% 103

I nogen grad 15% 393

I mindre grad 10% 384

Slet ikke 8% 68

Ved ikke 4% 44

I alt 12% 992

Tabel 11.11. Ekstern kompetenceudvikling fremmer udvikling af viden i FoU-projekter

Andel, der har udviklet ny viden de seneste 12 måneder, som led i et forsknings-/udviklingsprojekt

Tilbyder din arbejdsplads 

ekstern 

kompetenceudvikling, når du 

har behov for det til at få ny 

viden?

Note: Spørgsmålet om ekstern kompetenceudvikling er stillet til ikke-ledere.

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014
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12. FoU-ansatte

Ud af 1.238 deltagere i undersøgelsen er 126 ansat i en forskningsenhed eller udviklingsfunktion og 13 ansat som 

underviser på et erhvervsakademi eller en professionshøjskole (3 er begge dele). Disse to grupper er i dette afsnit 

samlet til én gruppe for at undersøge, om de adskiller sig fra de øvrige ansatte. Gruppen betegnes i det følgende som 

FoU-ansatte. 

Der er et vist overlap mellem FoU-gruppen, der som beskrevet i det foregående afsnit har udviklet ny viden som led 

i et forsknings- eller udviklingsprojekt, og de FoU-ansatte. Der er dog også klare forskelle mellem de to grupper. 48 

personer indgår i begge grupper. Det svarer til omkring en tredjedel af personerne i grupperne. Andelen af ledere er 

en smule større blandt FoU-ansatte (23 pct.) end blandt øvrige FTF’ere (20 pct.).

ARBEJDSOMRÅDE
Andelen af ansatte, der arbejder i en FoU-enhed eller i en undervisningsstilling varierer mellem 7 og 16 pct. inden for 

de seks arbejdsområder. De største andele FoU-ansatte ses indenfor IT, service og teknik samt finans og forsikring. 

SØGER, ANVENDER, DELER OG UDVIKLER NY VIDEN 
Ansatte, der arbejder i en underviserstilling eller FoU-enhed, søger i højere grad ny viden sammenlignet med ledere 

og medarbejdere, der ikke er ansat i disse funktioner. Det samme billede tegner sig, ikke overraskende, i forhold til 

at udvikle ny viden. 71 pct. af de FoU-ansatte angiver, at de har udviklet ny viden som led i deres arbejde indenfor de 

seneste 12 måneder. Det er klart flere end blandt øvrige FTF’ere, hvor andelen er 44 pct. 

i i

Ja Nej
Personer i 

alt

Undervisning 8% 92% 309

Det pædagogiske område 7% 93% 203

Sundhed 12% 88% 345

Finans og forsikring 15% 85% 195

Social, sikkerhed og administration 7% 93% 133

IT, service og teknik 16% 84% 48

FTF i alt 10% 90% 1.231

Tabel 12.1. FoU-ansatte på arbejdsområder

Arbejder i en FoU-funktion eller underviser på erhvervsakademi eller professionshøjskole

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

i i

Altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig
Personer

i alt

FoU-ansatte 54% 35% 10% 0% 0% 125

Øvrige 35% 46% 17% 2% 0% 1.113

FTF i alt 37% 45% 16% 2% 0% 1.238

Tabel 12.2. FoU-ansatte opsøger i højere grad ny viden
Hvis du får en ny faglig udfordring på dit arbejde, tænker du så med det samme på, hvordan du får den viden, du har brug for 

til at løse den?

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014
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De tre væsentligste motivationsfaktorer for at udvikle ny viden er de samme for FoU-ansatte og øvrige FTF’ere, 

der har udviklet ny viden. At skabe større kvalitet i opgaveløsningen er det klart vigtigste (angives af cirka 80 pct.). 

Herefter følger ønsket om at skabe større tilfredshed for brugere/kunder/borgere (angives af cirka 65 pct.) og at man 

har brug for en ny viden, der ikke findes andre steder (angives af cirka 60 pct.). FoU-ansatte motiveres i højere grad 

end øvrige FTF’ere af at blive opmuntret af deres chef eller af, at det er karrierefremmende, mens øvrige FTF’ere i 

højere grad motiveres af at blive opmuntret af deres kolleger.

Når det drejer sig om at dele ny viden har det ikke stor betydning, om man er ansat i en underviserstilling eller 

FoU-enhed, eller om man ikke er. Begge grupper deler ny viden i høj grad. 

Gruppen af FoU-ansatte tager i højere grad ny viden i brug på eget initiativ (86 pct. vs. 71 pct). Der er ikke væsent-

lige forskelle i årsagerne til at tage ny viden i brug i praksis, dog har FoU-ansatte i højere grad taget ny viden i brug 

på baggrund af centralt fastsatte regler, og i mindre grad på grund af nye muligheder, sammenlignet med de øvrige 

FTF’ere. 

i
i

Ja Nej Personer i alt

FoU-ansatte 71% 29% 124

Øvrige 44% 56% 1.102

FTF i alt 47% 53% 1.226

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

Tabel 12.3. FoU-ansatte udvikler i højere grad ny 
viden

Har du inden for de seneste 12 måneder udviklet ny viden som led i dit arbejde?

i i

FoU-ansatte Øvrige I alt

At jeg har brug for en bestemt viden for at løse en opgave, og ikke kan finde den 

andre steder
55% 59% 59%

At skabe større kvalitet i opgaveløsningen 81% 82% 82%

At skabe større tilfredshed for brugere/kunder/borgere 63% 67% 66%

At jeg bliver opmuntret til det af mine kolleger 11% 20% 18%

At jeg bliver opmuntret til det af min chef 36% 25% 26%

At jeg bliver pålagt at udvikle ny viden 8% 9% 9%

At det er karrierefremmende 19% 11% 12%

At jeg kan opnå et konkret gode (lønforhøjelse, ny funktion eller lignende) 15% 10% 11%

At arbejdspladsen skaber rammer for, at jeg kan arbejde med ny viden 38% 39% 39%

Andet 6% 4% 4%

Personer i alt 88 481 569

Tabel 12.4. Kvalitet og brugertilfredshed er vigtigste motivation til at udvikle ny 

viden
Hvad motiverer dig til at udvikle ny viden?

Note: Spørgsmålet er stillet til personer, der har udviklet ny viden som led i deres arbejde indenfor de seneste 12 mdr.

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014
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EFFEKTER AF AT TAGE NY VIDEN I BRUG 
På flere områder oplever FoU-ansatte i højere grad positive effekter af at tage ny viden i brug. De oplever bl.a. i højere 

grad, at det har betydet en mere effektiv løsning af opgaverne, en enklere løsning af opgaverne samt innovation i 

form af nye løsninger eller ydelser. Herudover vurderer de i højere grad, at de har fået større indflydelse, mere aner-

kendelse fra kolleger og fra nærmeste leder og nye/andre opgaver. 

KILDER TIL NY VIDEN 
Fagkolleger, videnportaler/databaser og faglitteratur er de tre vigtigste kilder til ny viden for både FoU-ansatte og 

øvrige FTF’ere. En større andel af FoU-ansatte søger ny viden i videnportaler/databaser og i faglitteratur, mens færre 

søger ny viden blandt fagkolleger end blandt øvrige FTF’ere.

Ser man på de øvrige kilder til ny viden søger en større andel blandt FoU-ansatte ny viden i faglige netværk uden for 

arbejdspladsen, hos eksperter på forsknings- og uddannelsesinstitutioner og på konferencer/seminarer m.v., mens 

færre opsøger ny viden hos fagforeninger eller nærmeste leder end blandt øvrige FTF’ere.

i
i

FoU-ansatte Øvrige

En bedre faglig kvalitet af opgaveløsningen 92% 90%

En mere effektiv løsning af arbejdsopgaverne 81% 65%

En billigere løsning af arbejdsopgaverne 26% 20%

En enklere løsning af arbejdsopgaverne (færre personer skal involveres) 44% 31%

En forbedring af den kvalitet, som brugerne oplever 77% 71%

Innovation i form af nye løsninger eller ydelser 65% 49%

Personer i alt 120 996

Tabel 12.5. FoU-ansatte oplever i højere grad effektivitet, enklere løsninger og 
innovation
Andel, der vurderer, at effekten af at tage ny viden i brug i høj eller nogen grad er …

Note: Spørgsmålet er stillet til personer, der har taget ny viden i brug indenfor de seneste 12 mdr., i alt 1.116 personer

Kilde:  Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

i
i

FoU-ansatte Øvrige

Større indflydelse i opgaveløsningen 71% 56%

Større tilfredshed med resultaterne af dit arbejde 88% 80%

Anerkendelse fra kolleger 64% 54%

Anerkendelse fra nærmeste leder 62% 50%

Anerkendelse fra bruger/borger/kunde 58% 55%

Større ansvar 48% 40%

Mere travlt 52% 54%

Nye/andre opgaver 64% 53%

Personer i alt 120 996

Tabel 12.6. FoU-ansatte oplever større indflydelse og anerkendelse

Andel, der vurderer, at effekten af at tage ny viden i brug i høj eller nogen grad er …

Note: Spørgsmålet er stillet til personer, der har taget ny viden i brug indenfor de seneste 12 mdr., i alt 1.116 personer

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014
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RAMMEBETINGELSER
Medarbejderne, der underviser på erhvervsakademier eller professionshøjskoler, eller som arbejder i en FoU-en-

hed, har på nogle områder bedre rammebetingelser sammenlignet med øvrige FTF’ere. Holdes de to grupper op 

mod hinanden har 40 pct. mod 22 pct. på arbejdspladsen en særlig jobfunktion, som skal sikre den faglige udvikling 

af opgaveløsningen. 57 pct. mod 40 pct. er helt eller delvist enige i, at de har den nødvendige arbejdstid til faglig 

ajourføring. Til sidst kan det nævnes, at der i langt højere grad tilbydes intern kompetenceudvikling, både ift. kurser, 

sidemandsoplæring og faglige seminarer. I forhold til ledernes rammebetingelser ses der ingen forskellige mellem 

FoU-ansatte og andre FTF’ere.  

13. Deltagernes supplerende bemærkninger

Deltagerne i panelundersøgelsen har haft mulighed for at uddybe deres svar på spørgsmålene i undersøgelsen ved 

med egne ord at beskrive deres erfaringer med at opsøge ny viden, dele ny viden, tage ny viden i brug, effekten af at 

anvende ny viden og generelt om at arbejde med ny viden i praksis.

En række svar falder lidt uden for kategori, men beskæftiger sig med den samfundsmæssige kontekst, FTF’ernes 

arbejde skal ses i, og de forandringer man oplever lokalt og nationalt. Flere tilkendegiver at forandringer er nødven-

dige, men at den måde, de implementeres på, ikke vidner om større indsigt i det faglige felt. Og måske også om at 

i i

FoU-ansatte Øvrige FTF i alt

Blandt fagkolleger 66% 76% 75%

Hos andre kolleger 46% 49% 49%

Hos nærmeste leder 25% 33% 32%

I faglitteratur 68% 60% 61%

I videnportaler/databaser 79% 64% 65%

På konferencer og seminarer, temamøder, fyraftensmøder og lignende 64% 53% 55%

Hos myndigheder (kommune, region, styrelse, ministerium) 25% 21% 21%

Hos eksperter på forsknings- og uddannelsesinstitutioner (fx erhvervsakademier, 

professionshøjskoler, universiteter, videncentre)
26% 14% 15%

Hos min fagforening/faglige organisation 12% 21% 21%

I faglige netværk på min arbejdsplads 45% 44% 44%

I faglige netværk uden for min arbejdsplads (eksklusiv netværk på sociale 

medier/netværksgrupper på internettet)
38% 23% 25%

I netværk på sociale medier/netværksgrupper på internettet 12% 8% 8%

I faglige selskaber (nationale eller internationale foreninger, selskaber mv. inden for mit faglige 

felt)
16% 12% 13%

Gennem kompetenceudvikling (efter- og videreuddannelse, kurser m.v.) 56% 51% 51%

På Google og andre søgemaskiner 55% 50% 51%

I nyhedsbreve og dagspresse 31% 34% 33%

Andre steder 2% 3% 3%

Personer i alt 125 1.113 1.238

Kilde: Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014

Tabel 12.7. Kilder til ny viden

Hvor opsøger du typisk ny viden?
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forandringer sker for hyppigt og uden noget klart fokus: ”Vi udvikler hele tiden modeller for at effektivisere og undgå 

for meget skriverier. Jeg er ikke en del af forskning men blot tovholder for et område. Hvis vi skal rykke mere, kræver 

det en ledelse, som har større fokus og ikke sætter så mange skibe i søen uden at fortøje dem”.

13.1 ERFARINGER MED AT OPSØGE NY VIDEN
Tid til at søge og tid til at reflektere

Når det drejer sig om at opsøge ny viden, er tiden helt afgørende. Og tiden er for knap, det fremgår af virkelig mange 

svar, som viser, at det ikke er lysten, der mangler, men simpelthen tid til at gøre det, og til at reflektere over den viden, 

man har fundet, sådan at den kan blive taget i brug. ”Det er megasvært at nå i en dagligdag(…) En ting er at læse om 

ny viden, en anden er at nå at få det med i en planlægning”.

”Det er svært at finde tid til [at opsøge ny viden] - også svært at have tid til at få implementeret ny viden og tid til at 

tale med kolleger”.

En ting er, at tiden er knap, og der måske ikke søges viden så ofte, som der er brug for. Et andet problem er, at 

hastværk kan føre til fejl: ”Det er tidskrævende at søge ny viden. Med høje produktionskrav er tid til udvikling ofte en 

mangelvare. Artikelsøgning, læsning og vurdering af artikler kan på grund af tidspres være overfladisk og dermed 

med risiko for fejltolkninger”.

Den manglende tid giver også personlige frustrationer for nogle, som synes, at de anvender deres tid forkert, hvis 

de bruger den på at søge viden: ”Det ville være rart hvis det var en del af det daglige arbejde, så jeg ikke altid skulle 

bruge min fritid til at opsøge viden. Savner i det daglige at der var plads til mere faglig vidensdeling, nogle møder hvor 

det var muligt i stedet for, at man føler, at det er stjålen tid man bruger”.

Det er et problem, når der er en direkte forventning om at ansatte bruger fritid på at sætte sig ind i viden: ”Der er så 

mange nye tiltag, der er bestemt højere oppe i systemet, så inden vi får implementeret det nye i dagligdagen skal vi 

i gang med noget nyt. Og så vil man i systemet ikke give den nødvendige tid, det tager at sætte sig ind i alt det nye 

stof. Der har sneget sig et helt nyt fænomen ind, som kaldes interessetid. Det betyder at vi selv skal bruge vores fritid 

på at tilegne os viden, som kræves lært. Det kunne fagforeningen godt kikke på”.

Overskuelig viden

Det fremgår af mange svar, at der er masser af kilder til viden, og at det er en udfordring at finde ud af, om den viden 

der findes frem, er korrekt og relevant: ”Uoverskueligt at finde viden, der er evidensbaseret” og ”Udbuddet af fx faglit-

teratur kan være overvældende og meget forskelligt i konklusionerne”.

Nogle oplever et sandt bombardement af informationer, og det er ikke konstruktivt: ”Der bliver hele tiden sendt infor-

mationer om ny viden fra organisationer ude fra og fra min egen organisation, så jeg mere eller mindre konsekvent 

sletter alt og kun søger ny viden, når jeg har behov – det giver mere tid og ro til at bearbejde og bruge den viden, jeg 

har indhentet”.

Andre kan godt rumme den mængde af viden, som kommer til dem: ”Jeg finder det meget anvendeligt at være 

tilmeldt vidensportalers nyhedsbreve. Der får jeg besked om at nu er der nye retningslinjer på et område. Så kan jeg 

udvælge, hvilke det er relevante at læse igennem”.

Viden der har relevans

En række svar peger på, at det er svært at omsætte teoretisk viden til en ny operationel proces, der kan anvendes i 

hverdagen. ”Videnportaler taler ofte i et ikke-anvendeligt sprog og er sjældent kompatibelt med direkte anvendelse 

til mit fag. Det skal omformuleres og gentænkes for at blive brugt. Den tid har jeg sjældent.”
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Nogle stiller spørgsmålstegn ved, om viden der er udviklet af forskere uden praksiskendskab overhovedet kan 

anvendes i praksis: ”Jeg hader at blive sendt på kurser i noget som alligevel ikke er praktisk gennemførligt (har prøvet 

det for mange gange)”.

Relevans er også et spørgsmål om faglig etik og kontekst: ”Man skal være kritisk i forhold til, om den viden kan bruges 

i den konkrete virkelighed, man er i. Man skal være bevidst om, hvilket menneskesyn, der ligger bag metoderne, 

således at man selv kan forsvare at bruge dem i forhold til eget menneskesyn og arbejdspladsens menneskesyn”.

Relevansen kan også gå tabt i et forsøg på at skabe enkelhed: ”Videnportaler formidler ofte viden i en forenklet 

udgave…. Kompliceret viden gengives derfor ofte ufuldstændigt. Der er eksempler på, at viden forsvinder, fordi en 

tekst skal gøres læse- og klik-venlig”.

Tekniske udfordringer

Megen viden søges via digitale medier. Men nogle oplever tekniske eller praktiske vanskeligheder: ”Ekstremt dårlige 

søgefunktioner betyder, at man bruger for meget tid på at lede efter information. Man skal vide, præcis hvor man skal 

lede efter de pågældende oplysninger”.

Det kan også være arbejdspladsen, som ikke har stillet de rigtige løsninger til rådighed, fx videnportaler der ikke er 

frit tilgængelige, men kræver password, som man så skal låne af en kollega eller kræver brug af en bestemt computer, 

der har adgang. Det er upraktisk.

Sproget kan også være en barriere: ”Svært at finde databaser på dansk, der formidler ny viden”.

Manglende efteruddannelse

Der er brug for kontinuerlig udvikling af de ansattes kompetencer, men svarene peger på, at mange arbejdspladser 

har svært ved at forstå, at man skal videreuddannes, når man allerede har en uddannelse. Flere svarer, at de mener 

det er utilfredsstillende, at efteruddannelse skal betales af egen lomme: ”Hvert år starter med ”Budgettet på uddan-

nelsesområdet er meget lille!” Ja, så er niveauet ligesom lagt”.

Der er også grupper, som har brug for at kvalificere sig til at søge viden, som er digital: ”Jeg mangler i allerhøjeste 

grad tilbud om kurser i brug af digitale medier. Jeg er fra en tid, hvor computeren ikke var opfundet, og jeg kan kun 

anvende det på et meget lavt brugerniveau. Jeg finder det uacceptabelt, at jeg (og flere andre ældre kvinder) ikke er 

blevet tilbudt adskillige edb-kurser, vi kan jo ikke selv følge med i udviklingen”.

Andre er frustrerede over, at de ikke får mulighed for at opkvalificere sig til deres arbejde: ”Jeg presses konstant fra 

omverdenen for at ændre min undervisning og tilpasse den ny viden. Men det er et kæmpe stort problem, at jeg ikke 

har mulighed for at deltage i kurser og blive opdateret i, hvad jeg skal kunne undervise i”.

Efteruddannelse efterspørges. Men den hænger ikke på træerne, og ifølge svarene er der særlige grupper, som føler 

sig klemt: ”Det er svært at få ressourcer – tid og penge – til efteruddannelse, når man er 45-plus (...)” eller ”Ny viden 

går oftest til nyt personale eller personer under specialuddannelse. Undervisning er ikke noget fast indlæg i afdelin-

gen for personer, der først har fået specialuddannelse. Så er det i stedet pålæg vedr. nye retningslinjer”.

13.2 DELE NY VIDEN
Rammebetingelser

”Vi vil rigtig gerne, men der er ikke tid”. Det udsagn går igen i mange versioner i det åbne svarfelt vedrørende deling 

af viden. Det kan være specificeret med bestemte måder at dele viden på, eller funktioner, men samlet set tyder 

svarene på en stor frustration over en videndeling, som man gerne vil, men ikke kan komme til at realisere i praksis. 

For mange er videndeling dog en naturlig ting, som de ikke reflekterer særlig meget over – og bare gør.
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”Især en skole, jeg har arbejdet på, forsøgte sig med videndeling, men det siver hurtigt ud i sandet fordi der ikke 

afsættes ordentlige rammer og meget hurtigt er folk tilbage til det de plejer og det der virker. Det er muligvis ikke en 

skidt ting, men det er utilfredsstillende at føle, at mere er muligt, det er blot uden for rækkevidde”.

Blandt rammebetingelserne for videndeling er tid en væsentlig faktor. Og så skal videndelingen også struktureres. 

Der er tid en væsentlig faktor, men ikke den eneste.

”Jeg savner på min arbejdsplads en systematik, struktur og kultur med at dele viden”.

Flere svar peger på, at viden, som en kollega har med sig fra kurser og uddannelse, skal formidles til arbejdspladsen. 

”Jeg var på vuggestuekonference. Der var et interessant emne om noget forskning inden for området. Mere af det. 

Bagefter skal kollegerne høre om det på personalemøde”.

Andre peger på procedurer som væsentlige for at skabe overblik. Her fremhæves både gode og dårlige eksem-

pler: ”Der er på min arbejdsplads en særlig procedure, hvis man støder på nye problemstillinger, som udgør et stort 

problem for samfundet. Denne nye viden kan hurtigt ledes op gennem organisationen og videre til den afdeling, som 

er den rette til at løse problemet”.

”(…) er ikke gearet til at håndtere den enorme mængde viden, som eksisterer i organisationen, hvilket bevirker, at 

mange bruger unødig energi på at tilegne sig viden, som andre måske allerede har gjort sig erfaringer med”.

Også netværk fremhæves som væsentlige, når viden skal deles. Det gælder både de netværk, som savnes, og de, 

som fungerer godt.

”Der mangler faglige netværk. Det faglige rum og indhold har længe været nedprioriteret på grund af andre store 

opgaver på arbejdspladsen”.

”At være med i et fagligt selskab gør, at du automatisk også kommer i kontakt med andre miljøer, som ikke direkte 

berører dit eget fag – og så får man viden om noget, som ikke direkte berører dit eget fag. Lidt ligesom at gå i et byg-

gemarked og finde ting, beregnet til én bestemt ting, og bruge det til noget andet. Det er da spændende!”

Lederens rolle

Det betyder noget, om lederen kan gå ind i en faglig diskussion og yde sparring. Styrken ved en leder, der kan og vil 

gå ind i opgaven, fremhæves i adskillige svar:

”Min nærmeste leder er meget opdateret og opsøgende med hensyn til ny viden. Forsøger at viderebringe dette til 

personalet og evt. tilbyde os at deltage i relevante kurser”.

”Min nærmeste leder har ikke min grunduddannelse og mangler i den grad viden om mit felt. (…) Jeg har tidligere haft 

ledere med lærer-baggrund og ivrigt brugt disse til sparring, både i her-og-nu-situationer og situationer med længere 

sigt samt som samlende viden/sparring for hele skolen. Det er et tab at have fået reduceret denne mulighed. Der 

søges at opbygge andre faglige fællesskaber gennem læringskonsulenter, men det er fragmenteret og slet ikke så 

anvendeligt som før”.

FTF’erne har dog en stærk egen drivkraft, hvor den faglige ambition kan være tilstrækkelig motivation: ”Jeg arbejder 

med ny viden, fordi jeg skal bruge det i mit arbejde, men jeg oplever ikke at blive motiveret af min chef til at opnå ny 

viden”.

Konsekvenser af at dele viden

Når viden deles, har det ofte både positive konsekvenser for den person, der deler viden, kollegerne og arbejdsp-

ladsen som helhed. En deltager angiver eksempelvis: “Jeg har i samarbejde med andre kolleger fra andre afdelinger 
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formået at få dannet et overordnet overblik over en bestemt arbejdsopgave, hvilke mangler der er i det nuværende 

system og hvad forbedringer vil betyde for løsningen af fremtidige arbejdsopgaver. I praksis betyder det, at jeg får 

oplysninger som jeg ikke tidligere havde adgang til, og som er til stor hjælp ved min opgaveløsning”.

Viden der ikke deles

Generelt peger hele undersøgelsen på stor vilje til at dele sin viden med andre. Men der er brancher og funktioner, 

hvor konkurrencehensyn betyder noget for villigheden til at dele viden: ”Inden for mit faglige område (…) er der tradi-

tion for at ”holde kortene tæt til kroppen”, man deler ikke erfaringer og viden med andre afdelinger i Danmark, man er 

nærmest en slags konkurrenter, føler jeg”.

13.3 ERFARINGER MED AT TAGE NY VIDEN I BRUG
Ikke al ny viden bliver taget i brug direkte: ”Den viden, jeg søger, er ofte baggrundsviden, som giver en bredere viden 

og ikke nødvendigvis kan bruges praktisk, men mere højner fagligheden”.

Men for de allerfleste er ny viden noget, der skal tages i brug: ”Det har været livsnødvendigt at tage al den viden i 

brug, jeg har fået gennem mit diplomforløb”.

Når ny viden tages i brug giver det stor tilfredshed: ”Det giver arbejdsglæde, når nye tiltag lykkes, og det giver gode 

oplevelser for de borgere, der nyder godt af de nye arbejdsgange, fx ny teknologi”.

Det er ikke altid det lykkes at tage ny viden i brug, selv om man prøver. Men det er ok, at det ikke altid fungerer: ”Det 

sker, at ny faglig viden, især på det pædagogiske område, alligevel ikke fungerer som forventet. Jeg mener dog, at 

det stadig er vigtigt, at man tør at eksperimentere...” og man kan også have lyst til at eksperimentere: ”Det er jo bare 

med at prøve noget af, eller bliver jeg jo ikke klogere på hvad virker i praksis for mig”.

Det er ikke altid der er opbakning til at tage ny viden i brug i praksis, og det er klart en kilde til frustration: ”(...) Det har 

været UMULIGT at skaffe knap en million kroner til vores velbeskrevne udviklingsarbejde! Alle mener det vil gøre en 

forskel. Ingen vil give pengene til at afprøve metoden. DET er frustrerende og demoraliserende i forhold til at tage et 

andet initiativ og bruge megen interessetid til at søge ny viden, formidle, beskrive, diskutere, etablere samarbejdskon-

takter, søge fondsmidler og udviklingsmidler. Jeg oplever at alle, også ministerierne, har skubbet os rundt og blot sagt 

– det lyder spændende – held og lykke et andet sted!”

Tid er også her en kæmpe udfordring og står i vejen for, at ny viden udvikles og tages i brug, det peger mange be-

svarelser på: ”Der skal være tiden til at bruge det og prøve at ”lege” med det. Det er den eneste måde man kan blive 

fortrolig med ny viden (...)”. 

De almindelige driftsopgaver skal passes, samtidig med at omstillingen finder sted: ”At ændre processer/værktøjer/

metoder i det daglige arbejde kræver en investering af tid. Denne tid er ikke altid til stede, så det er en balance 

mellem kontinuerlig forbedring af arbejdsprocesser og stadig at levere de forventede services og produkter”.

13.4 EFFEKTEN AF AT ANVENDE NY VIDEN
Nogle svar peger på, at selvom effekten ikke altid er tydelig eller let at kommunikere i forhold til opgaveløsningen, så 

er der ofte en effekt som handler om det personligt tilfredsstillende ved at være med i en udviklingsproces: ”Den er 

svært målbar – det er nok mere en personlig tilfredsstillelse at være med fremme”.

En del svarer, at de ikke oplever at få større indflydelse gennem det, at de tager ny viden i brug. Men det afhænger 

måske i nogen grad af deres position på arbejdspladsen i forvejen: ”Jeg har i forvejen stor indflydelse i opgaveløsnin-

gen og et stort ansvar, derfor kan man ikke sige, at disse er blevet større”.

Flere svar kredser om det, at ny viden tages i brug som et pålæg fra ledelse eller politikere – det er altså ikke et 

resultat af deres egen indsats, og det påvirker tilsyneladende effekten: ”Mange af de nye tiltag er dikteret af en ny 

politik (besparelser) andre steder i samfundet. Så vi er nødt til at ændre arbejdsrutiner for at borgerne får den service 
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der er behov for. Det er muligt, at der spares penge, men det giver ikke nødvendigvis mere tilfredshed hverken hos 

borgere eller hos dem, der udfører arbejdet”.

En anden udtrykker meget direkte sit behov for selv at være initiativtagende sådan her: ”Mit arbejde bliver mere 

interessant, når det er vidensopsøgning på mit eget initiativ. Eller noget, jeg føler et stort behov for at vide noget om. 

Hvis det er mine overordnede, der pludselig synes, at noget skal gøres på en bestemt ny måde (...) så er det bare 

irriterende. (…)”.

Effekten af ny viden er også at sikre sin ansættelse: ”Som person trives jeg med udvikling, og derfor nyder jeg det 

travle liv. Men det er også forskellen på at beholde et job eller blive fyret. Når vi snupper opgaver fra andre afdelinger, 

for at give en bedre kundeservice, så er det også en kamp for at beholde et arbejde. Men jeg ser også klare fordele 

for kunden, der får sine produkter hurtigere”.

14. Deltagere og metode

Undersøgelsen er udsendt til 3.717 FTF’ere, når der fraregnes personer, der ikke kunne kontaktes eller som ikke 

længere var medlem af en FTF-organisation. I alt 1.324 personer har gennemført undersøgelsen, svarende til en svar-

procent på 36 pct. Rapporten er besvaret på svar fra 1.238 beskæftigede FTF’ere. 

Undersøgelsen er gennemført som en internet baseret spørgeskemaundersøgelse til omkring halvdelen af med-

lemmerne af FTF’s spørgepanel FTF-panelet.  Deltagerne er inviteret via e-mail. FTF-panelet omfatter medlem-

mer af FTF-organisationer med mere end 1.000 medlemmer og dækker langt hovedparten af FTF-området. Både 

FTF-panelet og undersøgelsen af viden i praksis er baseret på et tilfældigt udtræk af organisationernes medlemmer. 

Undersøgelsen er gennemført i perioden 4. marts til 24. marts 2014. Der er undervejs udsendt to påmindelser til 

personer, der ikke havde svaret.

82 pct. af alle besvarelser kommer fra personer, som har enten en kort, mellemlang eller lang videregående uddan-

nelse som grunduddannelse. Mange har suppleret deres grunduddannelse med videreuddannelse.

18 pct. er ansat som ledere med eller uden personaleansvar, og 11 pct. arbejder i en forsknings- eller udviklingsfunk-

tion eller underviser på erhvervsakademi eller professionshøjskole.

De allerfleste er lønmodtagere og arbejder mere end 30 timer om ugen. Over 60 pct. har været ansat på deres 

nuværende arbejdsplads i mere end 10 år, og mere end halvdelen arbejder på arbejdspladser med mere end 50 

ansatte. 35 pct. har mellem 0 og 9 fagkolleger og 48 pct. har over 20 fagkolleger på arbejdspladsen. 

40 pct. er ansat i kommuner og 14 pct. i regioner, 14 pct. er ansat i staten og ca. 32 pct. er ansat i en privat virksomhed.

 

FTF’ernes forskellige arbejdsområder er i undersøgelsen kategoriseret i undergrupper. Undervisning, sundhed og 

finans og forsikring er tre store områder, der hver udgør cirka 25 pct. af undersøgelsespopulationen. Det pædago-

giske område og området social, sikkerhed og administration omfatter begge lidt mere end 10 pct. af deltagerne. 

Endelig er 4 pct. af deltagerne ansat inden for arbejdsområdet IT, service og teknik. Nedenfor ses en beskrivelse af 

hvordan deltagerne i undersøgelsen er fordelt på arbejdsområder.

Analyser i rapporten er baseret på vægtede data, hvor medlemmer af de deltagende organisationer indgår med 

samme vægt som i populationen. De sammenhænge, der beskrives i rapporten er statistisk signifikante (signifikans-

niveau 0,05).
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Tabel 14.1. Deltagere i undersøgelsen

Arbejdsområde Organisation Beskæftigede 

deltagere

Undervisning Danmarks Lærerforening

Frie Skolers Lærerforening

Uddannelsesforbundet

299

Det pædagogiske område BUPL 138

Sundhed Dansk Sygeplejeråd

Danske Bioanalytikere

Danske Fysioterapeuter

Ergoterapeutforeningen

Farmakonomforeningen

Jordemoderforeningen

Kost & Ernæringsforbundet

305

Finans og forsikring Danske Forsikringsfunktionærers 

Landsforening

Finansforbundet

310

Social, sikkerhed og administration Centralforeningen for Stampersonel

Dansk Socialrådgiverforening

Dansk Told og Skatteforbund

Politiforbundet i Danmark

TAT

136

IT, service og teknik Cabin Union Denmark

JiD - Jorbrugsteknologer i Danmark

PROSA

SAFU

49

I alt 1.237

Note: Dansk Skuespillerforbund (1 deltager) indgår ikke i opdeling på arbejdsområde

Kilde:  Undersøgelse af arbejdet med ny viden i praksis på FTF-området, FTF 2014
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Hovedorganisation for 450.000 
offentligt og privat ansatte

FTF har i foråret 2014 gennemført en undersøgelse af, 
hvordan FTF-organisationernes medlemmer i det daglige 
arbejder med ny viden. I undersøgelsen sættes bl.a. fokus på 
hvor og hvordan FTF’erne opsøger, anvender, deler og ud-
vikler ny viden. 

Undersøgelsen sætter også fokus på betydningen af organi-
sering og rammebetingelser på arbejdspladserne, hvordan 
arbejdet med ny viden bedst kan understøttes og på hvilke 
resultater det har på arbejdspladserne, når der arbejdes med 
ny viden.

Undersøgelsen er gennemført som en internetbaseret spørge-
skemaundersøgelse blandt medlemmer af FTF-panelet i marts 
2014. Rapporten er besvaret på svar fra 1.238 beskæftigede 
FTF’ere. 


